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Մխիթար Հերացու անվան պե
տական
բժշկական
համալսա
րանի գիտական խորհրդի հան
դիսավոր
նիստի
ընթացքում,
ավանդույթի համաձայն, շրջանա
վարտները Հիպոկրատի երդում
տվեցին: Հանդիսավոր նիստին
ներկա էին ՀՀ վարչապետ Նիկոլ
Փաշինյանը, պաշտոնատար այլ
անձինք, դիվանագետներ, մշակու
թային, հասարակական գործիչներ,
Հայրենիքի պաշտպանի վերա
կանգնողական կենտրոնում բուժ
վող հերոս տղաները:
Միջոցառումը, նախորդ տարվա
նից սկսած, անցկացվում է Երևանի
ամենահին՝ պատմական «Հերացի»
թիվ 1 համալսարանական հիվան
դանոցային համալիրի բակում:
ԵՊԲՀ-ն 2017-18 ուսում
ն ական
տարում ուներ 1001 շրջանավարտ,
նրանցից 45-ը կարմիր դիպլոմով են
ավարտել բուհը, 24-ը ռազմական
բժիշկներ են:
«Արդեն բարի ավանդույթի հա
մաձայն, մենք հավաքվում ենք այս
պատմական վայրում՝ «սրբավայ
րում», ո
րը խորհր
դան
շում է մեր
բժշկության արմատները, մեր ան
ցած ճանաապարհը, մեր բժշկապե
տերի ամբողջ կենսագրությունը,
ուր կերտ
վել ու թրծվել է հայ
կա
կան բժշկությունը»,- ազդարարե
լով գիտական խորհրդի նիստի բա
ցու
մը՝ նշեց ԵՊԲՀ ռեկ
տոր Ար
մեն
Մուրադյանը:
Ռեկտորի խոսքով՝ շրջանավարտ
նե
րը բժշկի դիպ
լոմ կստա
նան և
խոստում կտան ոչ թե սոսկ կատա
րել բժշկի աշ
խա
տանք, այլ լի
նել
բժիշկ, իսկ դա նշա
նա
կում է անձ
նուրաց աշխատանք, ծառայություն
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Իրադարձություն
համամարդկային արժեքներին՝ հա
նուն այլոց առողջության:
Յուրաքանչյուր հասարակության
մեջ մտավորականության ողնաշա
րը բժիշկներն են: Ն
 ա ընդգծեց, որ
լինել մտավորական-բժիշկ նշանա
կում է անել ավելին, քան պարտա
վոր ես և ստանալ ավելի քիչ, քան
իրավունք ունես:
Ավարտական երեկոյի ընթացքում
ցուցադրվեցին տեսաֆիլմեր հա
մալսարանի վերջին ուսում
ն ական
տա
րում գրան
ցած մի շարք հա
ջո
ղությունների, «Հերացի» թիվ 1 հա
մալսարանական
հիվանդանոցի
ստեղծման ու կայացման պատմու
թյան, ինչպես նաև հայ միջնադար
յան բժշկության ամենաականավոր
ներկայացուցիչներից մեկի՝ Մխի
թար Հերացու մասին, որի ծննդյան
900-րդ հո
բել
յանն է այս տա
րի, և
որի անունն է հպարտորեն կրում
բժշկական համալսարանն արդեն
մի քանի տասնամյակ:
Շրջանավարտներին
ևս
մեկ
անակնկալ էր սպասվում: Տեսաու
ղերձով նորաթուխ բժիշկներին
ողջունեց նշանավոր ֆրանսահայ
շանսոնիե, երգիչ, երգահան, կինո
դերասան և հասարակական գործիչ
Շառլ Ազնավուրը: Նա շնորհավո
րեց այն ամենալավ մասնագիտութ
յունն ունեցողներին, որոնց ջանքե
րով մարդիկ դադարում են հիվանդ
լինել: «Վերջին շրջանում առող
ջական բավականին լուրջ խնդիր
ունեցա, և լիարժեք կազդուրման
հարցում ինձ օգնեցին բժիշկները՝
իրենց նշանակում
ն երով ու կատա
րած վիրահատություններով։ Եվս
մեկ անգամ գիտակցեցի՝ ինչու է
ձեր մասնագիտությունն աշխար
հի ամենալավ մասնագիտությու
նը։ Շնորհավորում եմ ձեզ՝ ուսումը
բարեհաջող ավարտելու կապակ
ցությամբ։ Բարի ընթացք ձեզ ձեր
առաքինի գործում՝ ի սպաս ինձ
նման այլ մարդկանց ևս, ովքեր ձեր
շնորհիվ դադարում են հիվանդ լի
նել»,- ասել է Ազնավուրը: Հայ և
օտարերկրացի շրջանավարտներն
ընթերցեցին Հիպոկրատի երդումը
և ստացան իրենց ավարտական
դիպլոմ
ն երը։ Խորհրդանշական է,
որ անվանական կրթաթոշակառու
ներին ավարտական դիպլոմ
ն եր
հանձնեց հայ մշակութային գործիչ,
կոմպոզիտոր, երգիչ, երաժիշտ,
ԵՊԲՀ
շրջանավարտ
Վահան
Արծրունին, ով մեծանուն բժշկա
պետ Վահան Արծրունու թոռն է:

Գաղտնիք չէ, որ Վահան Արծրունու անու
նը ոսկե տառերով է գրված ինչպես հայ
բժշկագիտության, այնպես էլ բժշկական
համալսարանի պատմության մեջ:
Ռազմական բժիշկներին վերականգ
նողական բուժում ստացող զինծառա
յողների
ուղեկցությամբ
դիպլոմ
ն եր
հանձնեց պաշտպանության նախարար
Դավիթ Տոնոյանը: Իսկ գերազանց առա
ջադիմություն ունեցող շրջանավարտնե
րին դիմպ
լոմ
ներ հանձ
նե
ցին ՀՀ կրթու
թյան և գիտության նախարար Արայիկ
Հարությունյանը, ՀՀ առողջապահության
նախարար Արսեն Թորոսյանը և ԵՊԲՀ
ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը:
Դիպլոմ
ն եր ստացողներին ողջունեց
նաև ԵՊԲՀ «Հերացի» թիվ 1 հիվանդանո
ցային համալիրի պլաստիկ վիրաբուժու
թյան և միկրովիրաբուժության կլինիկա
յի ղեկավար, պլաստիկ վիրաբուժության
ամբիոնի վարիչ Արտավազդ Սահակյանը:
Մասնագիտական գործունեության ըն
թացքում մոտ 45 հազար վիրահատություն
կատարած բժիշկը շեշտեց, որ սպիտակ
համազգեստը և դիպլոմը բավարար չեն
կոչմանն արժանանալու համար, նա կոչ
արեց ավարտողներին երբեք չդավաճա
նել մարդկային ամենաբարձր հատկանիշ
ներին:
Երեկոն ավարտվեց ՀՀ վարչապետ
Նիկոլ Փաշինյանի ելույթով: Նա առանձ
նահատուկ շնորհավորեց ԵՊԲՀ-ին նման
միջոցառման կազմակերպման համար:
«Բուհական համակարգում կա թերբեռն
վածության խնդիր: Բժշկական համալսա
րանն այն եզակի բուհն է, որ չունի նման
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խնդիր, և մենք պետք է արձանագրենք, թե
ինչու: Խորհրդային տարիներից միջազ
գային կրթական օջախ լինելու ավանդույթ
ունի, և ուրախալի է, որ երրորդ հանրա
պետության տարիներին այս ավանդույթը
պահպանվել է, նոր փուլ է մտել»,- ընդգ
ծեց վարչապետը:
Նա հավելեց, որ բուհի այս մոդելն է, որ
պետք է անընդհատ զարգացնի ու առաջ
մղի մեր կրթությունը: Նիկոլ Փաշինյանը
կարևորեց նաև հարցերին ստեղծագոր
ծաբար մոտենալու կարողությունը:
Վարչապետը համոզմունք հայտնեց, որ
լավագույն մասնագետները նրանք են, ով
քեր մասնագիտությունն ընտրում են ոչ թե
մաթեմատիկական հաշվարկներով, այլ
առաքելության խորը գիտակցությամբ:
«Իմ ընկալմամբ, մարդու համար մաս
նագիտությունն առաջին հերթին առա
քելություն է»,- հավելեց նա՝ համոզմունք
հայտնելով, որ յուրաքանչյուր շրջանա
վարտ, ստանալով իր դիպլոմը, եթե
ոչ ամբողջ աշխարհը, ապա առնվազն
բժշկական, առողջապահական աշխարհը
փոխելու ձգտում է ունենալու:
Ի վերջո մարդուն երջանկություն պատ
ճառելը, առողջություն պարգևելը ամենա
մեծ մարդկային առաքելությունն է: Եվ ես
հույս ունեմ, որ այդ առաքելությունից ոչինչ
չի շեղի մեր այսօրվա շրջանավարտներին՝
ոչ բարեկեցությունը, ոչ փողը, ոչ էլ վայելք
ները»,- եզրափակեց Նիկոլ Փաշինյանը:
Նշենք, որ բժշկական մայր բուհը շուրջ
մեկ դար (հիմ
ն ադրվել է 1920 թվականին)
ապահովում է մեր բնակչության առող
ջությունը: Այսօր համալսարանն ունի 6
ֆակուլտետ, որտեղ բժշկական կրթու
թյուն են ստանում 8000 սովորողներ:
Յուրաքանչյուր 4-րդ ուսանող արտերկրից
է: Ի տարբերություն նախորդ տարիներին՝
2018 թվականին բուհում գրանցվել է օտա
րերկրացի ուսանողների ամենաբարձր
թի
վը: Այ
սօր ԵՊԲՀ-ում սո
վո
րում է 1800
օտարերկրացի, որից 10 տոկոսը կլինի
կական օրդինատորներ են: ԵՊԲՀ միայն
500 շրջանավարտներ աշխատում են
Կալիֆորնիայում, 2000-ից ավելին՝ Հնդ
կաստանում:
ԵՊԲՀ-ն ունի 3200 աշխատակից:
Բուհի ավելի քան 1100 դասախոսնե
րից 171-ը գիտությունների դոկտորներ
են, 504-ը` գիտությունների թեկնածու
ներ: Համալսարանում գիտամանկավար
ժական աշխատանք են կատարում ՀՀ
ԳԱԱ 7 ակադեմիկոսներ: Գիտական այս
հզոր ներուժը լուրջ դերակատարություն
ունի Հայաստանում բժշկագիտության և
հարակից գիտությունների զարգացման
գործում։ Մինչ օրս համալսարանը տվել է
ավելի քան 31 հազար շրջանավարտ։

ՖՈՏՈՌԵՊՈՐՏԱԺ
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ԲԺՇԿԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ
ԴԻՄԱՎՈՐԵՑ ԱՌԱՋԻՆ
ԿՈՒՐՍԵՑԻՆԵՐԻՆ
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան
պետական բժշկական համալսարան
այս տարի մուտք է գործել 421 առաջին
կուրսեցի: Համալսարանում ձևավոր
ված ավանդույթի համաձայն՝ ապագա
բժիշկներին սեպտեմբերի 1-ին դիմա
վորեցին ԵՊԲՀ ղեկավարությունը,
ֆակուլտետների դեկանները, պրոֆե
սորադասախոսական կազմը:
Ընդհանուր բժշկության, ստոմա
տոլոգիական, դեղագիտության և
ռազմաբժշկական
ֆակուլտետներ,
նաև ԵՊԲՀ քոլեջ ընդունված առաջին
կուրսեցիներին և նրանց ծնողներին
2018-19 ուսում
ն ական տարվա առթիվ
շնորհավորեց նաև ԵՊԲՀ ռեկտոր Ար
մեն Մուրադյանը:
Արմեն Մուրադյանի խոսքով՝ օրը հի
շար
ժան է, քա
նի որ 100-ամ
յա պատ
մություն ունեցող բուհը նոր ուսանող
ների է ընդունում, որոնք ևս պ
 ետք է ոչ
միայն պատիվ բերեն համալսարանին,
այլև փրկեն այն մարդ
կանց կյան
քը,
ովքեր դիմելու են իրենց՝ առաջիկա
յում:
Բժշկական համալսարանի 8000
շրջանավարտ այսօր մասնագիտական
հաջողված գործունեություն է իրա
կանացնում աշխարհի 40 երկրների
լավագույն առողջապահական կազ
մակերպություններում, ինչը վկայում
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է այն մասին, որ ԵՊԲՀ-ում ստացած
կրթությունը մրցունակ է:
«Ուսանողը մեզ համար առանցքա
յին նշանակություն ունի, հատկապես
այն ու
սա
նո
ղը, ո
րը պրպտում է, ան
գամ եթե որևէ բան չի ստացվում, աշ
խատում է իր սխալների վրա և դրսևո
րում է տոկունություն»,- ասաց բուհի
ղեկավարը՝ անդրադառնալով նաև
այն ուսանողակենտրոն կառույցներին,
որոնք միտված են սովորողների իրա
վունքների և պարտականությունների
սահմանմանը, ուսում
ն ական գործըն
թացում առաջացող խնդիրների վեր
հանմանն ու լուծմանը:
Նա խոսեց նաև բժշկության ոլոր
տում մարդ
կա
յին շփման, բժիշկ-հի
վանդ փոխհարաբերությունների դերի
մասին, որոնց չեն կարող փոխարի
նել նորագույն տեխնոլոգիաները:
Տեխնոլոգիաների կիրառումը նպաս
տում է բժշկության առաջընթացին,
բայց չի կարող լրացնել շփման բացը:
Ռեկտորն ընդգծեց, որ բուհը որդեգ
րել է միջազգայնացման ճանապարհ
ևայս ուղ
ղութ
յամբ մի շարք աշ
խա
տանքներ է իրականացնում: Կարճ
ժամանակ անց այսօր առաջին անգամ
բժշկա
կան բուհ ոտք դրած ու
սա
նող
ները ևս ակտիվ մասնակցություն են
ունենալու համալսարանում տեղի ու
նեցող բոլոր գործընթացներին:
Ռազմաբժշկական
ֆակուլտետում
առաջին կուրսեցիներին ողջունելիս
Արմեն Մուրադյանը նշեց, որ տաս
նամյակներ շարունակ այս ֆակուլտե
տի շրջանավարտներին հաջողվել է ոչ
միայն բուժել, այլև պաշտպանել:
Ամփոփելով հանդիպում
ն երի շարքը
և շնորհավորելով առաջին կուրսեցի
ներին Գիտելիքի օրվա առթիվ՝ ռեկ
տորը կարևորեց աշխատասիրության,
պատասխանատվության, նախաձեռ
նողականության դրսևորումը, ինչպես
նաև ուսուցիչների, ավագ գործընկեր
ների նկատմամբ խորը հարգանքի առ
կայությունը:
Ֆակուլտետների դեկաններն առա
ջին կուրսեցիներին ներկայացրին ու
սում
ն ական գործընթացին վերաբե
րող մանրամասները, դասավանդվող
առարկաների ցանկը, խոսեցին նաև
քննությունների անցկացման, ինչպես
նաև այլ ընթացիկ հարցերի մասին:

ԵՊԲՀ ՌԵԿՏՈՐԻ
ՇՆՈՐՀԱՎՈՐԱԿԱՆ
ՈՒՂԵՐՁԸ
ԳԻՏԵԼԻՔԻ ՕՐՎԱ
ԱՌԹԻՎ
Սիրելի սովորողնե՛ր, ապագա բժիշկնե՛ր, սրտանց
շնորհավորում եմ ձեզ նոր ուսում
ն ական տարվա մեկ
նարկի և Գիտելիքի օրվա առթիվ: Մաղթում եմ ձեռք
բերում
ն երով ու հաջողություններով, նոր տպավորու
թյուններով լի տարի, մասնագիտական բարձունքների
նվաճում:
Ցանկանում եմ առանձնակի ջերմությամբ շնորհա
վորել առաջին կուրսեցիներին, նրանց, ովքեր առաջին
քայլն են անում մասնագիտանալու կարևորագույն ճա
նապարհին, ովքեր այսօր առաջին անգամ ոտք կդնեն
մեկդարյա ճանապարհ անցած Երևանի Մխիթար
Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան.
մի կրթական հաստատություն, որն ունի դարավոր
ավանդույթներ, հարուստ պատմություն և անփոփոխ
նպատակ՝ պատրաստել որակյալ բժիշկ մասնագետնե
րի:
Սեպտեմբերի 1-ը ոչ միայն ազդարարում է նոր
ուսում
ն ական տարվա մեկնարկը, այլև տալիս է նպա
տակների իրականացման, հարուստ գիտելիքներ ամ
բարելու լայն հնարավորություն: Ուստի ցանկանում եմ,
որ լավ մասնագետ դառնալու կարևոր ճանապարհին
լինեք նպատակասլաց, նախաձեռնող, երբեք ջանք
չխնայեք ձեռք բերել նոր հմտություններ և ամբողջովին
տրվեք կրթվելու բարդ և պատասխանատու գործին:
Բարին ընդ ձեզ:
ԱՐՄԵՆ ՄՈւՐԱԴՅԱՆ
ԵՊԲՀ ռեկտոր
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ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՐՏԱՀԵՐԹ
ՆԻՍՏԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԻՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԸ
ՀՀ կրթության և գիտության նախա
րար Արայիկ Հարությունյանը հան
դիպեց Երևանի Մխիթար Հերացու
անվան պետական բժշկական հա
մալսարանի պրոֆեսորադասախո
սական կազմի և ուսանողների հետ:
Հանդիպմանը ներկա էին ՀՀ առող
ջապահության նախարար Արսեն
Թորոսյանը, ինչպես նաև համալսա
րանական հիվանդանոցների տնօ
րեններ:
Ողջունելով ներկաներին՝ Արայիկ
Հարությունյանը նշեց, որ հանդիպ
ման նպա
տակն է քննար
կել բու
հի
հետ կապված խնդիրները, լսել կող
մերի առաջարկներն ու դիտողու
թյունները:
«Առկա են որոշակի խնդիրներ՝
բուհում
դասապրոցեսի,
քննութ
յունների
կազմակերպման,
կրե
դիտների
հաշվարկման
հետ
կապված: Այդ իսկ պատճառով ցան
կանում եմ այդ խնդիրների լուծում
ն ե
րը քննարկել նաև ձեզ հետ: Եվ քա
նի որ ԵՊԲՀ-ն պրոֆիլային բուհ է, և
միջգերատեսչական շփում
ն եր է առա
ջացնում, խնդրել եմ այս հանդիպմա
նը ներկա գտնվել նաև առողջապա
հության նախարարին»,-նշեց Արայիկ
Հարությունյանը:
Առողջապահության
նախարար
Արսեն Թորոսյանն անդրադարձավ
որակյալ կադրերի պատրաստման,
կլինիկական օրդինատուրա
յի տեղերի և ծրագրերի, մաս
նագիտությունների
բաշխ
ման խնդիրներին: Նրա
խոսքով՝ հետայսու առողջա
պահության նախարարութ
յու
նը, ԿԳՆ-ի և 
բու
հի հետ
համատեղ, առավել ակտիվ
ներգրավվածություն է ունե
նալու բազմաթիվ գործըն
թացներում:
ԵՊԲՀ-ի ռեկտոր Արմեն
Մուրադյանը
ներկայաց
րեց բուհի պատմությունը,
որոշակի վիճակագրական
տվյալներ, ինչպես նաև բու
հի զարգացման հեռանկար
ները:
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Հանդիպման մասնակիցները մի
շարք հարցեր ուղղեցին նախարար
ներին: Մասնավորապես, նրանց հե
տաքրքրում էին բուհական համակար
գում սպասվող փոփոխությունների
ընթացքի, կրթության ֆինանսավոր
ման, գիտության հիմ
ն ախնդիրնե
րի, կրթություն-աշխատաշուկա կա
պի ապահովման, որակյալ կադրերի
պատրաստման,
ընդունելության
քննությունների
կազմակերպման,
ինչպես նաև ոչ պետական բժշկական
ուսհաստատությունների
լիցենզա
վորման հետ կապված հարցեր:
Անդրադառնալով
բարձրացված
հարցերին՝ Արայիկ Հարությունյանը
նշեց, որ ՀՀ կառավարությունը միտ
ված է մեծացնել կրթության ոլորտին
հատկացվող ֆինանսական ռեսուրս
ները, սակայն արդյունավետ օգտա
գործելու համար դրանք պետք է ուղղ
վեն կոնկրետ ծրագրերի ուղղությամբ:
Նա նաև նշել է, որ տարեցտարի գի
տությունը հեռացել է բուհերից, որը
բացասական ազդեցություն է ունե
ցել բարձրագույն կրթության ոլորտի
վրա: «Պետք է անենք հնարավորը,
որ գիտությունը վերադառնա բուհ,
որի արդյունքում կբարձրանա նաև
կրթության ընդհանուր որակը»,-նշեց
նախարարը՝ անդրադառնալով նաև
բուհերի կառավարման խորհուրդնե
րի ձևավորման, բուհերի ինքնավա
րության և ակադեմիական ազատու
թյունների մեծացման, մրցակցային
դաշտի ապահովման և այլ հարցերի:
Սկզբնաղբյուրը՝ http://edu.am

ՊՐՈՖԵՍՈՐ Կ. ԵՆԿՈՅԱՆՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՅՑՈՎ
ԳԵՐՄԱՆԻԱՅՈՒՄ ԷՐ
ԵՊԲՀ գիտության գծով պրոռեկտոր, պրոֆեսոր
Կոնստանտին Ենկոյանն այցի առաջին օրն այցելեց
Գերմանիայի դոկտոր Մարգարետ Ֆիշեր-Բոշի ան
վան կլինիկական ֆարմակոլոգիայի ինստիտուտ: Այս
տեղ աշխարհահռչակ գիտնական, դոկտոր Մարգարետ
Ֆիշեր-Բոշի անվան կլինիկական ֆարմակոլոգիայի ինս
տիտուտի տնօրեն, Տյուբինգենի համալսարանի կլինի
կական ֆարմակոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր
Մատիաս Շվաբի ուղեկցությամբ պրոֆ. Ենկոյանը ծանո
թացավ կենտրոնի հնարավորություններին, ինչպես նաև
պրոտեոմիկ և գենոմիկ հետազոտություններին:
Հանդիպման ընթացքում ձեռք բերվեցին մի շարք պայ
մանավորվածություններ երկու համալսարանների միջև
համատեղ նախագծեր իրականացնելու ուղղությամբ,
որոնք կներառեն ինչպես գիտական համագործակցու
թյուններ, այնպես էլ որոշակի կրթական ծրագրեր նեյրո
գիտության բնագավառում:
Կենտրոնը կլինիկական ֆարմակոլոգիայի ոլորտում
Գերմանիայում առաջատար է, իսկ Եվրոպայում գրավում
է երկրորդ տեղը և հանդիսանում է Ռոբերտ Բոշ հիմ
ն ա
դրամի հովանավորյալ ինստիտուտ:
Պրոռեկտոր Կոնստանտին Ենկոյանն այցելեց նաև
Տյուբինգենի համալսարանի բժշկական և բնական
գիտությունների ֆակուլտետներ: Նա հնարավորու
թյուն ունեցավ ծանոթանալու մի քանի լաբորատո
րիաների աշխատանքներին և մասնավորապես մեր
հայրենակցուհի Լուսինե Դանիելյանի առաջարկած
նոր մեթոդին` ոսկրածուծից անջատված մեզենքիմալ
ցողունային բջիջների ինտրանազալ մեթոդով գլխու
ղեղ ներմուծմանը: Պրոֆ. Ենկոյանը ծանոթացավ նաև
գլխուղեղից գլիայի անջատման մի շարք ժամանա
կակից մեթոդների, ինչպես նաև վարքային մի շարք
ուսում
ն ասիրությունների և հնարավորություն ունեցավ
սեփական մասնակցությամբ փորձել որոշ մեթոդներ:
Ուրախությամբ պետք է նշել, որ մեր հայրենակցուհի
Լուսինե Դանիելյանի հետ համագործակցության արդ
յունքում շատ շուտով ԵՊԲՀ նեյրոգիտության լաբորատո
րիայում հնարավոր կլինի իրականացնել ինտրանազալ
մեթոդով ցողունային բջիջների ներարկում գլխուղեղ:
Մեթոդը բացում է նոր հորիզոններ մի շարք ախտաբա
նական պրոցեսների բուժման ուղղությամբ:
Այնուհետև պրոֆ. Ենկոյանը համալսարանի պրոֆե
սորների հետ այցելեց Տյուբինգենի դղյակի հին խոհա
նոց, որտեղ առաջին անգամ շվեյցարացի բժիշկ Ֆրիդ
րիխ Միշերը 1869-ին հայտնաբերեց մի նոր մոլեկուլ, որը
նա անվանեց նուկլեին, և մի
 այն 1871-ին գիտական աշ
խարհը լսեց ԴՆԹ-ի գոյության մասին:
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ՍԹԵՆՖՈՐԴԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
«ԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ»
ԱՌՑԱՆՑ ԴԱՍԸՆԹԱՑԸ
ԲԺՇԿԱԿԱՆՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎԵՑ
ԽՄԲԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐԱԿՈՎ
Հետազոտողի և գիտնա
կանի այսօրվա խնդիրներից
է փոխանցելի հմտություննե
րի, հատկապես՝ անգլերենով
բանավոր և գրավոր հաղոր
դակցման ոչ բավարար մա
կարդակը: Ազդեցության գոր
ծակից ունեցող ամսագրերի
հետ տարվող աշխատանքնե
րի և միջազգային գիտական
միջոցառում
ն երի
մասնակ
ցության փորձը ցույց է տալիս,
որ սեփական հետազոտութ
յան արդյունքները պատշաճ
անգլերենով ներկայացնելու
համար պարզապես անգլերե
նին տիրապետելը բավարար
չէ: Գիտության լեզուն գիտա
կան անգլերենն է:
Ուստի, նպատակ ունենա
լով զարգացնել հետազո
տողների գիտական գրա
գրության հմտությունները և
խթանել նրանց միջազգային ակտիվությունը՝ ԵՊԲՀ
գիտական մասը հանդես է եկել հետաքրքիր նա
խաձեռնությամբ: Հունիսին և հուլիսին Սթենֆորդի
համալսարանի Writing in the Sciences դասընթացը
ԵՊԲՀ-ում անցկացվեց խմբային տարբերակով: Այն
լավ հնարավորություն էր կարճ ժամանակում ձեռք
բերել որակյալ հոդված գրելու և ընդհանրապես գի
տական գրագրության այնպիսի հմտություններ,
որոնք, որպես կանոն, ձեռք չեն բերվում լեզու սովո
րելիս կամ ինքնակրթվելիս:
Նախօրոք գրանցված 37 հետազոտողներից և
ուսանողներից ընտրվեց 10 մասնակից, ովքեր հա
ջողությամբ ավարտեցին դասընթացն ու հավաս
տիացրին, որ նմանատիպ միջոցառում
ն երն ան
հրաժեշտություն են սկսնակ հետազոտողի համար:
Սթենֆորդի դասընթացը հագեցած էր առաջադրանք
ներով և թեստերով, որոնք ներառում էին հեղինակա
վոր ամսագրերում տպված հոդվածներից վերցված
նյութեր, օրինակներ, նախադասություններ, սակայն
առցանց դասընթացի միջոցով մատուցված գիտելի

Գիտություն

քը խմբային հանդիպում
ն երի ընթացքում կիրառվեց
հայ հեղինակների անգլերեն հոդվածներից վերցված
օրինակների վրա, ինչը մասնակիցների խոսքով,
առավել ամրապնդեց նյութն ու զարգացրեց գործնա
կան հմտությունները:
Դասընթացում ներառված էին բազմաթիվ թե
մա
ներ, այդ թվում, ո
րակ
յալ հոդ
ված գրե
լու քե
րականական, ոճաբանական, կառուցվածքային
խնդիրները, հրապարակման, գրախոսության, գրա
գողություն հետ կապված որոշ հարցեր, դրամաշ
նորհային ծրագրեր և այլ փաստաթղթեր կազմելու
խորհուրդներ, ինչպես նաև մի հետաքրքիր թեմա
այն մա
սին, թե ինչ
պես է պետք սե
փա
կան հե
տա
զոտության արդյունքները հանրամատչելի լեզվով
ներկայացնել լրատվամիջոցներին և հասանելի
դարձնել
հասարակության
լայն
շերտերին:
Հարկ է նշել, որ դա

սըն
թա
ցը ցիկ
լա
յին է, և
հետագայում նմանատիպ միջոցառում
ն երի պակաս
չի զգացվելու: Բաց չթողնելու համար՝ հետևեք մեր
հայտարարություններին կամ գիտության վարչու
թյան էլեկտրոնային նամակագրությանը:

ԱՆՑԿԱՑՎԵՑ
ՆԵՈՆԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻ
ԽՆԴԻՐՆԵՐԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ
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ԵՊԲՀ-ում անցկացվեց «Նեոնատոլոգիայի ժամանակակից տեսա
կետները. Մեռուկային էնտերոկոլիտը նորածինների մոտ՝ ախտո
րոշման նոր ճանապարհներ, բուժում և կանխարգելում» միջազգային
համաժողովը, որին մասնակցում են մասնագետներ արտասահմա
նից և Հայաստանից:
Համաժողովի հիմ
ն ական թեման մեռուկային էնտերոկոլիտն է նո
րածինների մոտ՝ ախտորոշման նոր ճանապարհները, բուժումը և
կանխարգելումն էր:
Ելույթ ունեցան Ավստրիայի Գրացի համալսարանական հիվան
դանոցի նեոնատոլոգիայի կլինիկայի ղեկավար, Եվրոպական նեո
նատոլոգիայի նշանավոր պրոֆեսոր Բեռնթ Ուրլեսբերգերը, նույն
հիվանդանոցի պրոֆեսոր և մեր հայրենակից Կարինե Սարգսյանը:
Նրանք ներկայացրին իրենց մասնագիտական նոր գաղափարներն
ու բացահայտում
ն երը:
Զեկույցներ
ունեցան
նաև
ՀՀ
գլխավոր
նեոնատոլոգ,
Նեոնատոլոգիայի
ամբիոնի
վարիչ
Պավել
Մազմանյանը,
«Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրի մանկական և նորածնային
վերակենդանացման կլինիկայի ղեկավար Հրանտ Կալենտերյանը և
նույն համալիրի մանկական վիրաբույժ, ԵՊԲՀ մանկական վիրա
բուժության ամբիոնի դասախոս Արման Հարությունյանը:
Համալսարանական մասնագետները ներկայացրին մեր
ձեռքբերում
ն երը և ոլորտի տեսլականը, որն ուղղակիորեն
կազդի նորածնային մահացության ցուցանիշների նվազեց
ման վրա և կնպաստի առավել առողջ սերունդ ունենալուն:
Արման Հարությունյանը Ավստրիայում վերապատրաստ
ված այն մասնագետն է, ում գործընկերների օգնությամբ
հաջողվել է նեկրոտիկ էնտերոկոլիտի կանխարգելման
ոլորտում լուրջ հաջողություններ գրանցել:
Համաժողովը կազմակերպվել էր Ամերիկյան-ավստրիա
կան հիմ
ն ադրամի, Գրացի համալսարանական հիվան
դանոցի և Երևանի պետական բժշկական համալսարանի
ջանքերով:
Մասնակիցները հույս հայտնեցին, որ Ավստրիայի Գրա
ցի համալսարանական հիվանդանոցի և Երևանի պետա
կան բժշկական համալսարանի գործակցությունը կլինի
երկարատև և արդյունավետ՝ ոլորտի հետագա զարգացման համար:
Նշենք, որ մասնակիցներին տրվելու են երկկողմանի հավաստա
գրեր և ՇՄԶ կրեդիտներ:


ՆԵՅ
ՐՈԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐՈՎ
ՀԱԳԵՑԱԾ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆ
ԸՆԴՈՒՆԵՑ ԱՌԱՋԻՆ
ՀՅՈՒՐԵՐԻՆ
ԵՊԲՀ նեյրոգիտության նոր սարքավորում
ն երով
հագեցած լաբորատորիան ընդունեց առաջին հյուրե
րին։ Տեսական ամբիոնների պրոֆեսորներն ու վարիչ
ները ծանոթացան լաբորատորիայի նոր հնարավո
րություններին։
Նեյրոգիտության լաբորատորիայի ղեկավար, գի
տության գծով պրոռեկտոր, պրոֆեսոր Կոնստանտին
Ենկոյանը ներկայացրեց լաբորատորիայի հիմ
ն ադր
ման պատմությունը, ինչպես նաև բոլոր այն դրամաշ
նորհային ծրագրերը, որոնց շնորհիվ վերջին տա
րիներին լաբորատորիան ձեռք է բերել նորագույն
սարքավորում
ն եր և այն մեթոդները, որոնք հնարավո
րություն կտան իրականացնել ժամանակակից գիտա
կան հետազոտություններ։ Պրոֆեսոր Ենկոյանի խոս
քով՝ այս լաբորատորիան այն վառ օրինակներից է, թե
ինչպես տարբեր դրամաշնորհային ծրագրերի ճիշտ
պլանավորման և ռեսուրսների ճիշտ կիրառման արդ
յունքում կարելի է ունենալ բավական հզոր սարքավո
րում
ն երով հագեցած ժամանակակից լաբորատորիա։
Նույն օրը լաբորատորիա այցելեցին երիտասարդ
մասնագետներ: Նպատակը նույնն էր, թեև մեթոդնե
րի և հնարավորությունների վերաբերյալ քննարկում
ները առավել թեժ էին։ Երիտասարդ հետազոտողնե
րի միության նախագահ Մարիամ Մովսիսյանը նշեց,
որ նման հանդիպում
ն երը հարթակ են ստեղծում մի
ջամբիոնական սերտ համագործակցությունների և
համատեղ հետազոտությունների պլանավորման հա
մար։
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ԳՐԱՆՏԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ՝
ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
Նեյրոգիտության գիտական նոր լա
բորատորիայի՝ կոմպլեքս նեյրոնալ
ցանցերի տարածաժամանակային վեր
լուծությամբ զբաղվող խումբը՝ ի դեմս
Սենիկ Մատինյանի, ինովացիոն լու
ծում
ն երի և տեխնոլոգիաների կենտ
րո
նի (Innovative Solutions and Technologies
Center
http://istc.am/en/)
կողմից արժանացել է գրանտային
ֆինանսավորման՝ «Machine Learning
Applications in Closed-Loop Deep Brain
Stimulation System» հետազոտական
աշխատանքի իրականացման համար։
Խմբի աշխատանքին և նախագծի
նորություններին կարող եք հետևել
ֆեյսբուքյան էջի միջոցով` www.facebook.com/matinyanlab/։

ԵՊԲՀ-Ի ԱՆՈՒՆԸ՝ BAW
ՔԱՐՏԵԶԻ ՎՐԱ
Երկրորդ տարին անընդմեջ այս տարի
Երևանի պետական բժշկական համալսա
րանում անցկացվեց «Ուղեղի ճանաչման
շաբաթ» (Brain Awareness Week) կրթական
արշավը:
Համալասարանի որդեգրած գերա
կա գիտական ուղղվածությանը` նեյրո
գիտությանը համահունչ այս ծրագի
րը 22 տարբեր եվրոպական երկրներից
ներկայացված 35 նախագծերի շարքում
Հայաստանի, ԵՊԲՀ-ի
անունը ևս մեկ անգամ
դրոշ
մեց BAW-ի քար
տեզի վրա։ Նախագծի
ամբողջական
նկա
րագրին կարող եք ծա
նոթանալ այստեղ՝
h t t p s : / / w w w. f e n s .
org/…/…/BAW/
BAW%202018%20
FINAL%20REPORT.pdf
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Կրթություն

 ՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՀԵՏ
Ս
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐԸ ՔՆՆԱՐԿԵՑ
ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ
ՀԱՐՑԵՐ
ՀՀ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը ԵՊԲՀ-ում հանդի
պեց բժշկական համալսարանում սովորողներ հետ։ ԵՊԲՀ հետբուհական և
շարունակական կրթության գծով պրոռեկտոր Գառնիկ Ավետիսյանը նշեց, որ
հանդիպման նպատակն է քննարկել հետբուհական մասնագիտական կրթու
թյանը վերաբերող մի շարք հարցեր, նոր մոտեցում
ն եր, ինչպես նաև անդրա
դառնալ առողջապահության ոլորտը բժիկ-մասնագետներով ապահովելու
կարևոր հարցին։
Նախարարը սովորողներին հանգամանալից ներկայացրեց
նպատակային կլինիկական օրդինատուրայի ծրագրում կատարված
փոփոխությունները, խոսեց առողջապահության նախարարության
կողմից ծրագրի մասնակիցների առջև դրված պահանջների և ակն
կալվող արդյունքներ մասին, որի իրականացման հիմքում մարզերը
բժշկական անձնակազմով համալրելու հարցն է։ Եթե վերջին երեք
տարում ծրագրին հատկացվել էր 35 տեղ, ապա այս տարի առաջին
անգամ նպատակային կլինիկական օրդինատուրային հատկացվել
է 50 տեղ (օրդինատուրայի ընդունելությունը մեկնարկել է պետա
կան ավարտական քննություններից հետո): Նպատակային կլինի
կական օրդինատորները մինչև ուսում
ն առության սկիզբը առողջա
պահության նախարարության հետ կնքում են պայմանագիր, որով
ստանձնում են պարտավորություն` ավարտելուց հետո աշխատել
այն մարզում, ուր կգործուղվեն:
Նախարարը հավաստիացրեց, որ ծրագրին հատկացվող տեղերը
տարեցտարի կավելանան։
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կատարված վերլուծութ
յունների համաձայն բժշկական աշխատուժը գերկենտրոնացված
է մայրաքաղաքում, Արսեն Թորոսյանը ընդգծեց, որ շատ կարևոր
է, որպեսզի մարզային իշխանությունները առողջապահությունը
դիտարկեն որպես առաջնահերթություն, մշակեն մեխանիզմ
ն եր և
աջակցեն առողջապահական գերատեսչության վարած քաղաքա
կանությանը։ Պատասխանելով ուսանողներից մեկի՝ տարկետման
իրավունքի վերացման վերաբերյալ վերջին օրերին հասարակական
մեծ հնչեղություն ստացած հարցին՝ նա նշեց, որ այս հարցում հա
մակարգային, ոչ թե անձնավորված լուծում է անհրաժեշտ։ Խոսելով
բժշկի մասնագիտության մասին՝ Արսեն Թորոսյանը նկատեց, որ
նախքան բժշկական համալսարան ընդունվելը, յուրաքանչյուր դի
մորդ պետք է լավ պատկերացնի, որ կյանք փրկող մասնագետ հնա
րավոր չէ հեշտությամբ դառնալ, առհասարակ բժշկի ուղին բավա
կանին բարդ է։ Առողջապահության նախարարը պատասխանեց
սովորողների հարցերին:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը, ամփոփելով հանդիպումը,
նշեց, որ հետբուհական կրթությունը պետք է առաջին հերթին հա
մապատասխանի երկրի կարիքներին։ Ռեկտորի խոսքով՝ բժշկա
կան կրթությունը ենթադրում է դժվարություններ և մեծ պատաս
խանատվություն: Նրա գնահատմամբ՝ որակական ցուցանիշներով
ԵՊԲՀ-ն մրցունակ է, ինչի մասին վկայում են բուհի բազմաթիվ
շրջանավարտները, որոնք այսօր իրենց մասնագիտական գործու
նեությունը հաջողությամբ շարունակում են աշխարհի առաջատար
բժշկական կազմակերպություններում, բացի այդ՝ այստեղ կրթու
թյունը այլ երկրների համեմատությամբ շատ մատչելի է, և հենց
այդ է պատճառը, որ 30 երկրից օտարերկրացի ուսանողներ այսօր
բժշկական կրթություն են ստանում հենց Երևանի Մխիթար Հերացու
անվան պետական բժշկական համալսարանում։

«ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑԻ»
ՀՅՈՒՐԸ ԵՊԲՀ ԱՆՎԱՆԻ
ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏ ԳԱՐՐԻ
ԱՍԼԱՆՅԱՆՆ ԷՐ
«Հերացի» ինովացիոն լաբորատորիայի (Heratsi iLAB) «Հաջողության դպրոց» խորագրով
ուսանողական նախաձեռնության հերթական հյուրը
ԵՊԲՀ շրջանավարտ Գարրի Ասլանյանն էր։
Մասնագետը
Օտտավայի,
Տորոնտոյի
և
Բրիտանական
Կոլումբիայի
համալսարանների
պրոֆեսոր
է,
Միավորված
ազգերի
կազմակերպության
հատուկ
ամսագրի
գլխավոր
խմբագիր,
Առողջապահության
համաշխարհային կազմակերպության տրոպիկական
հիվանդությունների հետազոտման հատուկ ծրագրերի
համագործակցության և կառավարման հարցերով
ղեկավարը:
Գարրի
Ասլանյանը
հանդիպման
մասնակիցներին ներկայացրեց իր անցած ուղին,
հանգամանալից խոսեց այն կազմակերպությունների
մասին,
որտեղ
աշխատել
է,
ձեռք
բերել
մասնագիտական հմտություններ, նաև խոստովանեց,
որ երբևէ չի պատկերացրել, որ իր աշխատանքն
առնչություն է ունենալու հանրային առողջապահական
ծրագրերի հետ: Գարրի Ասլանյանի գնահատմամբ՝
վերջին տասնամյակում գլոբալ փոփոխություններ են
տեղի ունեցել նաև հանրային առողջության ոլորտում:
Ներկայացնելով նաև իր կողմից իրականացրած
ծրագրերը՝ նա ընդգծեց, որ չի սահմանափակվում
միայն մեկ զբաղվածությամբ, այլև ներգրավված է
տարբեր նախաձեռնություններում:
Հեղինակավոր
համալսարանների
պրոֆեսորը
նշեց, որ մշտապես պահպանելով կապն այս բուհերի
հետ, աջակցում է հետազոտական ծրագրերի
իրականացմանը,
ինչպես
նաև
սովորողներին
տրամադրում
անհրաժեշտ
մասնագիտական
խորհրդատվություն, այլ կերպ ասած՝ ուղղորդում է
նրանց այս կամ այն հետազոտական աշխատանքն
իրականացնել:
Պրոֆեսորը
մեծապես
կարևորեց
լեզուների
իմացությունը, որը բոլորովին նոր դռներ ու
հնարավորություններ կարող է բացել ոչ միայն
առողջապահության, այլև յուրաքանչյուր ոլորտի
մասնագետի առջև: Նա նաև իր հետ բերել էր
Միավորված ազգերի կազմակերպության հատուկ
ամսագրի մի քանի օրինակներ: Հյուրը պատմեց, որ
ամսագրերի հերթական համարներից մեկում տեղ
էր գտել նաև տեղեկատվություն Շվեյցարիայում
Հայաստանի դեսպան Շառլ Ազնավուրի և իր
հանդիպման մասին:
ԵՊԲՀ-ի, ինչպես նաև այլ բուհերի սովորողները
հանդիպման երկրորդ հատվածում իրենց հարցերն
ուղղեցին «Հաջողության դպրոցի» հյուրին:
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ԱՆՎԱՆԻ ՊՐՈՖԵՍՈՐ
ՍՏԱՆԻՍԼԱՎ ԷՄԵԼԻԱՆՈՎԸ
ԴԱՍԱԽՈՍԵՑ ԵՊԲՀ-ՈՒՄ
Հուլիսին Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական
բժշկական համալսարան էր այցելել Ջորջիայի տեխնոլո
գիաների ինստիտուտի վաստակավոր գիտնական, Էլեկտ
րական, կոմպյուտերային և կենսաբժշկական ինժեներիայի
պրոֆեսոր Ստանիսլավ Էմելիանովը։ Անվանի մասնագե
տը դասախոսեց ԵՊԲՀ ուսանողական գիտական ընկե
րության կողմից կազմակերպված ScienceHub™ ինտերակ
տիվ միջոցառման ընթացքում, որը երկրորդ անգամ էր
անցկացվում։
ԵՊԲՀ գիտության գծով պրոռեկտոր Կոնստանտին Են
կոյանը նշեց, որ միջոցառումն ապացուցում է, որ բժշկա
կան համալսարանը կարող է դառնալ այնպիսի հարթակ,
ուր այլ բուհերի ներկայացուցիչներ, գիտնականներ արձա
կուրդային շրջանում կմասնակցեն դասախոսությանը:
Պրոֆեսորը նշեց, որ հյուրի հետ քննարկվել են գիտա
կան հետագա համագործակցության ուղղությունները:
Ուսանողները համառոտ ներկայացրեցին դոկտոր Էմե
լիանովին, ով նաև Էմորիի բժշկական համալսարանի ռա
դիոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր է, Ուինշիփի քաղցկեղի
ինստիտուտի անդամ, ինչպես նաև Ուլտրաձայնային հե
տազոտությունների և թերապիայի լաբորատորիայի տնօ
րենն է։
Գիտնականը մասնագիտացված է նանոտեխնոլոգիանե
րի ոլորտում և լաբորատորիայի իր աշխատանքները հիմ
նականում կատարում է դիագնոստիկայի և թերապիայի
մեջ նանոտեխնոլոգիաների կիրառման ուղղությամբ։
Միջոցառման ինտերակտիվությունն ապահովեց ոչ
միայն հարցուպատասխանի հնարավորությունը դասախո
սի հետ, այլև նախքան նրա դասախոսությունը՝ ուսանողնե
րի անցկացրած հարցազրույցը։
Հարցազրույցի
ընթացքում
բացահայտվեց,
որ
Հայաստանի հետ Ստանիսլավ Էմելիանովն ամուր կա
պեր ունի: Նրա կինը ազգությամբ հայուհի է, երեք երեխա
ները մկրտվել են հայկական եկեղեցում: Ճ
 իշտ է՝ չի խո
սում հայերեն, բայց հայկական մշակույթը, Հայաստանը
իրեն խորթ չեն: Դասախոսը կատակեց նաև, որ ինչ
պես բնորոշ է իսկական պրոֆեսորին, յուրաքանչյուր
հար
ցի շուրջ կա
րող է մինչև 45 րո
պե խո
սել, այն
պես
որ՝ կարող են իրեն ընդհատել՝ խնայելով ժամանակը:
Իսկ դասախոսության թեման հենց նանոտեխնոլոգիաների
կիրառումն էր ախտորոշման և թերապիայի մեջ։ Պրոֆեսո
րը ներկայացրեց նանոմասնիկների և ուլտրաձայնի աշխա
տանքի սկզբունքը, կիրառման եղանակները։ Հանդիպման
ավարտին պրոֆեսորը շնորհակալություն հայտնեց ուսա
նողական գիտական ընկերությանը՝ այս ձևաչափով միջո
ցառում կազմակերպելու համար։
Նշենք, որ ScienceHub™ ինտերակտիվ միջոցառման
առաջին հյուրը պրոֆեսոր Զարուհի Կարաբեկյանն էր՝ «Ու
ղեղի ճանաչման շաբաթ» կրթական արշավի ընթացքում։
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ԿԱՄԵՐԻՆՈՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ՖԱՐՄԱԿՈԼՈԳԻԱՅԻ
ԱՄԲԻՈՆԻ ՊՐՈՖԵՍՈՐ
ԿԱՐԼՈ ՊՈԼԻԴՈՐԻՆ
ՀՅՈՒՐԸՆԿԱԼՎԵՑ
ԲԺՇԿԱԿԱՆՈՒՄ
Կամերինոյի համալսարանի ֆարմա
կոլոգիայի ամբիոնի պրոֆեսոր Կար
լո Պոլիդորին հյուրընկալվեց ԵՊԲՀ-ում:
Կամերինոյի համալսարանի հետ ԵՊԲՀ
ֆարմակոլոգիայի ամբիոնի գործակցու
թյունը սկսվել է 2009-ից, իրականացվել
են մի շարք հա
մա
տեղ կրթա
կան ծրագ
րեր: Այդ համագործակցության ընթացքում
ԵՊԲՀ ֆարմակոլոգիայի ամբիոնի վարիչ,
պրոֆեսոր Մարինե Բալասանյանը այցե
լել է Կամերինոյի համալսարան, ինչպես
նաև հնարավորություն է ստեղծվել փո
խանակային ծրագրով գործուղել ամբիոնի
աշխատակից Վահե Մելիքսեթյանին, ով
մանրամասն ուսում
ն ասիրել էր կլինիկա
կան ֆարմակոլոգիայի դասընթացը: Կար
լո Պոլիդորին ներկայացրեց Կամերինոյի
համալսարանի դեղագիտական կրթության
առանձնահատկությունները, այնտեղ գոր
ծող կլինիկական ֆարմացիայի դպրոցի
գործունեությունը:
Մասնագետը հանդես եկավ շատ հե
տաքրքիր զեկուցմամբ՝ նվիրված դեղերի
ֆարմակոկինետիկ
առանձնահատկութ
յուններին: Իրականացվեց շրջայց ֆարմա
կոլոգիայի և ֆարմացիայի ամբիոններին
կից լաբորատորիաներում, և, որպես հե
տագա համագործակցությունների հեռան
կար, Կարլո Պոլիդորին առաջարկեց ծա
վալել համատեղ հետազոտություններ:
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ՊԻՐՈԳՈՎԻ ԵՎ ՍԵՉԵՆՈՎԻ ԱՆՎԱՆ
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐՆ
ԱՆՑԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ՊՐԱԿՏԻԿԱՆ ԵՊԲՀ-ՈՒՄ
ՌԴ Ն.Ի. Պիրոգովի անվան ազգային հետազոտական բժշկական
համալսարանի և Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական
համալսարանի միջև կնքված 2017-18 ուսումնական տարվա շարժունության
ծրագրով ԵՊԲՀ-ում արտադրական պրակտիկա
անցան 6 ուսանողներ: Չորս շաբաթ տևողությամբ
ծրագրին մասնակցեցին Աննա Դուբրովինան,
Աննա Սեմաշկոն, Դմիտրի Ալիևը, Իվան Յուրևը,
Աննա Գորինովան և Անուշ Կոստանյանը: ԵՊԲՀ
միջազգային գործունեության և արտաքին
կապերի գծով պրոռեկտոր Երվանդ Սահակյանը
ուսանողներին
հանձնեց
փոխանակման
ծրագրով ուսումնառության մասին վկայող
հավաստագրեր: Պրոռեկտորը նշեց, որ իր
վերաբերմունքը
Ն.Ի.
Պիրոգովի
անվան
համալսարանի հանդեպ առանձնահատուկ է,
քանի որ ինքն ասպիրանտուրա է անցել հենց այդ
բուհում: Բուհերի ինտեգրման ծրագրի ղեկավար
Մարինա Օհանյանի խոսքով՝ ԵՊԲՀ բուժական
ֆակուլտետի 5-րդ կուրսի 10 ուսանողներ նույն
փոխանակման ծրագրով մեկնել են Մոսկվա՝ Ն.Ի.
Պիրոգովի անվան համալսարանի կլինիկական
բազաներում պրակտիկա անցնելու համար։
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետա
կան բժշկական և Մոսկվայի Ի.Մ. Սեչենովի
անվան 1-ին պետական բժշկական համալսա
րանների միջև կնքված համագործակցության
համաձայնագրի 2017-2018թթ. ուսում
ն ական
տարվա ակադեմիական շարժունության փո
խանակման ծրագրով՝ ԵՊԲՀ-ում արտադրա
կան պրակտիկան է անցել Սեչենովի համալ
սարանի 10 ուսանող:
Վերջին կուրսերի ուսանողներ Կամիլա
Նուրբաևան, Մարիա Պիչուգինան, Դարյա
Պրուդնիկովան, Իրինա Մացնեվան, Ալեքսանդ
րա Բուտենկոն, Ալեքսանդր Ռոզովը, Եկա
տերինա Իվաննիկովան, Սոֆյա Բելյանինան,
Մարիամ
Պողոսյանը
և
Մարիետա
Գասպարյանը ստացան փոխանակման ծրագ
րով ուսում
ն առության մասին վկայող իրենց հա
վաստագրերը:
Ուսանողները ԵՊԲՀ միջազգային գործունեության և արտաքին կապե
րի գծով պրոռեկտոր Երվանդ Սահակյանի հետ զրույցում կիսվեցին իրենց
տպավորություններով: Երկու շաբաթում նրանք հասցրել են ոչ միայն
մասնագիտական գիտելիքներ ձեռք բերել, այլև ծանոթանալ Հայաստանի
տեսարժան վայրերին և մշակույթին: Պրոռեկտորն ընդգծեց, որ պրակտի
կայի անցկացման հնարավորությունների բարելավումը բուհի ղեկավա
րության մշտական ուշադրության կենտրոնում է:
Հանդիպմանը ներկա էին նաև ԵՊԲՀ միջազգային համագործակցութ
յան բաժնի պետ Աննա Ղազարյանը և ԲՈւՀ-երի ինտեգրման ծրագրի ղե
կավար Մարինա Օհանյանը:
Նշենք, որ այս փոխանակման ծրագրով ԵՊԲՀ-ից ևս 10 ուսանող, հուլի
սի 17-ին մեկնել է Մոսկվա Սեչենովի համալսարան:

ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ԴԱՍԱԽՈՍԵԼ Է ՏԵԽԱՍԻ
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՊՐՈՖԵՍՈՐ
ՋՈԶԵՖ Մ
 ԱԼԴՋՅԱՆԸ
ԵՊԲՀ կապույտ դալիճում դասախոսությամբ հան
դես եկավ Տեխասի համալսարանի Հարավարևմտյան
բժշկական կենտրոնի ռադիոլոգիայի պրոֆեսոր,
նեյրոռադիոլոգիայի բաժանմունքի վարիչ և նյարդա
բանության հետազոտման լաբորատորիայի տնօրեն
Ջոզեֆ Մալդջյանը:
Պրոֆեսորը ներկայացրեց իր գլխավորած հետա
զոտական խմբի աշխատանքը, որն անդրադառնում
է ամերիկյան ֆուտբոլի ազդեցությանը՝ երեխաների
և դեռահասների գլխուղեղի վրա:
Դասախոսությունից հետո պրոֆեսոր Մալդջյանը
պատասխանեց ուսանողների հարցերին, շրջեց
համալսարանում և ծանոթացավ ԵՊԲՀ կրթական
ծրագրերին:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ Վ
 ԵԼՈՒՄՅԱՆԸ
ԵՊԲՀ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆԻ
ԱՅՑԵԼՈՒ-ՊՐՈՖԵՍՈՐ

Կանադայի Տորոնտոյի համալսարանի պրոֆեսոր
Ալեքսանդր Վելումյանը 2018 թվականի մարտից նաև
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկա
կան համալսարանի ֆիզիոլոգիայի ամբիոնի այցելուպրոֆեսոր է:
Դոկտոր Ալեքսանդր Վելումյանն այժմ Տորոնտոյի
համալսարանի վիրաբուժության և ֆիզիոլոգիայի
ամբիոնների պրոֆեսոր է և Տորոնտոյի արևմտյան
բժշկական կենտրոնի նյարդավիրաբուժության բա
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ժանմունքի հետազոտող է:
Գիտությունների դոկտոր Ալեքսանդր Վելումյանն
ավարտել է Մոսկվայի պետական համալսարանը,
ապա շարունակել իր կրթությունը և աշխատանքը
Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի Սանկտ
Պետերբուրգի Ի.Մ. Սեչենովի անվան էվոլյուցիոն ֆի
զիոլոգիայի և բիոքիմիայի ինստիտուտում՝ ստանալով
գիտությունների թեկնածուի, ապա, ավելի ուշ, դոկտո
րի կոչում: Պրոֆեսորն աշխատել է նույն ինստիտու
տում՝ որպես գիտաշխատող, ապա՝ ավագ գիտաշ
խատող: Նա Տորոնտոյի արևմտյան հետազոտական
կենտրոնում սկսել է աշխատել 1992 թվականից:
Դոկտոր Ալեքսանդր Վելումյանն անդամակցում
է մի շարք միջազգային գիտական կազմակերպութ
յունների, որոնցից են Գլխուղեղի ուսում
ն ասիրման
միջազգային կազմակերպությունը և Նյարդագիտութ
յան միությունը:
Նա հանդիսանում է նաև մի շարք միջազգային հա
մաժողովն երի կազմակերպիչ, ելույթներով հանդես է
եկել բազմաթիվ գիտական համաժողովն երի ընթաց
քում և տպագրվել աշխարհի հեղինակավոր ամսագ
րերում: Մասնագիտական կարևոր ձեռքբերում
ն երի
համար Ալեքսանդր Վելումյանը պարգևատրվել է մի
շարք պարգևներով և մրցանակներով:

 ՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍԻ
Լ
ԿԱԼԻՖՈՐՆԻԱՅԻ
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ (UCLA)
ՊՐՈՖԵՍՈՐ ԹԱԼԻՆ
ԲԱԲԻԿՅԱՆԸ՝ ԵՊԲՀ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ
ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԱՄԲԻՈՆԻ
ԱՅՑԵԼՈՒ-ՊՐՈՖԵՍՈՐ

2018 թվականի մարտից Լոս Անջելեսի Կալիֆորնիայի
համալսարանի (UCLA) պրոֆեսոր, նյարդաբան, UCLA
Steve Tisch BrainSPORT ծրագրի ղեկավար Թալին
Բաբիկյանը նաև Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պե
տական բժշկական համալսարանի բժշկական հոգեբա
նության ամբիոնի այցելու-պրոֆեսոր է:
2005-ին պրոֆեսոր Բաբիկյանը ստացել է կլինիկական
հոգեբանության դոկտորի կոչում Լոմա Լինդա համալսա
րանից: Նա անցել է մանկական նյարդահոգեբանության
հետդոկտորական նեղ մասնագիտացում Լոս Անջելե
սի Կալիֆորնիայի համալսարանի բժշկական դպրոցում՝
մասնագիտանալով մանկական նյարդահոգեբանության
և երիտասարդների շրջանում գլխուղեղի վնասվածքների
ոլորտում: Մինչ այդ՝ Թալին Բաբիկյանն ավարտել է նաև
Լոմա Լինդա համալսարանի հոգեբանության բաժինը,
ապա շարունակել կրթությունը նույն համալսարանի հան
րային առողջապահության դպրոցում:
Պրոֆ. Բաբիկյանը անդամակցում է մի շարք միջազ
գային մասնագիտական կազմակերպությունների, որոն
ցից են Ամերիկյան կլինիկական նյարդահոգեբանության
միությունը, Հայ-ամերիկյան բժշկական միությունը, Նյար
դային համակարգի վնասվածքների ազգային միությունը:
Նրա գիտական աշխատանքները տպագրվել են աշ
խարհի հեղինակավոր ամսագրերում: Մասնագիտական
կարևոր ձեռքբերում
ն երի համար Թալին Բաբիկյանը
պարգևատրվել է բարձր պարգևներով և մրցանակներով:

Կրթություն

ԵՊԲՀ «ՀԵՐԱՑԻ»
ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑԸ
ՏՈՆՈՒՄ Է ԻՐ
ՀԵՐԹԱԿԱՆ
ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մեգապոլիսների (մեծ քաղաքների)
3-րդ միջազգային օլիմպիադայի ար
ծաթե մեդալակիր Մովսես Աղեկյանին
(12-րդ դասարան) և բրոնզե մեդալա
կիր Հովհաննես Մաթևոսյանին (12րդ դասարան), ինչպես նաև ուսուցիչ
Սոնյա Սիմոնյանին դիմավորեցին
«Հերացի» դպրոցի աշակերտները:
http://megapolis.educom.ru/ru

ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԸ ՄԱՆԿԱԿԱՆ
ՎԱՐԱԿԱԲԱՆ ԱԼԻՍԻԱ
ԴԵՄԻՐՃՅԱՆԻ ՀԵՏ ՔՆՆԱՐԿԵԼ ԵՆ
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ
ԵՊԲՀ նորաբաց ուսում
ն ական սենյակներից մեկը, չնայած արձակուր
դային ժամանակահատվածին՝ մարդաշատ էր: Սովորողները հնարավո
րություն ունեցան մասնակցելու ԵՊԲՀ այցելու-պրոֆեսոր, Լոնդոնի Guy’s
and St Thomas’ NHS Foundation Trust-ի մանկական վարակաբան Ալիսիա
Դեմիրճյանի հետ հանդիպմանը, որը նվիրված էր մանկաբուժական հար
ցերի քննարկմանը:
ԵՊԲՀ օրդինատորները ներկայացրին կլինիկական դեպքեր և
վերլուծեցին դրանք հայտնի մանկաբույժի հետ: Նա պատասխանեց
ներկաներին հուզող մի շարք հարցերի: Քննարկումը մասնակցային էր և
ընդգրկում էր հարցերի լայն շրջանակ:
Բժիշկ Ալիսիա Դեմիրճյանը շնորհակալություն հայտնեց հետաքրքիր
քննարկման համար, իսկ մասնակիցները հույս հայտնեցին, որ այն շարու
նակական կլինի:
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ԵՊԲՀ ԱՆՎԱՆԻ
ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ
ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝
ՀԱՐԱԶԱՏ ԲՈՒՀՈՒՄ
«Հերացի»
ինովացիոն
լաբորատորիայի
(Heratsi
iLAB)
և
ֆարմակոլոգիայի
ամբիոնի
համագործակցության
շնորհիվ
Երևանի
Մխիթար
Հերացու
անվան
պետական
բժշկական
համալսարան
էր
այցելել
ԵՊԲՀ
շրջանավարտ
Վարդան
Քարամյանը, ով Տեխասի տեխնոլոգիական
համալսարանի բժշկագիտական կենտրոնի
դեղագիտության դպրոցի դոցենտ է և
դեղագիտական ամբիոնի վարիչի տեղակալը:
Մասնագետը հանդես եկավ դասախոսությամբ
և խոսեց իր ղեկավարած գիտական ծրագրերից
մեկի՝ «Պեպտիդազ նեյրոլիզինը՝ որպես
գլխուղեղի իշեմիկ կաթվածի բուժման հնարավոր
թիրախ» հայտնագործության մասին:
Հաջորդիվ ֆարմակոլոգիայի ամբիոնի հետ
քննարկվեց հետագա համագործակցության
հեռանկարը և ստորագրվեց հուշագիր:

ՔՆՆԱՐԿՎԵԼ ԵՆ
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը հուլիսի
10-ին ընդունել է Հայաստանի զարգացման
նախաձեռնություններ» հիմ
ն ադրամի (IDeA)
ներկայացուցիչ Արմեն Մինասյանին, Լոս Ան
ջելեսի Կալիֆորնիայի համալսարանի (UCLA)
միջազգային կապերի բաժնի ղեկավար Մայքլ
Բորկին և նույն համալսարանի պրոֆեսոր,
մանկական վիրաբույժ Շանթ Շեխերդիմյանին:
Հյուրերի հետ բուհի ղեկավարը քննարկել է
համագործակցության ընդլայնմանը վերաբե
րող մի շարք հարցեր: Մասնավորապես՝ նրանք
անդրադարձել են Հայաստանում առողջապա
հության և բժշկական կրթության զարգացման
ոլորտում համատեղ ծրագրերի իրականաց
ման հնարավորություններին:
Ռեկտորը մեծապես կարևորել է երկու կա
ռույցի աշխատանքը և համատեղ ծրագրե
րի իրականացման պատրաստակամություն
հայտնել:
Հանդիպումից անմիջապես հետո, ԵՊԲՀ աշխատակազմի ղեկավա
րի տեղակալ Մարթա Սիմոնյանի ուղեկցությամբ հյուրերն այցելել են
Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոն, ծանոթացել
կենտրոնի ստեղծման պատմությանը և հնարավորություններին, զրուցել
այնտեղ բուժվող տղաների հետ:

Կրթություն

 ԱՑԱՌԻԿ
Բ
ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆ՝
ԲԱՐԵՀԱՋՈՂ ԵԼՔՈՎ. ՀԱՅ
ԲԺԻՇԿՆԵՐԻՆ ՀԱՋՈՂՎԵԼ Է
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԻ
ԿՏՐՎԱԾ ՁԵՌՔԸ
Աշխատանքային պարտականություն
ները կատարելու ընթացքում ստացած
վնասվածքի հետևանքով, ուսագոտուց
կտրված աջ ձեռքով Թալինից Երևանի
«Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցային հա
մալիր էր տեղափոխվել 29-ամյա Ժորա
Թորոսյանը:
Համալսարանական
հիվանդանոցի
մասնագետների թիմային, համակարգ
ված աշխատանքի շնորհիվ կատարվել է
մոտ 7.5 ժամ տևողությամբ վիրահատու
թյուն և հաջողվել է վերականգնել երի
տասարդի կտրված ձեռքը:
ԵՊԲՀ «Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցա
յին համալիրի պլաստիկ վիրաբուժության
և միկրովիրաբուժության կլինիկայի ղե
կավար, պլաստիկ վիրաբուժության ամ
բիոնի վարիչ Արտավազդ Սահակյանը,
ներկայացնելով բացառիկ վիրահատու
թյան մանրամասները, ընդգծեց, որ նման
դեպքերում, ավելորդ քաշքշուկներից խու
սափելու համար, շատ կարևոր է մասնա
գետների աշխատանքի ճիշտ կազմակեր
պումը, նաև հիվանդի տեղափոխումը,
ինչն այս դեպքում մարզային գործընկեր
ներին հաջողվել էր:
Այսպիսով, ռեանիմատոլոգների, անես
թեզիոլոգների, վնասվածքաբանների և
միկրովիրաբույժների համատեղ աշխա
տանքը, արագ որոշում
ն եր կայացնելու
կարողությունը տվեց իր արդյունքը:
Վերակենդանացման աշխատանքնե
րից հետո, ավելորդ ժամանակ չկորցնելու
համար վիրահատող բժիշկների մի թիմը
սկսել է աշխատել անդամահատված վեր
ջույթի վրա, մյուսը՝ ուսագոտու: Երկուսու
կես ժամ հետո վերականգնվել է պացիեն
տի արյան շրջանառությունը, որից հետո
միայն բժիշկները ձեռքը վերականգնելու
համատեղ որոշում են կայացրել:
Վնասվածքաբանների կողմից ժա
մանակին կատարված ոսկորների ամ
րացմանը հաջորդել է անոթավորման
և պոկված վերջույթի ռեպլանտացիայի
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(վերականգնման) բարդագույն վիրահա
տությունը:
«Նման իրավիճակները շատ բարդ
հարցի լուծում են պահանջում: Անհրա
ժեշտ է կա
տա
րել ճիշտ հաշ
վարկ, գնա
հատել ռիսկը, որպեսզի իմանաս՝ լավ
արդյունքի հավանականությունը գերա
զան
ցո՞ւմ է վա
տին, թե՞ ոչ»,-նշեց Ար
տա
վազդ Սահակյանը:
Բժշկի խոսքով՝ նման լուրջ վնասվածքը
առաջացնում է սթրես, շոկային վիճակ,
հանգեցնում արյան մեծ կորստի, սակայն
շնորհիվ Ժորա Խաչատրյանի բժիշկներին
վստահելուն, լավատեսությանն ու հավա
տին հաջողվեց հասնել դրական արդյուն
քի:
Այժմ ծանր վնաս
վածք ստա
ցած ե
րի
տասարդը գտնվում է համալսարանական
հիվանդանոցի վերակենդանացման բա
ժանմունքում, վիճակը համապատասխա
նում է վնասվածքի հետվիրահատական
ընթացքին:
Պլաստիկ և միկրովիրաբուժության
բնագավառում բացառիկ միջամտություն
ներ կատարող վիրաբույժը վստահեցնում
է, որ հետագայում վերականգնված վեր
ջույթով նա կկարողանա գրել, զգալ ձեռ
քը: Ն
 ա ընդգծում է, որ ոչ մի վիրաբույժ
չի կարող անել նման բարդ վիրահատու
թյուններ, եթե իր թիկունքին չլինեն հրա
շալի անեսթեզիոլոգներ, շատ արագ որո
շում
ն եր կայացնող մասնագետներ: «Սա
մեզ համար սովորական աշխատանք է»,նկատում է բժիշկը:
Վերջույթի վերականգնման շրջանը
կտևի 8 ամ
սից մինչև մե
կու
կես տա
րի:
Հմուտ մասնագետը խորհուրդ է տալիս
բոլորին զգույշ լինել՝ նման իրավիճակնե
րից խուսափելու համար, բոլոր հիվանդ
ներին մաղթում է առողջություն: Նրա մեծ
ցանկությունն է, որպեսզի մարդիկ հա
վատ և հ
 արգանք ունենան բժշկի նկատ
մամբ, քանի որ բժիշկների աշխատանքը
ծանր է:

«ՄՈՒՐԱՑԱՆՈՒՄ»
ԳՐԱՆՑՎԵԼ Է
ԻՆՍՈՒԼԻՆԱՅԻՆ ՊՈՄՊԻ
ՄԻՋՈՑՈՎ
ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՄԱՆ ԵՎ
ԾՆՆԴԱԼՈՒԾՄԱՆ
ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ԱՌԱՋԻՆ
ԴԵՊՔԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
ԵՊԲՀ «Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրի էնդոկրի
նոլոգիական կլինիկան առաջինը և միակն է Հայաստանում,
որտեղ իրականացվում է դիաբետի բուժում և վերահսկում՝ ին
սուլինային պոմպի և գլյուկոզայի շուրջօրյա մոնիթորինգի մի
ջոցով, որոնք արդի դիաբետոլոգիայի վերջին նվաճում
ն երն են:
Այս հուլիսին Երևանում ծնվել է երեխա վերոնշյալ եղանակով
դիաբետի բուժում ստացող կնոջից: Սա Հայաստանում ինսուլի
նային պոմպի միջոցով հղիության վարման և ծննդալուծման վե
րահսկման առաջին դեպքն էր: Բժիշկների խոսքով՝ գլյուկոզայի
շուրջօրյա մոնիթորինգով պոմպային ինսուլինոթերապիան հա
մարվում է դիաբետի դեպքում հղիության վարման նախընտրելի
մեթոդ և հնարավորություն է տալիս գլյուկոզան պահպանել թի
րախային խիստ նեղ սահմաններում` փոքրացնելով դիաբետի
հետ կապված մոր և երեխայի առողջական ռիսկերը:
Անցում պոմպային ինսուլինոթերապիա կատարվել է
հղիության 8-րդ շաբաթում, բժիշկ-էնդոկրինոլոգ Լուսինե
Քալանթարյանի կողմից: Հղիությունն ընթացել է առանց բար
դությունների: Ծննդալուծումը կատարվել է հղիության 37-րդ
շաբաթում՝ պլանավորված կեսարյան հատման ճանապարհով:
Երեխան առողջ է: Մոր դիաբետի հսկողությունը պոմպի միջո
ցով շարունակվում է:

 ԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆՆԵՐԸ
Հ
ԾԱՂԻԿՆԵՐ ԽՈՆԱՐՀԵՑԻՆ
ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆԻ
ՀՈՒՇԱՐՁԱՆԻՆ
Սովետահայ անվանի սրտաբան-վիրաբույժ, ՀԽՍՀ
ԳԱ թղթակից-անդամ, բժշկական գիտությունների դոկ
տոր, պրոֆեսոր Ալեքսանդր Միքայելյանի ծննդյան 90-րդ
հոբելյանի կապակցությամբ ԵՊԲՀ ղեկավարությունն ու
ուսանողները, նրա անունը կրող վիրաբուժական ինստի
տուտի աշխատակիցները ծաղիկներ դրեցին մեծ բժշկի
հուշարձանին, որը տեղադրված է ինստիտուտի բակում:
Բազմամարդ միջոցառումը վկայում էր այն մասին, որ սե
րունդները չեն մոռանում բժշկագիտության նվիրյալի կա
տարած աշխատանքը:
Հիշատակի փոքրիկ արարողությունից հետո ԵՊԲՀ ռեկ
տոր Արմեն Մուրադյանը և կլինիկական աշխատանքների
գծով պրոռեկտոր Արմեն Մինասյանն աշխատանքային
խորհրդակցություն ունեցան ինստիտուտի ղեկավարու
թյան և աշխատակիցների հետ: Քննարկվեցին կենտրոնի
ընթացիկ աշխատանքներին, առաջիկա ծրագրերին վե
րաբերող հարցեր:
Ալեքսանդր Միքայելյանը ծնվել է 1928 թվականի օգոս
տոսի 29-ին, Թբիլիսիում: 1953-ին ավարտել է Մոսկվայի
2-րդ բժշկական ինստիտուտը, աշխատել Մոսկվայի 1-ին
քաղաքային կլինիկական հիվանդանոցում, ԽՍՀՄ ԲԳԱ
կրծքային վիրաբուժության ինստիտուտում, բժիշկնե
րի կատարելագործման կենտրոնական ինստիտուտում,
ԽՍՀՄ ԳԱ փորձառական կենսաբանության և բժշկու
թյան ինստիտուտի սիբիրյան բաժանմունքի վիրաբուժա
կան բաժնում, ապա արյան արհեստական շրջանառու
թյան լաբորատորիայում։
Որպես սրտավիրաբույժ և գիտնական՝ Ալեքսանդր
Միքայելյանը ձևավորվել է դեռևս երիտասարդական
տարիներին՝ անցնելով վիրաբուժության դպրոց այնպի
սի մասնագետների ղեկավարությամբ, ինչպիսիք էին Ա.
Բակուլևը, Ե. Մեշալկինը, Բ. Պետրովսկին։ Նրա կայաց
ման գործում թե՛ որպես վիրաբույժի, թե՛ որպես գիտնակա
նի, էական դեր է ունեցել նաև համաշխարհային ճանա
չում ունեցող ֆիզիոլոգ Վ. Պարինի պաթոֆիզիոլոգիայի
դպրոցը։ Միքայելյանը մեծ ավանդ է ունեցել ԽՍՀՄ-ում
սիրտանոթային վիրաբուժության զարգացման գործում։
Նա Հայաստանի սիրտանոթային վիրաբուժության ու
փոխպատվաստաբանության հիմ
ն ադիրն է։
Հայկական ԽՍՀ-ի գիտությունների ակադեմիայի նա
խագահության կողմից 1961 թվականին Ալեքսանդր
Միքայելյանը հրավիրվել է Հայկական ԽՍՀ ԳԱ-ի նորա
ստեղծ սրտաբանության և սրտի վիրաբուժության ինստի
տուտ՝ որպես սրտի վիրաբուժության բաժնի վարիչ՝ հան
րապետությունում սրտավիրաբուժության ծառայություն
կազմակերպելու համար, որին զուգահեռ նա նաև կազ
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մակերպել է ցավազրկման, վերակենդանացման և ար
հեստական արյան շրջանառության (ԱԱՇ) ծառայություն
ները, ինչպես նաև ակտիվ մասնակցություն է ցուցաբերել
սրտաբանության և սրտային վիրաբուժության ինստիտու
տի կազմակերպման և նոր մասնաշենքերի շինարարու
թյան գործում։
Հայկական ԽՍՀ ԳԱ սրտաբանության և սրտի վիրա
բուժության ինստիտուտի հիման վրա 1972 թվականին
(այն հետագայում վերանվանվում է Հայկական ԽՍՀ
ԱՆ Լ. Հովհաննիսյանի անվան սրտաբանության ինստի
տուտ) Ալեքսանդր Միքայելյանը ստեղծում է Հայկական
ԽՍՀ ԱՆ սիրտանոթային վիրաբուժության և օրգանների
փոխպատվաստման մասնաճյուղ, որտեղ հանրապետութ
յունում առաջին անգամ բացում է նեֆրոլոգիայի բաժան
մունքը՝ հեմոդիալիզի բաժանմունքի հետ միասին։
1974 թվականին այդ մասնաճյուղի և ՓՊԿ-ի կառուցվող
մասնաշենքերի հիման վրա Ալեքսանդր Միքայելյանը
Անդրկովկասում ստեղծում է բարձրակարգ մասնագի
տացված խոշոր վիրաբուժության բազմաթեքում կենտ
րոնը՝ ԽՍՀՄ ԲԳԱ ՎՀԳԿ երևանյան մասնաճյուղը,
միաժամանակ նաև՝ Ստեփանավանի առողջարանային
վերականգնողական բաժինը։
Մասնաճյուղի հիմ
ն ական գիտական խնդիրը, որն առա
ջադրել էր Ա. Միքայելյանը և հաստատել ԽՍՀՄ ԱՆ-ը,
վիրաբուժության մեջ նոր հիմ
ն արար ուղղության ստեղ
ծումն էր, այն է՝ «վերականգնողական վիրահատություն
ների ժամանակ արյան մատակարարումը, մետոբոլիզմը
և օրգանների ֆունկցիան»։ Այդ խնդրի բարեհաջող զար
գացման համար ԽՍՀՄ ԱՆ-ը հաստատել է մասնաճյուղի
համապատասխան կառուցվածքը։ Հետագայում Ա. Մի
քայելյանը մասնաճյուղը համալրել է միմյանց հաջորդող
նոր ենթաբաժիններով։ 1990 թվականին մասնաճյուղի հի
ման վրա բացվել է նաև պլաստիկ և վերականգնողական
վիրաբուժության կենտրոնը։
Ալեքսանդր Միքայելյանը 330 գիտական աշխա
տանքների հեղինակ էր (դրանցից 3 մենագրություն
ներ նվիրված են սիրտանոթային վիրաբուժության և
փոխպատվաստաբանության տարբեր ոլորտներին)։
Ա. Միքայելյանի և նրա աշխատակիցների կողմից կա
տարվել է 60.000-ից ավելի վերականգնողական վիրահա
տություն կենսականորեն կարևոր օրգանների վրա, որոն
ցից 4.000-ը՝ սրտի արատի պարագայում։
Հիշեցնենք, որ 2018 թվականի ապրիլից «Միքայելյան
վիրաբուժական ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի բաժնեմասերի
հսկիչ փաթեթը պատկանում է ԵՊԲՀ-ին:

ԱՎԵԼԻ ՔԱՆ
5 ՏԱՍՆԱՄՅԱԿ Է՝ 
ԼԻԼԻԱ Չ
 ԻԼԻՆԳԱՐՅԱՆԸ
ՍՈՎՈՐՈՒՄ ԷՐ
ՍՈՎՈՐԵՑՆԵԼՈՎ
Նվիրվում է
Լիլիա Չիլինգարյանի
հիշատակին

Լիլիա Չիլինգարյանի կյանքում առանցքային էր
Երեվանի պետական բժշկական համալսարանի
դերը: Նրա լուսանկարների հարուստ արխիվում
առանձնանում է մի նկար. 19-ամյա ուսանողուհին՝
պրոֆեսոր Գաբրիել Խաչատրյանի հետ կենսաքի
միական փորձերից մեկի ժամանակ: Սև ու սպիտակ
լուսանկարն արդեն ավելի քան կեսդարյա պատմութ
յուն ունի (լուսանկարը՝ կից էջում): Հիշողություններ,
մասնագիտական երկարամյա ճանապարհ, հանդի
պում
ն եր, որոնց մասին ԵՊԲՀ-ի 100-ամյա հոբելյա
նին ընդառաջ իրականացվող «Բժշկի ուղին» շարքի
շրջանակում պատմել էր կենսաքիմիայի ամբիոնի
դոցենտ Լիլիա Չիլինգարյանը:


տանիքին: Մանկության երջանիկ տարիներն անցել են
Վրաստանի մայրաքաղաքում, ուր ամեն ամառ Լիլիան
ժամանում էր սիրելի տատիկի, պապիկի, հորաքույր
երի մոտ, վայելում նրանց ջերմ ընդունելությունը: Հոր
մահվան մասին իմացել է 13 տարեկանում. բակում երե
խաների հետ խաղի ժամանակ իր հասակակից բարե
կամուհիներից մեկը ոչ միտում
ն ավոր հայտնում է այդ
բոթը: Այդ օրը նա կյանքի առաջին հարվածն է ստա
նում:

Բժշկության հանդեպ հետաքրքրությունը
ձևավորվել է մանկուց՝ վիրաբույժ
մայրիկի շնորհիվ

Մանկության տարիներին ամռան
արձակուրդներն անցել են Թիֆլիսում

Մանկության տարիների մեծ մասն անցել է
Թիֆլիսում: Ընդամենը երկու օրական էր, երբ կորց
րել է հորը: Հայրը՝ Արտաշես Չիլինգարյանը, մահացել
է 22 տարեկանում, սակայն շատ երիտասարդ տարի
քից էլ աչքի է ընկել բազմակողմանի զարգացածութ
յամբ: Նա ավարտել է Թիֆլիսի երաժշտական ուսում
նարանը՝ հայկական ազգային օպերայի հիմ
ն ադիր,
երգահան Արմեն Տիգրանյանի դասարանում: Սովորել
է Մոսկվայի Մենդելեևի անվան քիմիկատեխնոլո
գիական ինստիտուտում և միաժամանակ Մոսկվայի
պետական կոնսերվատորիայի կոմպոզիտորական
ֆակուլտետում: Լիլիա Չիլինգարյանի ծնողները ծանո
թացել են Դիլիջանում: Նրա մայրը՝ վիրաբույժ Մելիտա
Բաղդասարյանը, գործուղվել էր Դիլիջանի հակատու
բերկուլոզային առողջարան: Երջանիկ ամուսնությու
նը տևում է ընդամենը մեկ տարի, որից հետո զույգը
ծանր հիվանդանում է սուր վիրուսային ինֆեկցիայով,
և յուրաքանչյուրը ստիպված է լինում մեկնել իր ծննդա
վայրը:
Լիլիա Չիլինգարյանը ծնվել է 1941 թվականի դեկ
տեմբերի 12-ին, նրա հայրը մահացել է երկու օր անց՝
դեկտեմբերի 14-ին: Հոր մահից ընդամենը կես ժամ
անց է միայն Երևանից Թիֆլիս Լիլիայի ծնվելու մասին
հեռագիրը ուշացած հասնում Չիլինգարյանների ըն
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Լիլիա Չիլինգարյանի կյանքում ամենակարևոր
մարդկանցից մեկը նրա մայրն էր՝ անվանի վիրաբույժ
Մելիտա Պետրոսի Բաղդասարյանը: Վիրաբույժին,
այն էլ կին վիրաբույժին հարիր խստության հետ մեկ
տեղ նաև, ինչ
պես դուստրն է բնո
րո
շում, բյու
րեղ
յա
մաքրության, մեծահոգի ու շատ բարի մարդ էր: Երևա
նի պետական բժշկական ինստիտուտի շրջանավարտը
Դիլիջանում երկու տարի աշխատելուց հետո տարբեր

Բժշկի ուղին

տարիների ընթացքում մասնագիտական գործունեու
թյուն է իրականացրել մայրաքաղաքի առաջատար
բժշկական հաստատություններում: Մասնագիտական
ուղին սկսել է Հայաստանում օրթոպեդիայի, վնասված
քաբանության և պրոթեզավորման հիմ
ն ադիր, անվանի
բժիշկ Քրիստափոր Հայրապետի Պետրոսյանի ղեկա
վարությամբ, այնուհետև գործունեությունը շարունա
կել Ռուբեն Լազարի Պարոնյանի ղեկավարությամբ՝
այն ժամանակվա 3-րդ հիվանդանոցի անհետաձգե
լի վիրաբուժության բաժանմունքում, որի լուծարումից
հետո սկսել է աշխատել Իվան Քրիստափորի Գևորգ
յանի ղեկավարությամբ՝ 2-րդ բուժմիավորման հոս
պիտալային
վիրաբուժության
բաժանմունքում:
Կատարել է տարբեր բարդության վիրահատություն
ներ, փրկել բազմաթիվ կյանքեր: Նա 12 տարի եղել է
վիրաբույժ՝ ուժային կառույցում՝ զինկոմիսարիատում:
Բժշկական ինստիտուտի շատ ուսանողներ, ով
քեր վաղուց կայացած մասնագետներ են, սուբօրդի
նատուրա են անցել կլինիկաներում հենց Մելիտա
Բաղդասարյանի ղեկավարությամբ: Այդ վիրաբույժ
ներից են Պավել Անանիկյանը, Վիկտոր Ափոյանը,
Հարություն Մինասյանը, Իլյա Հովսեփյանը և շատ
ուրիշներ: Նրա նման լայն գիտելիքների տեր մասնա
գետը, անշուշտ, կարող էր զբաղվել նաև գիտությամբ,
սակայն ժամանակի սղությունն ու օրեր շարունակ
ձգվող հերթապահությունները նրան թույլ չտվեցին
ընտրել նաև գիտնական դառնալու ուղին, թեպետ
փորձեր այս ուղղությամբ արվել էին: Դեռ դպրոցական
տարիքում Լիլիան փորձում էր օգնել մայրիկին՝ թեկ
նածուական թեզը պաշտպանելու հարցում: Հինգերորդ
դասարանից տիրապետում էր լատիներենին, օգ
նում էր մայրիկին հավաքագրել անհրաժեշտ նյութը:
Հիվանդների բուժման, կատարվող վիրահատական
միջամտությունների և հետվիրահատական ընթացքի,
մասնագիտական տերմինաբանության մասին Լիլիա
Չիլինգարյանը միայն լսելով չէ, որ գիտեր մանուկ հա
սակից: Փոքր տարիքից մայրիկի հետ հաճախ է բառի
բուն իմաստով ապրել հիվանդանոցային միջավայրում,

հատկապես տատիկի մահից հետո, երբ մայրիկի հետ
գնում էր հերթապահությունների: Սերտ առնչությունը
բժշկական միջավայրին նրա մոտ մանկուց ձևավորել
էր կլինիկական մտածելակերպ: Մայրիկի մասին խո
սելիս Լիլիա Չիլինգարյանը մտաբերում է մի դրվագ.
քայքայված կույր աղիքով մի հիվանդի կյանքը փրկելու
համար մայրը չորս օր իրար հետևից հերթապահել է
և տուն չի եկել: Նախկինում վերակենդանացման բա
ժանմունքներ չկային և հիվանդի՝ նաև հետվիրահա
տական ընթացքի պատասխանատուն վիրահատող
բժիշկն էր: Պարզվում է՝ պացիենտն այդ ժամանակի
բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկի բարեկամն
է, ով երեկոյան հաստ ծրարը ձեռքին գալիս է իր բա
րեկամի կյանքը փրկած բժշկին շնորհակալություն
հայտնելու: Բայց խստաբարո բժշկուհին նաև անկա
շառ էր. ծրարի պարունակությունը Աբովյան փողոցում
գտնվող իր տան պատշգամբից, առանց վայրկյան իսկ
վարանելու, նետում է ցած: Մելիտա Բաղդասարյանի
կոչումը բժիշկ լինելն էր, պատահական չէ, որ արձա
կագիր, բանաստեղծ Խաչիկ Հրաչյանը բժշկի կերպա
րը հանգամանալից ներկայացրել է 1964 թվականին
իր հեղինակած «Բժիշկը, հիվանդը և մյուսները...»
ստեղծագործության մեջ, ինչը տպագրվելուց հե
տո է միայն ներկայացրել գլխավոր հերոսուհու դա
տին: Իսկ Մելիտա Բաղդասարյանի գործունեությանն
առիթ է ունեցել հետևել հենց հիվանդանոցում, երբ
կոտրվածքով պառկած էր նույն պալատում նույն պա
ցիենտի հետ, ում կյանքը փրկել էր տիկին Մ
 ելիտան:
Լիլիա Չիլինգարյանի ընտանիքում այս կերպ
չի ավարտվում բժշկական գիծը: Նրա հարա
զատ մորաքրոջ՝ Ելիզավետա Պետրոսի Աֆրիկ
յա
նի հետ էր կապ
ված նաև Եր
ևա
նում 1-ին քա
ղա
քային մանկական հիվանդանոցի հիմ
ն ադրումը:
Լիլյա Չիլինգարյանը մեծ երախտագիտությամբ ու խո
նարհումով էր հիշում իր բոլոր ուսուցիչներին՝ սկսած
դպրոցից, ավարտած համալսարանով: Երևանի Ա.
Պուշկինի անվան դպրոցն ավարտել է ոսկե մեդա
լով: Մանուկ հասակից աչքի էր ընկել ոչ միայն բարձր
առաջադիմությամբ, այլև երաժշտական տվյալնե

րով: Քչերը գիտեն, որ ընդամենը մեկ ու կես տարվա
երաժշտական կրթություն ունեցող մարդը կարողանում
էր վարպետությամբ նվագել անգամ դասականների
ստեղծագործությունները, օրինակ՝ Շոպեն: Առհասա
րակ՝ թե՛ երիտասարդական տարատեսակ խնջույքնե
րին, թե՛ ավելի հասուն տարիքում նա իր նվագելու և
միաժամանակ երգելու կարողության շնորհիվ հայտն
վում էր ամենատարբեր հավաքների կենտրոնում:
Երիտասարդ տարիքից վստահ էր, որ իր ապագա
ընտրյալը երաժիշտ է լինելու, բայց դրա մասին ավելի
մանրամասն կանդրադառնանք:
Ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի խորը իմացությամբ
պայմանավորված, բազմակողմանի զարգացած աշա
կերտուհին որոշում է մասնագիտանալ ֆիզիկամաթե
մատիկական ուղղությամբ, սակայն Մոսկվայում համալ
սարան ընդունվելու հեռանկարը, ինչպես նաև մայրիկի
և նրա բժիշկ ընկերուհու՝ Եվգենյա Բայրամյանի օրի
նակը, ստիպում են մտածել բժշկական ինստիտուտ
ընդունվելու մասին: Իսկ հետագայում՝ թե՛ արդեն կեն
սաքիմիան որպես մասնագիտացում ընտրելիս, թե՛
ուսանողների հետ աշխատանքում, նա չէր մոռանում
քիմիայի իր ուսուցչուհուն՝ Վալենտինա Բառանովային,
ում թե´ դասավանդման հմտությունները, թե´ մեթո
դաբանությունը, թե´ գիտելիքներն անփոխարինելի են
եղել:

Կենսագրական տվյալներ

 իլիա Արտաշեսի Չիլինգարյանը 1958-ին ոսկե մեդա
Լ
լով ավարտել էր Երևանի Պուշկինի անվան թիվ 8 դպրո
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ցը: 1958-1964թթ. սովորել և գերազանցությամբ ավար
տել էր ԵՊԲԻ-ի բուժական ֆակուլտետը: 1964-1968թթ.
Երևանի բժշկական ինստիտուտի կենսաքիմիայի
ամբիոնի ասպիրանտ էր: 1975-ին գերազանցությամբ
ավարտել էր ՍՍՀՄ մինիստրների խորհրդին կից պետա
կան պատենտաբանության և հայտնագործությունների
ղեկավար, ինժեներատեխնիկական, գիտական աշ
խատողների որակավորման բարձրագույն կուրսերը:
1968-1972թթ. ԵՊԲԻ-ի կենսաքիմիայի ամբիոնի ասիս
տենտ էր: 1973-1975թթ. եղել է ԵՊԲԻ-ի կենտրոնական
մեթոդական հանձնաժողովի պատասխանատու-քար
տուղար, 1973-1975թթ. ԵՊԲԻ-ի ֆիզիկաքիմիական
առարկաների մեթոդական հանձնաժողովի քարտու
ղար, 1972-1982թթ. ամբիոնին կից «Նյութափոխա
նակության պաթոքիմիայի» գիտահետազոտական
լաբորատորիայի (ԳԼ) կրտսեր գիտաշխատող, 19731984թթ. ԵՊԲԻ-ի կենսաքիմիայի ամբիոնի պրոֆ
միության ղեկավար, 1982-1983թթ. ԵՊԲԻ-ի կենսաքի
միայի ամբիոնի ասիստենտ, 1983-1987թթ. ԵՊԲԻ-ի
«Նյութափոխանակության պաթոքիմիայի» գիտա
հետազոտական լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշ
խատող: 1987-1994թթ. նույն ամբիոնի ասիստենտ,
1990-ին ԵՊԲԻ-ի ընդունելության քննությունների
քննական հանձնաժողովի անդամ: 1995-2009թթ.

ԵՊԲՀ կենսաքիմիայի ամբիոնի պատասխանատուն
էր դեղագիտական ֆակուլտետի ուսանողների համար,
միաժամանակ 2000-2005թթ. առաջին անգամ ընդուն
ված անգլախոս ուսանողների ուսուցման պրոցեսի
համար ԵՊԲՀ-ի կենսաքիմիայի ամբիոնի պատաս
խանատուն: 1994-2009թթ. նույն ամբիոնի դոցենտ,
2002-2006թթ. բուժական ֆակուլտետի պետական
ավարտական քննական հանձնաժողով
ն երի անդամ
էր՝ թերապիա մասնագիտությամբ: 2002-ին գերազան
ցությամբ ավարտել է Հայաստանի Ամերիկյան հա
մալսարանի (AUA) հատուկ դասընթացների V փուլը:
2002-2008թթ. բուժական ֆակուլտետի գիտխորհր
դի, իսկ 2006-2008թթ. դեղագիտական ֆակուլտետի
պետական ավարտական քննական հանձնաժողովի,
2006-2009թթ. դեղագիտական ֆակուլտետի մեթոդա
կան խորհր
դի ան
դամ էր: ԱՊՀ-ի, ՀՀ-ի կեն
սա
քի
մի
կոսների ասոցիացիաների, Ալցհեյմերի հիվանդութ
յան ասոցիացիայի հայկական մասնաճյուղի, ինչպես
նաև FEBS-ի անդամ (2008 թվականից) էր: 2011-ից մինչ
2018-ի օգոստոսը ԵՊԲՀ-ի կենսաքիմիայի ամբիոնի,

Բժշկի ուղին

իսկ 2009-ից մինչև 2018-ի օգոստոսը Ռուս-հայկական
(Սլավոնական համալսարանի) մաթեմատիկայի և
բարձրագույն տեխնոլոգիաների ինստիտուտի կենսա
քիմիայի ամբիոնի դոցենտ էր:
Բիոքիմիան

կյանքի
կենսունակության քիմիան է

Խոսելով Երևանի պետական բժշկական ինստի
տուտ ընդունվելու մասին, Լիլիա Չիլինգարյանն
անուն առ անուն հիշում էր իր բոլոր դասախոսներին,
մարդկանց, ովքեր իր և շատ ու շատ հասակակիցնե
րի մասնագիտական կայացման գործում մեծ դեր են
խաղացել: Կենսաքիմիկոս դառնալու գործում անուրա
նալի է Հրաչյա Բունիաթյանի, Գաբրիել Խաչատրյանի,
Վահան
Մխիթարյանի
ազդեցությունը:
Արսեն
Սիմոնյան, Սիմոն Միրզոյան, Սեդրակ Շարիմանյան,
Դմիտրի Դանիել Բեկ, Բագրատ Սայադյան, Պերճ
Վարդապետյան, Վահան Հովհաննիսյան, Ջուլիետա
Ահարոնովա, Իլյա Ազիզյան և շատ այլ խոշոր գիտ
նականներ տարբեր կուրսերում սովորելու տարի
ներին հարուստ գիտելիքներ են փոխանցել Լիլիա
Չիլինգարյանին ու այսօր վաղուց կայացած շատ այլ
մասնագետների: ԵՊԲՀ երկարամյա դասախոսի հիշո
ղություններում այս մարդիկ անջնջելի հետք են թողել:
Նրանց տված գիտելիքները հիմ
ն արար հետք են թո
ղել, սեր են սերմանել դեպի կլինիկական մասնագի

տությունները:
Կես դար անց էլ հմուտ ման
կա
վար
ժը մեջ
բե
րում
ներ էր անում սիրելի ուսուցիչների դասախոսություն
ներից: Բժշկական ինստիտուտում սովորելու սկզբից
էլ Լիլիա Չիլինգարյանն աչքի էր ընկել իր գիտելիք
ներով: Թե՛ քննությունների ժամանակ, թե՛ առօրյա
դասերի ընթացքում կարկառուն ներկայացուցիչնե
րից բազմաթիվ գովեստի խոսքեր լսելու առիթներ էր
ունեցել: «Ես գլուխ եմ խոնարհում իմ շատ ուսուցիչ
ների հիշատակի առջև: Հայաստանում կենսաքիմիա
կան գիտության հիմ
ն ադիրի՝ Հրաչյա Բունիաթյանի
դասախոսությունները կարծես երաժշտություն լինեին,
լսում էի մեծագույն հաճույքով»,-պատմում էր Լիլիա
Չիլինգարյանը: Եթե չընտրեր տեսաբանի մասնագի
տությունը, ինչը, սակայն, նաև իր ուսուցիչներն էին իր
համար կանխորոշել, ապա խոստովանում է, որ կարող
էր լավ պրակտիկ բժիշկ դառնալ: Սակայն ցածր կուր
սերից կեսաքիմիական փորձեր անելու հմտությունն ու
մեծ պատրաստվածությունը պատճառ հանդիսացավ,
որպեսզի իր դասախոսներն իրեն տեսաբան դառնա
լու ուղուց չշեղեն: Ժպիտով էր փաստում, որ ուսանո
ղական տարիներին մասնակցել է 60 ծննդաբերութ
յան, անգամ դիահերձում
ն երի գնալիս է սովորել որևէ
նոր բան իմանալու պատրատակամություն դրսևորել:

Ուսում
ն առության տարիներին փայլել է գերազանց
առաջադիմությամբ: Ավելի բարձր կուրսերում ներգ
րավվելով կենսաքիմիայի ամբիոնում գործող ուսանո
ղական գիտական խմբակի աշխատանքներին, նրա
համահեղինակությամբ աշխատանքն արժանացել է
Աբգար Իսահակյանի անվան մրցանակի՝ որպես լա
վագույն գիտական աշխատանք: Այս աշխատանքը
շարունակական էր, 1964-ին լավագույն ուսանողական
աշխատանքի համար արժանացել է ՀՍՍՀ-ի նախա
րարների խորհրդին կից Բարձրագույն և միջին մասնա
գիտական կրթության պետական կոմիտեի պատվոգրի:

Առհասարակ, Աբգար անունը նրա կյանքում ճակա
տագրական նշանակություն ունեցավ: Ասպիրանտու
րայում սովորելու տարիներին է հանդիպում ապագա
ամուսնուն՝ անվանի երաժիշտ Աբգար Մուրադյանին:
Հինգ տարի տևած գեղեցիկ հարաբերությունները, չնա
յած բազմաթիվ խոչընդոտներին, վերջ ի վերջո պսակ
վում են ամուսնությամբ: Լիլիա Չիլինգարյանը կիսատ
է թողնում ուսումը ասպիրանտուրայում՝ հանուն ընտա
նիքի: ՀՀ վաստակավոր արտիստ, պրոֆեսոր, կլառ
նետահար Աբգար Մուրադյանն իր գործունեությունը
կատարողական և կրթական ասպարեզներում նվիրել
է կլառնետի ակադեմիական մշակույթի զարգացմա
նը մեր երկրում: Երաժիշտն իր արվեստով ոլորտում
կարողացավ ձևավորել բարձր մակարդակ, եվրոպա
կան մշակույթին հարիր ազնիվ մտածողություն, վար
պետության բարձրագույն որակ: Երևանի Կոմիտասի
անվան պետական կոնսերվատորիայի փողային նվա
գարանների նախկին ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Աբ
գար Մուրադյանի անունն է կրում նաև մի քանի տա
րի առաջ ստեղծված դուետը, որը Սերգեյ Սմբատյանի
ղեկավարած Հայաստանի պետական երիտասարդա
կան նվագախմբի հետ բազմիցս հանդես է եկել հա
մերգներով: Անվանի երաժիշտի մահից հետո, 2011
թվականին Մուրադյանների ընտանիքի նախաձեռ
նությամբ նկարահանվեց նրա հիշատակին նվիրված
«Արծաթե հնչյուններ» ֆիլմը: Լիլիա Չիլինգարյանն
անսահման սիրով ու ջերմությամբ է խոսում ամուս

նու մասին, նաև նշում, որ սեփական մասնագիտա
կան կայացումից առավել կարևոր է եղել իր համար
ամուսնու մասնագիտական հաջողությունները, որոն
ցով բազմաթիվ առիթներ է ունեցել հպարտանալու:
Նրանց երկու զավակներն էլ կայացած մասնագետ
ներ են: Դուստրը՝ Գայանե Մուրադյանը, ֆլեյտահար
է, պրո
ֆե
սոր: Հ
 որ մա
հից հե
տո նրան է վստահ
վել
Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի
փողային նվագարանների ամբիոնի ղեկավարումը:
Որդին՝ Արմեն Մուրադյանը, ուրոլոգ է, առողջապա
հության կազմակերպիչ: Պրոֆեսորը շարունակում է
ընտանիքի բժշկական գիծը: 2016 թվականից զբաղեց
նում է ԵՊԲՀ ռեկտորի պաշտոնը: Աբգար Մուրադյանը
և Լիլիա Չիլինգարյանն ունեն 6 թոռ, նրանցից միայն
մեկը՝ Յուրի Զոհրաբյանն է առաջիկայում պատրաստ
վում բժիշկ դառնալ:

ԵՊԲՀ երկարամյա աշխատակիցը չէր
պատկերացնում կյանքն
առանց ուսանողների

Լիլիա Չիլինգարյանը շուրջ 60 գիտական աշխա
տանքի՝ մենագրության, գիտական հոդվածների,
ուսում
ն ամեթոդական ձեռնարկների հեղինակ էր:
Մասնագիտական երկարամյա գործունեության ըն
թացքում որակավորման բարձրացման նպատակով
մասնակցել էր բազմաթիվ վերապատրաստման կուր
սերի: Հետադարձ հայացք նետելով և անդրադառնա
լով ան
ցած ու
ղուն՝ խոս
տո
վա
նում էր, որ այն բնավ
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հարթ չի եղել: Առաջին թեզի պաշտպա
նության մասին խոսելիս պատմել էր նաև
գիտական աստիճան ստանալու գործում
հանդիպած բազմաթիվ դժվարությունների
մասին: Տարիներ առաջ ընտրված էր բո
լորովին այլ մասնագիտական թեմա, որի
պաշտպանությանը խանգարել են բազ
մաթիվ հանգամանքներ ու իրավիճակներ,
որոնք հիմա արդեն ոչ շատ հաճելի հիշո
ղություն են: Չնայած տարաբնույթ խոչըն
դոտներին՝ նա կարողացել է մասնագիտա
կան բովանդակալից ճանապարհ անցնել:
ԵՊԲՀ-ի ղեկավարության կողմից արժանա
ցել էր մի շարք շնորհակալագրերի: Նրան
շնորհվել էր ԵՊԲՀ-ի ոսկե մեդալներ համալ
սարանի 70 և 90-ամյակների առթիվ: 1993ին ՀՀ ԳԱԱ Հ. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի
ինստիտուտի պաշտպանական գիտական խորհրդում
«Կենսաքիմիայի զարգացման հիմ
ն ական ուղիները
Հայաստանում. հայկական կենսաքիմիական դպրոց
ներ» կենսաբանական գիտությունների թեկնածուի գի
տական աստիճանի հայցման կապակցությամբ պաշտ
պանել էր թեկնածուական թեզը, որի վրա երկար էր
աշխատել: Նա մեծ ոգևորությամբ էր հիշում այս լայնա
ծավալ աշխատանքը, քանի որ բոլոր նյութերը փնտրե
լիս և համադրելիս ուսում
ն ասիրել էր տարբեր աշ
խարհամասերի փորձը, ինչպես նաև առիթ էր ունեցել
Հայաստանում կենսաքիմիական գիտության հիմ
ն ա
դիր Հրաչյա Բունիաթյանի տիկնոջ հատուկ թույլտվութ
յամբ ծանոթանալ մեծանուն գիտնականի անձնական
արխիվում պահվող կարևոր աղբյուրներին, անհրա
ժեշտ նամակագրությանը: Խոսելով այս թեզի մասին՝
նա առանձնակի ընդգծում էր նաև հայ ականավոր կեն
սաքիմիկոս, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Արմեն Գալոյանի
և նրա թողած գիտական ժառանգության մասին:
«Այս թեզը հիմ
ն արար աշխատանք է, որի շնորհիվ
ԽՍՀՄ փլուզումից հետո, ռուս խիստ ընդդիմախոսնե
րին ես կարողացա ապացուցել, որ միայն Հայաստանում
կա երկու նման լուրջ գիտական դպրոց, որոնցից մե
կի՝ կենսաքիմիական գիտության հիմ
ն ադիրը Հրաչյա
Բունիաթյանն էր, մյուսինը՝ նեյրոկենսաբանությանը
Արմեն Գալոյանը»,-մանրամասնում էր զրուցակիցս:
1993-ին ՍՍՀՄ-ի նախարարների խորհրդին կից ԲՈՀ-ի
կողմից նրան շնորհվել էր կենսաբանական գիտու
թյունների թեկնածուի գիտական աստիճան: 1999-ին
Ռուսատանի Բնագիտական գիտությունների ակա
դեմիայի կողմից Լիլիա Չիլինգարյանին շնորհվել էր
այդ ակադեմիայի պատվավոր պրոֆեսորի կոչում:
2002-2005թթ. եղել է ՀՀ-ի ԲՈՀ-ի կողմից ընդունված
«Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ և կառավարում»
հանդեսի խմբագրական կոլեգիայի անդամ (VAR):
2005-ին ԵՊԲՀ գիտական խորհրդի կողմից շնորհվել
էր դոցենտի գիտական կոչում՝ կենսաբանություն մաս
նագիտությամբ: Հմուտ մասնագետը ղեկավարել էր
ուսանողների ավելի քան 80 գիտական ռեֆերատիվ
աշխատանքներ, որոնք տպագրված են ուսանողա
կան գիտական աշխատանքների ժողովածուներում,
իսկ 1-ը միջազգային ժողովածուի մեջ: Ղեկավարել էր
նաև ուսանողական թեմատիկ կոնֆերանսներ, ինչ
պես նաև ուսանողական օլիմպիադաներ: Նրա կողմից

է կազմվել ուսանողների ուսուցման ու գիտելիքների
ստուգման համար առաջին համակարգչային ծրագի
րը, ինչպես նաև նա կազմել է անգլախոս ուսանողնե
րի հարցում
ն երի ու քննական ավելի քան 1000 թեստ:
Մասնակցել էր մի քանի միջազգային կոնֆերանսնե
րի, այդ թվում Բելառուսում և Էստոնիայում: Իր մաս
նագիտական գործունեությանն անդրադառնալիս մեծ
ոգևորությամբ էր հիշում նաև իր հեղինակած «Ած
խաջրերի կենսաքիմիա» մեթոդական ձեռնարկը, որն
էականորեն բարելավել է թեմայի դասավանդումը:
«Ես շատ եմ սի
րում իմ աշ
խա
տան
քը»,-նկա
տում էր
գիտնականը: Համալսարանի նվիրյալը կենսուրախ էր,
հումորի լավ զգացումով, որը նրան չէր դավաճանել ան
գամ կյանքի ամենադժվարին իրավիճակներում: Ողջ
կյանքը նվիրվել էր բժիշկ-տեսաբանի աշխատանքին,
և, հետադարձ հայացք նետելով՝ Լիլիա Չիլինգարյանը
նշում էր, որ տարիներ առաջ այլ աշխատանքի անցե
լու գրավիչ առաջարկներ էր ստացել: Դրանցից մեկն
է մեջբերում. Զախարի Նարիմանյանը՝ Հայկական
Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության
առողջապահության նախկին նախարարը, աշխա
տանքի է անցնում պրոֆպաթոլոգիայի գիտահետա
զոտական ինստիտուտում և այնտեղի բիոքիմիական
լաբորատորիան ղեկավարելու համար աշխատանքի է
հրավիրում Լիլիա Չիլինգարյանին: Նոր աշխատանքի
առաջարկը գրավիչ էր և ավելի եկամտաբեր, սակայն
երբ երեք օր է խնդրել մտածելու համար, բժշկական
համալսարանի ամենաերկարամյա աշխատակիցը
հասկացրել է, որ կա մի կարևոր բան, առանց որի ապ
րել չի կարող: Իրեն ապրեցնում և մշտական էներգիայի
աղբյուր էր հանդիսանում շփումը, հաղորդակցությունն
ուսանողների, ապագա բժիշկների հետ, որովհետև
նրանց սովորեցնելիս նա նույնպես սովորում էր, և այդ
պես՝ արդեն ավելի քան 5 տասնամյակ:
Նախագծի հեղինակ ` ՏԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Լուսանկարները՝ ԼԻԼԻԱ ՉԻԼԻՆԳԱՐՅԱՆԻ
անձնական արխիվից
Հ.Գ. Հարցազրույցն արվել է Լիլիա Չիլինգարյանի
մահից ընդամենը մի քանի ամիս առաջ, սակայն,
ցավոք, այն հրապարակում ենք հետմահու։

ԶԻԼՖՅԱՆՆԵՐԻ
ԸՆՏԱՆԻՔՈՒՄ ԲԺՇԿԻ
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՓՈԽԱՆՑՎՈՒՄ Է
ՍԵՐՆԴԵՍԵՐՈՒՆԴ

«Բժշկի ուղին» շարքի հերթական թողարկումը
ԵՊԲՀ երկարամյա աշխատակից, ԵՊԲՀ գիտահե
տազոտական կենտրոնի ղեկավար, ՀՀ գիտութ
յան վաստակավոր գործիչ Արտո Զիլֆյանի մասին
է: Նա մեր երկրի բժշկական ամենամեծ գերդաս
տաններից մեկի ներկայացուցիչն է: Բժիշկների
մի քանի սերունդ, որոնք իրենց նպաստն են բերել
հայաստանյան առողջապահական համակարգի
զարգացմանն ու առաջընթացին:

Արտո Ալեքսանյանը Հայաստանում
համաճարակաբանական ծառայության
հիմ
ն ադիրներից է

Արտո Զիլֆյանի մայրական կողմի պապը՝ Արտո (Ար
տաշես) Բոգդանի Ալեքսանյանը, մեր երկրում և նրա
սահմաններից դուրս մեծ համբավ վայելող համաճա
րակաբան էր: ՀՀ ԱՆ համաճարակաբանության, վի
րուսաբանության և բժշկական մակաբուծաբանության
գիտահետազոտական ինստիտուտում է Արտո Ալեք
սանյանը 1929-ին նախաձեռնում մեր երկրում առաջին
սանիտարահիգիենիկ լաբորատորիայի ստեղծումը,
միաժամանակ 1931-ին Երևանի բժշկական ինստիտու
տի համաճարակաբանության ամբիոնի հիմ
ն ադիրն
ու ղե
կա
վարն էր: Եր
կար տա
րի
ներ և մինչև կյան
քի
վերջ Արտո Ալեքսանյանը եղել է ԽՍՀՄ առողջապա
հության նախարարությանն առընթեր առողջապա
հական խորհրդի նախագահը: Նա Խորհրդային Հա
յաստանում համաճարակաբանական ծառայության
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հիմ
ն ադիրներից է: Անվանի բժիշկ-գիտնականը բազ
մաթիվ գիտական հրատարակությունների և մենագ
րությունների հեղինակ է: 1957-ին Մոսկվայում լույս է
տեսել նրա հեղինակած «Դիֆթերիա», 1960-ին ԵՊԲՀ
ուսանողների համար՝ «Ընդհանուր և մասնավոր հա
մաճարակաբանություն» հայերեն և ռուսերեն, 1965-ին
«Պատվաստում
ն եր, շիճուկներ և բակտերոֆագեր»,
իսկ 1970-ին՝ «Դիֆթերիայի դեմ պայքարի և որոնում
ների 40 տարին» մենագրությունները: Նրա գիտական
գործունեությունը վերաբերել է ընդհանուր համաճա
րակաբանության ուսում
ն ասիրությանը, իմունային հա
մակարգին, մասնավորապես դիֆթերիայի և դիզենտե
րիայի կանխարգելմանը: Ա. Ալեքսանյանը դիֆթերիայի
ժամանակ բացիլակրության հայեցակարգի հեղինակն
է, որում բացահայտել է կրկնապատվաստման հատուկ
դերը դիֆթերիայի ցուպիկի կայունածին հատկություն
ներ ձեռք բերելու գործում։ Դիֆթերիայի կանխար
գելման գործում իրականացված լայնածավալ աշխա
տանքների արդյունքում ակադեմիկոս Ա. Ալեքսանյանի
կողմից առաջարկվել է և կյանքի կոչվել վակցինացիա
յի և ռեվակցինացիայի նոր համակարգ, որի շնորհիվ
դիֆթերիան Խորհրդային Հայաստանում չեզոքացվել
է: Պայքարի առաջարկված մեթոդը հաջողությամբ կի
րառվել է նաև նախկին Խորհրդային Միության բոլոր
հանրապետություններում: Առողջապահության ոլոր
տում դիֆթերիայի ոչնչացման գործում ունեցած կար
ևոր այս ներդրման մասին մասնագետները չեն մոռա
նում առ այսօր:
Արտո Զիլֆյանի մայրը՝ Վարվառա Ալեքսանյանը,
նույնպես ընտրեց բժիշկի մասնագիտությունը: Համա
ճարակաբան, բժշկական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսորը 1943-ին ավարտել է բժշկական ինստի
տուտի բուժական ֆակուլտետը: 1963-1989թթ. նախ
կին բժիշկների կատարելագործման ինստիտուտին

առընթեր համաճարակաբանության ամբիոնի վարիչն
էր: Նրա գիտական աշխատանքները վերաբերում են
Հայաստանում բնական ծաղիկի դեմ պայքարի և կան
խարգելման միջոցներին: Հայտնաբերել և ուսում
ն ա
սիրել է առնետների կծելու հետևանքով առաջացող
հիվանդությունը: Բժշկագիտության բնագավառում
Վարվառա Ալեքսանյանը գործածության մեջ է դրել
«համաճարակաբանական աշխարհագրություն» տեր
մինը: 1965-1989թթ. Հայաստանի բժիշկ-աշխարհագրա
գետների ընկերության նախագահն էր: Պարգևատրվել
է «Պատվո շքանշանով»:

Արտո Զիլֆյանի հայրը՝ Վրեժ Զիլֆյանը, ևս բժշկա
կան ինստիտուտի շրջանավարտ է: Անվանի ուռուցքա
բանը 1946-1962թթ. աշխատել է հակաժանտախտային
կայանում՝ որպես կայանի պետի տեղակալ: 19671977թթ. ռենտգենաբանության և ուռուցքաբանության
գիտահետազոտական ինստիտուտում աշխատել է որ
պես փորձարար, ապա՝ ուռուցքաբանության լաբորա
տորիայի վարիչ, 1977-ից՝ փոխտնօրեն: Բժշկական գի
տությունների դոկտոր-պրոֆեսորը 1977-ին արժանացել
է Ամերիկայի կենսագրական ընկերության նվաճում
ն ե
րի ոսկե սկավառակի: Ուսում
ն ասիրել Է չարորակ նո
րագոյացությունների առաջացման իմունաբանական,
ժառանգական մեխանիզմ
ն երը, Հայաստանի արդյու
նաբերության մեջ օգտագործվող տարբեր քիմիական

Բժշկի ուղին

նյութերի ուռուցքածին և մուտածին հատկությունները,
հակաուռուցքային պատրաստուկների թունածին ու
մուտածին ազդեցությունները, առաջարկել իմունաբա
նական բուժման մեթոդ՝ տուլարեմիայի շիճուկի օգտա
գործմամբ:

50-ից ավելի տարի աշխատում է ԵՊԲՀ-ում

Ար
տո

Զիլֆ
յա
նը

1967-ին

Երևանի

բժշկական

ինստիտուտը գերազանցությամբ ավարտելուց հետո
ընդունվել է ախտաբանական անատոմիայի ասպի
րանտուրա: Այնուհետև թեկնածուական ատենախո
սությունը պաշտպանելուց հետո սկսել է աշխատանքը
բժշկական ինստիտուտի կենտրոնական գիտահետա
զոտական լաբորատորիայի մորֆոլոգիայի և մանրէա
բանական լաբորատորիայում: 1984-ից առ այսօր ղե
կավարում է ԵՊԲՀ գիտահետազոտական կենտրոնը,
որի նպատակն է լաբորատոր, մեթոդական և համալիր
սկզբունքներով իրականացնել հիմ
ն արար և կիրառա
կան հետազոտություններ, ուսում
ն ասիրել և ներդնել
փորձարարական և կլինիկալաբորատոր հետազո
տությունների արդիական եղանակներ: Բժիշկ-գիտնա
կանի մասնագիտական ուղին անցել է հենց ԵՊԲՀ-ում:
«Իմ կյանքի հիսուն լավագույն տարիներին ծնողնե
րիս ազդեցության ներքո աշխատել և ստեղծագործել
եմ բժշկական համալսարանի գիտահետազոտական
կենտրոնում՝ հիմ
ն ադրման առաջին օրվանից»,- պատ
մում է Ա. Զիլֆյանը:
Նրա խոսքով՝ գիտահետազոտական կենտրոնը
տարբեր տարիների բանիմաց մասնագետների ջան
քերի շնորհիվ մեծ ներդրում ունի հայաստանյան առող
ջապահական համակարգի զարգացման գործում:
Այդ մասնագետներից են Դրաստամատ Խուդավերդ
յանը, Գագիկ Արծրունին, Ռուբեն Բաբլոյանը, Վլադի
միր Շեկոյանը և շատ ուրիշներ:
«Բժշկական համալսարանի ղեկավարությունը բո
լոր ժամանակներում կարևորել է մեր աշխատանքը և
աջակցել է երիտասարդ գիտնականների, հետազո
տողների ստեղծագործական ներուժի բացահայտմանն
ու խթանմանը»,- հավելում է գիտահետազոտական
կենտրոնի ղեկավարը:

Կենսագրական տվյալներ

2017-ից մինչ օրս Արտո Զիլֆյանը ԵՊԲՀ ԳՀԿ-ի ղե
կավարն է։
2007-ից մինչ օրս՝ «Նոր հայկական բժշկական հան
դես» պարբերականի գլխավոր խմբագիրն է:
2004-ից մինչ օրս ԳՀԿ-ի մորֆոլոգիական հետազո
տությունների լաբորատորիայի վարիչն է։

1992-2004թթ. ԵՊԲՀ պրոռեկտոր էր գիտական աշ
խատանքների գծով:
1984-2004թթ. ԵՊԲՀ ԳՀԿ-ի տնօ
րեն, 1971-2004թթ.
մորֆոլոգիայի լաբորատորիայի վարիչն է:
1972-ին պաշտպանել է թեկնածուական ատե
նախոսություն
«Պաթոլոգիական
անատոմիա»
մասնագիտությամբ՝ ստանալով բժշկական գի
տությունների թեկնածուի գիտական աստիճան:
1984-ին պաշտպանել է դոկտորական ատենա
խոսություն
«Պաթոլոգիական
ֆիզիոլոգիա»
մասնագիտությամբ՝ ստանալով բժշկական գի
տությունների
դոկտորի
գիտական
աստիճան:
1985-ին նրան շնորհվել է պրոֆեսորի կոչում՝
«Պաթոլոգիական ֆիզիոլոգիա» մասնագիտությամբ:
2015-ին ստացել է ՀՀ գիտության վաստակավոր գործ
չի կոչում:
Անվանի մասնագետը պարգևատրվել է ՀՀ կրթու
թյան գիտության նախարարության հուշամեդալով,
ԵՊԲՀ ոսկե, «Վազգեն Սարգսյան» մեդալներով, ինչ
պես նաև ՀՀ ԱՆ պատվոգրով: ՀՀ նախարարների
խորհրդի նախագահությունը նրան պարգևատրել է
շնորհակալագրով՝ բեմ
ն ավոր գիտական գործունեու
թյան և որակյալ կադրերի պատրաստման համար: 7
մենագրության, 260 գիտական հոդվածի հեղինակ է:
Մի քանի տարի առաջ լույս տեսած նրա հերթական մե
նագրությունն անդրադառնում էր միկրոօրգամիզմ
ն երի
դերիին: Գիտական աշխատության մեջ նա ներկայաց
նում է, որ միկրոօրգանիզմ
ն երը առողջ մարդու օրգա
նիզմում մասնակցում են սրտանոթային, հորմոնային
իմունային և վերարտադրողական համակարգերի կեն
սագործունեության մեխանիզմ
ն երի կարգավորմանը:

«Նոր հայկական բժշկական
հանդեսը» նշեց 10-ամյա հոբելյանը

Արդեն տասը տարի է, ինչ ԵՊԲՀ–ում հրատարակ
վում է «Նոր հայկական բժշկական հանդեսը» («The
New Armenian Medical Journal»): Անգ
լա
լե
զու գի
տա
կան այս հրատարակության նպատակն է ընթերցողին
ներկայացնել բժշկագիտության և առողջապահության
տարբեր ոլորտներում գիտական նվաճում
ն երը, կի
րառվող նոր մեթոդներն ու մոտեցում
ն երը՝ մեկ հար
թակում համախմբել աշխարհի տարբեր անկյունների
բժիշկ-գիտնականներին:
Գիտակիրառական ամսագրի գլխավոր խմբագիր
Արտո Զիլֆյանը պատմում է, որ «Նոր հայկական
բժշկական հանդեսի» ստեղծման անհրաժեշտությունն
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առաջացել էր մեր հանրապետության անկախացումից
հետո, որը մեծ հնարավորություններ էր բացել սփյուռ
քահայության և այլազգի բժիշկ գիտնականների միջև
համագործակցության և փորձի փոխանակման համար,
ինչպես նաև հայկական բժշկական մեկ ամսագրում
Հայաստանի և սփյուռքի ճանաչված ու երիտասարդ
գիտնականների գործունեությունը համալիր ներկա
յացնելու նպատակով: Այս հարցում նախաձեռնությամբ
հանդես եկավ ԵՊԲՀ-ն՝ 2007-ի մարտից հիմ
ն ադրելով
և սեփական ուժերով հրատարակելով «Նոր հայկա
կան բժշկական հանդեսը», որի առաջին համարը լույս
տեսավ նույն տարվա նոյեմբերին: Բժշկագիտության
արդի ձեռքբերում
ն երը ներկայացնող պարբերականը
կարճ ժամանակահատվածում արժանացավ օտարերկ
րացի գիտնականների, նաև բարձր ցուցանիշներ ու
նեցող միջազգային մի շարք հրատարակչությունների
ուշադրությանը:
«Գիտնականներից շատերը ոչ միայն տպագրվում
են ամսագրում, այլև այլ հրատարակչությունների կող
մից հրավիրվում են հանդես գալու արդեն հրապա
րակված հոդվածների մասին գրախոսականներով և
մենագրություններով»,-ասում է Արտո Զիլֆյանը: Նա
պատմում է, որ բժշկագիտական հանդեսի հիմ
ն ադիր
և նպատակասլաց գործող խմբագրական խումբն էին
կազմում գլխավոր խմբագրի տեղակալներ, այն ժա
մանակ երիտասարդ բանիմաց բժիշկ-գիտնականներ
պրոֆեսորներ Արմեն Մուրադյանը, Հովհաննես Ման
վելյանը և Համայակ Սիսակյանը:
Արտո Զիլֆյանն իր հավատարիմ ու երկարամյա
գործընկերոջ, հանդեսի պատասխանատու խմբագիր
Ստեփան Ավագյանի հետ անցած 10-ամյա ճանապար
հը հպարտությամբ է հիշում, քանի որ միասին թիմա
յին աշխատանքի շնորհիվ հաղթահարել են բազմաթիվ
խոչընդոտներ, համատեղ ուժերով հասել հաջողու
թյունների: «Նոր հայկական բժշկական հանդեսը» տա
րեկան տպագրում է 4 համար, յուրաքանչյուրում 10-12
հոդված: Տասը տարում 44 համար հանձնվել է գիտա
կան աշխարհի դատին:
Հաջողությունների շարքում Ստեփան Ավագյանը
մատնանշում է այն հանգամանքը, որ պարբերակա
նի գործունեության արդեն հինգերորդ տարում «Նոր
հայկական բժշկական հանդեսը» արժանացավ միջազ
գային հրատարակչությունների ուշադրությանը, որի
արդյունքում այն առ այսօր իր մշտական գրանցումն
ունի գիտական հոդվածների միջազգային «ՍկոպուսSCOPUS» շտեմարանում: 2016 թվականից Thomson Reuters հրատարակչության կողմից մեր պարբերականը
ստացել է համագործակցության առաջարկ և ազդե
ցության գործոն ստանալու համար գտնվում է նրանց
փորձագետների հսկողության ներքո:
Խմբագրությանը հղված հոդվածների մեծագույն
հոսքի շնորհիվ հանդեսի որոշ համարներ թողարկվում
են նաև մոնոթեմատիկ (միևնույն թեմային առնչվող)
համարներ, որոնք ընդգրկում են արդի ժամանակա
հատվածում բժշկագիտության որևէ հստակ ուղղու
թյան հրատապ խնդիրներն արծարծող հոդվածները`
ամբողջական տեսքով ներկայացնելով բժշկական այդ
ուղղությամբ առկա ձեռքբերում
ն երն ու հետագա ծրագ
րերը: Նշենք, որ ամսագիրը նաև լավագույն գիտական
համաժողովն երի համար տպագրության հարթակ է:
Հավելվածի տեսքով հրատարակվում են ԵՊԲՀ-ում
անցկացվող գիտական միջոցառում
ն երի (օրինակ՝

Բժշկի ուղին

«Գիտության շաբաթ-2017», «Բժշկագիտության
արդի հիմ
ն ախնդիրները» գիտաժողովն երը) ընթաց
քում ներկայացված զեկուցում
ն երի ընտրանիներ` հոդ
վածների տեսքով: Մեծ արձագանք են ստացել, մասնա
վորապես, կանխարգելիչ բժշկությանը նվիրված երկու
մոնոթեմատիկ հանդեսները` նվիրված Հայաստանում
տարբեր շրջաններում տարաբնույթ հիվանդություն
ների տարածվածությանը և դրանց կանխարգելման ու
բուժման եղանակներին:
Հանդեսը, իր պարտաճանաչ գործավարության շնոր
հիվ, մեծ հեղինակություն է վայելում տարբեր առաջա
տար բժշկական կազմակերպություններում: Առանձին
համարներով իրենց գործունեության արգասիքներն են
ներկայացրել Օդեսայի, Խարկովի, Լվովի, Մոսկվայի
(Սեչենովի անվան) բժշկական համալսարանների, ՌԴ
Իրկուտսկ քաղաքի նյարդավիրաբուժության կենտրո
նի անվանի բժիշները:
Խմբագրակազմն ընդգծում է, որ հատուկ կարևորու
թյուն է տալիս, որպեսզի երիտասարդ հետազոտողնե
րը, ասպիրանտներն առավել ակտիվ տպագրեն իրենց
գիտական հոդվածները այս ամսագրում, որը առա
ջինը նրանց հնարավորություն կտա իրենց հետազո
տությունների արդյունքները ներկայացնել աշխարհի
գիտական հանրության ուշադրությանը: Առաջիկայում
ակնկալվում է նաև առավել շատ հեղինակների ներգ
րավվածություն Սփյուռքից, ինչպես նաև այլ երկր
ներից: Տարբեր տարիների կտրվածքով ամսագրին
թղթակցում են հեղինակներ աշխարհի տարբեր անկ
յուններից. Իտալիա, ԱՄՆ, Ֆրանսիա, Հունաստան,
Գեմանիա, Իրան, Արաբական Միացյալ Էմիրություն
ներ, Նեպալ:
Նշենք, որ The New Armenian Medical Journal պար
բերականն իր թղթակիցների հետ շփումը հասանելի
դարձնելու և հրատարակված հոդվածները նաև վիր
տուալ տիրույթում ներկայացնելու նպատակով Երևա
նի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական
համալսարանի պաշտոնական կայքում ներկայաց
նում է հանդեսի էլեկտրոնային տարբերակ, որը նույ
նությամբ արտացոլում է տպագիր հրատարակումը:

Երբ ընտանիքում բոլորը բժիշկներ են

Բժշկական ոլորտի ներկայացուցիչ է նաև Արտո
Զիլֆյանի քույրը` Մարգարիտա Զիլֆյանը: Նա բժշկա
կան գիտությունների թեկնածու է, ԵՊԲՀ կլինիկական
լաբորատոր ախտորոշման ամբիոնի դոցենտ: Հեղի
նակել է երկու մենագրություն:

«Մեր ընտանիքն ամբողջովին համալրված է բժշկա
կան կադրերով»,- նկատում է Արտո Զիլֆյանը:
Կնոջ՝ «Արմենիա» բժշկական կենտրոնի դիագնոս
տիկ բաժանմունքում բժիշկ-սոնոգրաֆիստ Սվետլանա
Հակոբջանյանի հետ հպարտանում են իրենց` նույնպես
բժշկի մասնագիտությունը ընտրած և կարմիր դիպլո
մով ԵՊԲՀ-ն ավարտած զավակներով:
Արտո Զիլֆյանի դուստրը` Մարինե Զիլֆյանը, բնակ
վում է ԱՄՆ-ում: ԵՊԲՀ շրջա
նա
վարտ, Եր
ևա
նում
պլաստիկ վիրաբուժության գծով կլինիկական օրդինա
տուրան ավարտած բժիշկն ամուսնու հետ այժմ հաջո
ղությամբ աշխատում է ամերիկյան առողջապահական
համակարգի մասնավոր հատվածում` կազմակերպե
լով ամոքիչ խնամքի կարիք ունեցող մարդկանց (Hospice care) բժշկական ծառայություն:
Որդին՝ Արտաշես Զիլֆյանը, Երևանի գլխավոր ակ
նաբույժն է, բժշկական գիտությունների դոկտոր: Նա
տեսողության լազերային կորեկցիայի և աչքի միկրո
վիրաբուժության կենտրոնի տնօրենն է, ակնաբուժա
կան ծառայության ղեկավարը՝ «Շենգավիթ» բժշկա
կան կենտրոնում: Կարճ ժամանակ առաջ նա հիմ
նել
է նաև «Զիլֆյան» աչքի խնամքի կենտրոնը: ԵՊԲՀ-ի
բժշկական համալսարանի ակնաբուժության ամբիո
նում կլինիկական օրդինատուրան ավարտելուց հետո
Արտաշես Զիլֆյանը նույն բուհի գիտահետազոտական
ինստիտուտի գիտաշխատող է եղել: 2004-2006թթ. սո
վորել է բժշկական համալսարանի թիվ 1 համալսա
րանական հիվանդանոցի ասպիրանտուրայում: Զիլֆ
յանների չորրորդ սերնդի ներկայացուցիչը ընդհանուր
պրոֆիլի ակնաբույժ է, ով մեծ հաջողություններ է
գրանցել նաև գիտական գործունեության մեջ: Այսօր
նրա ձեռքով կատարվում են ակնաբուժական միջա
մտությունների գրեթե բոլոր տեսակները:
Բժիշկ է նաև Արտաշես Զիլֆյանի կինը` Սուսան
նա Ուռումյանը, ով գինեկոլոգ-ռեպրոդուկտոլոգ է
«Շենգավիթ» բժշկական կենտրոնում:
Մի քանի սերունդներ ներկայացնող ընտանիքում
բժշկագիտության արդի խնդիրներին նվիրված քննար
կում
ն երը շարունակական են: Բացառված չէ, որ առա
ջիկայում թոռները ևս կհամալրեն բժշկական գերդաս
տանի շարքերը:
Հեղինակ` ՏԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Լուսանկարները՝ Արտո Զիլֆյանի
անձնական արխիվից և Կարեն Սերոբյանի

Մշակույթ

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ԸՆԹԵՐՑԱՍՐԱՀԻ
ՖՈՆԴԸ ՀԱՄԱԼՐՎԵԼ Է
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ
ՃԱՆԱՉՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ
ԱՎԵԼԻ ՔԱՆ 100
ՕՐԻՆԱԿ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐՈՎ

ՀԱՅ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ
ՄՈՍԿՎԱՅԻ ԱՌԱՋԻՆ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ
ԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՐ ԵՆ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԵԼ

Բժշկական համալսարանի ընթերցասրահի ֆոնդը համալրվել
է համաշխարհային ճանաչում ունեցող ավելի քան 100 օրինակ
դասագրքերով, որոնցով բժշկագիտություն են ուսանում աշխար
հի առաջատար համալսարաններում։ Բոլոր դասագրքերին կից
կան թվային ծրագրեր, գրաֆիկներ և անիմացիաներ, որոնք
ավելի դյուրին և հետաքրքիր կդարձնեն ուսման գործընթացը։
Ներկա պահին աշխատանքներ են տարվում ընթերցաս
րահը ժամանակակից թաբլեթներով և համակարգիչներով
համալրելու
ուղղությամբ,
ինչի
արդյունքում,
ուսանող
ները հնարավորություն կունենան անվճար օգտվել բո
լոր գրքերի ուղեկից ծրագրերից, ինչպես նաև միջազգա
յին ճանաչում ունեցող բժշկագիտական շտեմարաններից։
Բժշկականի ընթերցասրահի ֆոնդը համալրվել է ընդհա
նուր թերապիայի, թոքաբանության, գաստրոէնտերոլոգիա
յի, էնդոկրինոլոգիայի, ընդհանուր վիրաբուժության, անո
թային
վիրաբուժության,
էնդոսկոպիկ
վիրաբուժության,
մանկաբարձության, գինեկոլոգիայի և մանկաբուժության հա
մաշխարհային
ճանաչում
ունեցող
դասագրքերով:
Ծրագիրը կրելու է շարունակական բնույթ, ուստի կարող եք ձեր
նախընտրած գրքերի անվանում
ն երը, որոնք կցանկանայիք տես
նել ընթերցասրահում, ուղարկել CareerCenter@ysmu.am էլեկտրո
նային փոստին։
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Սեչենովի անվան Մոսկվայի 1-ին պե
տական բժշկական համալսարանում անց
կացվել է «Ընկերության օր» խորագրով
ինտերնացիոնալ միջոցառում, որի ըն
թացքում ելույթ են ունեցել նաև ԵՊԲՀ ու
սանողները: Սեչենովի համալսարանում
պրակտիկա անցնող ուսանողները հայ
կական ազգային պար են ներկայացրել:
Հայ ուսանողներից բացի, Մոսկվայի
առաջին բժշկական համալսարանում
իրենց ազգային մշակութային ավանդույթ
ների մասին են պատմել նաև Բուլղարիայի
և Սերբիայի ապագա բժիշկները:
Նյութի սկզբնաղբյուրը՝ rusarminfo.ru
կայքում:

PROVIDING A PERSON
WITH HEALTH IS THE
GREATEST MISSION.
GRADUATES TODAY GIVE
HIPPOCRATIC OATH
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At the solemn session of the Scientific Council of
the State Medical University after Mkhitar Heratsi the
alumni gave Hippocratic Oath.
According to tradition, at the solemn session of the
Scientific Council of the State Medical University after
Mkhitar Heratsi the alumni gave Hippocratic Oath.
Prime Minister of the Republic of Armenia Nikol
Pashinyan, other officials, diplomats, cultural and
public figures, as well as young people who were
treated at the Homeland Defender Rehabilitation
Center were present at the solemn meeting. Since
the last year, the event is being held in the historic
yard of the Heratsi 1st University Hospital.
YSMU had 1001 graduates in the 2017-2018 academic year, 45 of them graduated from the university Magna cum Laude, and 24 are military doctors.
“By the good tradition, we gather in this historic,
magnificent place, in the sanctuary, which symbolizes the roots of our medicine, the way we passed,
the whole bibliography of Armenian medicine and
the way it has been created and cultivated,” said
YSMU Rector Armen Muradyan.
According to Rector, in a few minutes, graduates will receive a doctor’s diploma and promise
not just to do a doctor’s job, but to be a doctor,
and that means selfless work, service to universal
values, for the sake of others’ health.
In every society, the core of intelligentsia are
doctors. He underlined that being an intellectual
doctor means doing more than you must and
getting less than you deserve.
During the graduation evening video
films were shown about the University’s
recent academic year and achievments,
the history of the establishment of the
Heratsi University Hospital, as well as one
of the most prominent representatives of
Armenian medieval medicine, Mkhitar Heratsi, whose 900th birthday anniversary is
this year.
The graduates had another surprise waiting for them. Charles Aznavour, a prominent French-Armenian singer,composer,
filmmaker and public figure, welcomed the
young doctors through the video broad-
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cast. He congratulated those who have the best profession,
with the help of which people overcome illnesses.”Recently,
I’ve had serious health problems, and doctors helped me with
their prescriptions and surgeries during the recovery period.
Once again I realized why your profession is the world’s best
profession. I congratulate you on the successful completion
of your studies,” said Aznavour. Armenian and foreign alumni
read Hippocrates’s oath and received their graduation diplomas. It is symbolic that the Armenian cultural figure, composer, singer, musician, graduate of YSMU Vahan Artsruni,
who is the grandson of great doctor Vahan Artsruni, awarded
receivers of nominal scholarships with diplomas. It is not a
secret that the name Vahan Artsruni is written in golden letters both in the Armenian medicine and in the history of the
medical university.
Defense Minister Davit Tonoyan handed diplomas to military doctors accompanied by servicemen receiving rehabilitation treatment.
RA Minister of Education and Science Arayik Harutyunyan,
RA Minister of Healthcare Arsen Torosyan and YSMU Rector
Armen Muradyan handed over diplomas to outstanding graduates. The graduates were also welcomed by Artavazd
Sahakyan, Head of the Department of Plastic Surgery
and Head of Plastic Surgery and Microsurgery Clinic
of Heratsi No. 1 Hospital, YSMU. The doctor, who has
performed about 45,000 surgeries, stressed that white
uniforms and diplomas are not enough to qualify for
this title, and urged the graduates to always adhere to
the highest human qualities.
The evening ended with a speech by RA Prime Minister Nikol Pashinyan. He specifically congratulated
YSMU for organizing such an event.”There is a problem of shortfall the university system. Medical University is the only university that has no such problem,
and we need to realise why.YSMU has become an international educational center in Soviet times, and it
is gratifying that this tradition has been preserved
during the years of the Third Republic and it even
has entered a new phase, “the Prime Minister underlined. He added that this is a model of the university that should constantly be developed and
promote our education. Nikol Pashinyan also highlighted the ability to approach questions creatively. The Prime Minister expressed conviction that
the best professionals are those who choose their
profession not with mathematical calculations, but
with deep understanding of the mission.”My perception of the profession is primarily a mission,”
he added, saying that every graduate, having received his diploma, will at least seek to change
the medical and health world, if not the whole
world. After all, the greatest human mission is to
bring happiness and health to man. And I hope
that nothing will distract our today’s graduates,
nor wealth, money or pleasures, “concluded Nikol Pashinyan.

MEDICAL UNIVERSITY
WELCOMED FIRST-YEAR
STUDENTS
Despite the non-working day, YSMU was
full of excitement .This year 421 freshmen
entered Yerevan State Medical University
after Mkhitar Heratsi.
According to the tradition, on September 1 YSMU management and deans of
faculties welcomed future doctors.
YSMU Rector Armen Muradyan congratulated General Medicine, Stomatology,
Pharmacology, Military Medicine faculty
and YSMU college freshmen and their parents on the 2018-2019 academic year.
He visited the meetings held in different
audiences. According to Armen Muradyan,
the day is memorable, as the 100-yearold university accepts new students who
should not only bring the university to the
honor, but also save the lives of those
who will apply in the near future. Today,
8,000 graduates of the Medical University are implementing a successful career
in the best health care organizations in
40 countries of the world, indicating that
YSMU’s education is competitive.
“The student is crucial to us, but the student who aspires to work on his mistakes
even he constantly fails and demonstrates
endurance,” said the head of the university, referring to the student-centered institutions that focus on the rights of learners
and defining responsibilities, identifying
and solving problems in the educational
process.
He also spoke about the
role of human interaction,
physician-patient
relationships in the field of medicine,
which can not be replaced by
the latest technologies. The
use of technology contributes
to the progress of medicine,
but can not fill the interaction
gap. The Rector emphasized
that the University has ad-

48

Event

opted the path of internationalization and
carries out a number of activities in this direction. In a very short time, the students
who have entered the medical school for
the first time will also be actively involved
in all the processes taking place at the
University.
While welcoming freshmen at the Faculty of Military Medicine, Armen Muradyan
mentioned that graduates of this faculty
have managed not only to cure, but also
to defend them for decades. Summing up
the series of meetings and congratulating
the freshmen on the Knowledge Day, the
Rector highlighted the manifestation of
diligence, responsibility and initiative, as
well as the deep respect for teachers and
senior colleagues. The deans of faculties
presented to the first-year students the
details of the educational process, the list
of subjects taught, also spoke about the
exams, as well as other current issues.
YSMU Rector’s congratulatory message
on the Day of Knowledge
Dear students, future doctors, I sincerely congratulate you on the start of the new
academic year and the Day of Knowledge.
I wish you a year full of and professional achievments. Especially, I would like
to congratulate first-year students, who
are making their first steps on the most
important way to specialization. Who are
standing at the steps of an institution with
a century-long history. An educational institution with traditions, a rich history and
an indefinable goal to train qualified physicians. September 1 not only announces
the new academic year, but also provides
a wide range of possibilities for achieving
goals and gaining abundant knowledge.
Therefore, I want you to be good professionals in the most important way - motivated, initiative, diligent and be fully assigned to a complex and responsible job
of learning.

SCIENTIFIC
SUMMER AT YSMU
CONTINUES
On July 17, Stanislav Emelianov, a distinguished
scientist from the Georgian Institute of Technology,
Professor of Electrical, Cellular and Biomedical Engineering, will visit Yerevan State Medical University.
The doctor will have a report on the “Science Hub”
interactive event organized by the YSMU Student Scientific Society, which has been held for the second
time. The first guest was Zaruhi Karabekyan, in May
of this year. Dr. Emelyanov is also a professor at the
Department of Radiology at Emory Medical University,
a member of the Winchip Cancer Institute, and Director of the Ultrasound Research and Therapy Laboratory. This scientist is specialized in nanotechnology.
His laboratory’s work mainly focuses on the use of
nanotechnology in diagnostics and therapy.
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WORKS OF OUR
PROFESSORS
PRESENTED AT THE
INTERNATIONAL
SYMPOSIUM
ORGANIZED BY THE
CCBIO CENTER

Recently, two YSMU lecturers, Associate Professor of the Department of Pathologic Anatomy and
Clinical Morphology A. V. Papyan and lecturer at the
Department of Therapeutic Dentistry G. E. Melikyan,
had the opportunity to conduct part of their scientific
research in the Centre for Cancer Biomarkers CCBIO
in Bergen University, Norway, as part of the EURASIA inter-university international program. The participants conducted their research in the Department
of Pathology of CCBIO, as well as Department of Pathology and Pathological Department of the University Clinic.
The lecturers represented our university with great
dignity and in less than 1.5 months they were able
to present their work during the CCBIO annual international symposium. This accomplishment was very
impressive and was received with great praise from
the Norwegian colleagues. This achievement was
also mentioned in the official newspaper of Bergen
University, and interview with our lecturers has been
uploaded to the official Website of Bergen University.
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PROFESSOR
OF TEXAS
UNIVERSITY
JOSEPH
MALDJIAN
LECTURED
FOR FUTURE
DOCTORS

At the Blue Hall of YSMU, Professor of Radiology at the South West
Medical Center at the University of
Texas, Head of Neuroradiology Department and Director of Neurology
Research Laboratory Joseph M. Maldjian lectured for the future doctors.
The professor presented the work
of his research team, which deals
with the impact of American football
on the brain of children and adolescents.
After the lecture, Professor Maldjian answered students’ questions,
toured the university and got acquainted with YSMU educational
programs.

THE GUEST OF THE
“SUCCESS SCHOOL”,
GARRY ASLANYAN, A
RENOWNED GRADUATE
OF YSMU
Another guest at the “Success School” student
initiative at Heratsi Innovation Lab (iLAB) was
YSMU graduate Garry Aslanyan.
The specialist is a Professor at the Universities
of Ottawa, Toronto and British Columbia, Editor-in-Chief of the United Nations special magazine, World Health Organization’s Special Program
for Research and Training in Tropical Diseases cooperation and Management Program Officer. Garry told his audience about his path to where he
is now. He talked about the organizations, where
he worked for many years and gained professional skills. He confessed that he never imagined
his work would be related to public health plans.
According to Garry Aslanyan, in the last decade,
global changes have also taken place in public
health. Presenting his programs, he stressed that he
is not limited a single job, but has also been involved
in various initiatives.
The professor of prestigious universities mentioned
that he constantly maintains a connection with these
universities and supports research projects, as well
as provides students with the necessary professional
advice, in other words, directs them to carry out excellent research work.
The professor emphasized the importance of knowledge of languages, which can open completely new
doors and opportunities not only for healthcare, but
also for every specialist in every field. He had also
brought with him some examples of the United Nations special magazine. The guest told me that one
of the magazines also contained information about Armenia’s ambassador to Switzerland Charles Aznavour and his
business meeting.
During the later part of the meeting students of YSMU
as well as other universities asked Mr. Aslanyan questions.
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PROFESSOR OF LOS
ANGELES UNIVERSITY
OF CALIFORNIA (UCLA)
TALIN BABIKYAN,
VISITING PROFESSOR
AT THE DEPARTMENT
OF MEDICAL
PSYCHOLOGY, YSMU

From March 2018, Professor of the UCLA, neurologist,
UCLA Steve Tisch BrainSPORT Project Manager Talin Babikyan is a visiting professor at the Department of Medical Psychology of Yerevan State Medical University after Mkhitar
Heratsi. 2005 Professor Babikyan received a PhD in Clinical
Psychology from Loma Linda University.She has graduated
from the Department of Pediatric Neuro-Psychology at Los
Angeles University of California’s Medical School, specializing in pediatric neurology and brain injury in young people.
Prior to that, Talin Babikyan graduated from Loma Linda
University, specializing in psychology, and continued education at the same university’s public health school.Prof. Babikyan is a member of a number of international professional organizations, including the American Society of Clinical
Neuropsychology, the Armenian American Medical Association, the National Association of Nerve System Injuries, and
others.She is also the organizer of a number of international
conferences and has made speeches at numerous scientific
conferences and has been featured in the world-renowned
magazines.Talin Babikyan was honoured with number of
awards and prizes for his professional achievements.
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ARMENIAN
STUDENTS
PRESENTED
NATIONAL
DANCE AT THE
FIRST MOSCOW
MEDICAL
UNIVERSITY

An international event titled “The
Day of Frinedship” was held at the
Moscow State Medical University named after Sechenov, during
which YSMU students presented Armenian national dance. Along with
Armenian students, future doctors
from Bulgaria and Serbia also spoke
about their national cultural traditions in Moscow’s first medical university.
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THE STUDENTS FROM
UNIVERSITIES AFTER
PIROGOV AND SECHENOV
PASSED THEIR PRACTICAL
STUDIES IN YSMU

6 students passed internship in YSMU based on
the mobility project signed in 2017-18 academic
year between Russian National Research Medical
University after N. I. Pirogov and Yerevan State
Medical University after M. Heratrsi . Anna Dubrovina, Anna Semashko, Dmitriy Aliev, Ivan Yurev, Anna
Gorinova and Anush Kostanyan took part in 4-week
program. Vice-rector on International Affairs and
External Relations Yervand Sahakyan presented
students with exchange program training certificates. Vice-Rector noted that his attitude towards
the University after N.I Pirogov is special as he took
his postgraduate studies in that very University.
Universities integration project Manager Marina
Ohanyan said that 5th year 10 students of Medical
Faculty had left for Moscow by the same exchange
program for taking their practical training in the university after N. I Pirogov.
Based on the collaboration agreement by the mobility exchange program signed in 2017-2018 academic year , between Moscow State Medical University after I. M. Sechenyov and YSMU-10 students
from Sechenov University passed their practical
training in YSMU.
Kamila Nurbayeva, Maria Pichugina, Darya Prudnikova,Irina Matsneva, Alexandr Butenko, Alexandr
Rozov, Yekaterina Ivanikova, Sofya Belyanina, Mariam Poghosyan and Marietta Gasparyan received the
cerificates for having passed their training through
the exchange program.
The students shared their impression with YSMU
vice- Rector on international affairs and external relations Yervand Sahakyan. In two weeks they managed not only to gain professional experience and
knowledge but also to get to know the sights and
culture of Armenia. The Vice- rector noted that the
improvement of possibilities for conducting practical
studies is always in the center of attention of University management staff.
It should be noted that 10 more students from
YSMU left for Moscow Sechenov University by this
exchange program on July 17th
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EXCLUSIVE SURGERY WITH
A SUCCESSFUL OUTCOME.
ARMENIAN DOCTORS
MANAGED TO RESTORE THE
ARM OF THE YOUNG MAN
29-year-old Zhora Torosyan was taken to Yerevan Heratsi hospital complex from Talin with his right arm cut off from shoulder,
due to the injury sustained during performance of work duties.
Due to the teamwork of the University Hospital specialists, a
7.5-hour operation has been performed and doctors managed to
restore the arm of the young man.
Artavazd Sahakyan, Head of the Plastic Surgery and Microsurgery Clinic at the YSMU Heratsi Hospital, presented the details of
the extraordinary surgery, outlining the importance of the proper
organization of specialists’ work, as well as the transfer of the
patient , in which they regional colleagaues succeded.Thus, the
joint work of reanimatologists, anesthesiologists, traumatologists and microsurgists along the ability to make quick decisions
gave it results.
After a necessary resuscitation work, a team of surgical
doctors started working on the cut limb and the other
team worked on the shoulder to avoid losing time.
After two and a half hours, the patient’s blood circulation was re-established, and only after that doctors made
a joint decision to restore his hand.
Bone fixation by the traumatologist was followed by the
most complicated surgery of vasodilation and replantation
of the retracted limb.
“Such situations require advanced decision-making
skills.It is necessary to make accurate estimation, to assess the risk, to know whether the probability of a good
result exceeds the bad or not, “said Artavazd Sahakyan.
According to the doctor, such serious injuries cause
stress, shock, and loss of blood, but thanks to Jora
Khachatryan’s optimism, trust and belief, doctors
have succeeded in reaching a positive result.
Now the young man is in the reanimation department of the university hospital, and his condition corresponds to the postsurgical course of the injury.
The surgeon in the field of plastic and microsurgery
assures that the restored limb will definitely serve the
patient, he will be able to write, feel his hand.He emphasizes that no surgeon can do such complicated
surgeries if he does not have great team of anesthesiologists with a very good decision-making skills.”This
is a normal job for us,” says the doctor.
The restoration period will last from 8 months to
one and a half years.The skilled specialist advises
everyone to be careful to avoid such injuries, that
can be sometimes irreversible. He wished all patients
health. It is his great desire that the population have
faith and respect towards the doctors.
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