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ԵՊԲՀ-Ի ՀՐԱՎ ԵՐ ՈՎ ԵՐԵ ՎԱՆ ՈՒՄ ԷՐ ԱՆՎ ԱՆ Ի
ՍՐՏԱՅ ԻՆ ՎԻՐ ԱԲ ՈՒՅԺ ԼԵՈ

ԲՈԿ ԵՐ ԻԱՆ
Անվանի սրտային վիրաբույժը՝ ԵՊԲՀ պատվավոր դոկտոր
Նոյեմբերին ԵՊԲՀ-ի հրա
վերով Երևանում էր ազգութ
յամբ վրացի, Ռուսաստանի
Դաշնության գլխա
վոր սրտա
յին վիրաբույժ Լեո Բոկերիան:
ԵՊԲՀ գիտական խորհրդի
հատուկ նիստի ընթացքում
ակադեմիկոս Լեո Բոկերիային
շնորհվեց ԵՊԲՀ պատվավոր
դոկտորի կոչում:
Համաշխարհային ճանաչում
ունեցող սրտաբան Լեո Բո
կերիայի այցը Հայաստան և
նրա խորհուրդները ուսուցո
ղական էին հատկապես ապա
գա բժիշկների համար: Նրանց
հետ հանդիպմանը մասնագե

տը ներկայացրեց իր անցած
ու
ղին, պատ
մեց նաև այն ան
վանի հայ բժիշկների մասին,
որոնց հետ աշխատելու առիթ է
ունեցել:
Վիրաբույժը
1968-ից
աշ
խա
տում է Մոսկվայի Ա.Ն.
Բակուլևի անվան սրտանոթա
յին վիրաբուժության ազգային
բժշկական
հետազոտական
կենտրոնում, 1994-ից կենտրո
նի ղեկավարն է: Լեո Բոկերիան
աշխարհում առաջիններից է
սկսել արագ վիրահատել սրտի
բնածին, ձեռքբերովի արատնե
րի շտկման կամ սրտի իշեմիկ
հիվանդությունների դեպքում:

Հաջողության գլխավոր բանալին համարում է ուսումն ու աշխատասիրությունը
Ես սիրում եմ ուսման սիրահարներին, քանի որ սովորա
բար նրանք ոչ միայն կրթված, այլև վստահելի մարդիկ են։
Ուսանողների հետ հանդիպ
մանը նա հանգամանալից ներ
կայացրեց իր ղեկավարած բուժ
հաստատության
կատարած
աշխատանքը,
վիրահատութ
յունների ծավալը, ախտորոշման
և բուժման նոր մեթոդները:
Լեո Բոկերիան ապագա բժիշկ
ներին հորդորեց լինել համառ,
հետևողական, լավ սովորել:
ԵՊԲՀ
ուսանողներին
հե
տաքրքրում էին Լեո Բոկերիայի
ուղու դրվագները՝ թե ո՞րն է եղել
ամենաբարդ վիրահատությունը,
ինչ հիշողություններ ունի ուսանո
ղական տարիներից:
Վիրաբուժությամբ
ակտիվ
զբաղվող
բժիշկը
կարևո
րում է նաև հասարակական և
գիտական գործունեությունը: Նա
«Ազգի առողջության լիգա» հա
մառուսական հ/կ նախագահն
է: Քարոզելով առողջ ապրելա
կերպ՝ սրտաբանը նախաձեռնել
է «Զբոսանքներ բժշկի հետ» մի
ջոցառումը, որն անցկացվում է
ամեն շաբաթ Մոսկվայում և բաց
է բոլորի համար:

ԵՊԲՀ
ռեկտոր
Արմեն
Մուրադյանը շնորհակալութ
յուն է հայտնել հանրահայտ
բժշկին դասախոսության, նաև
ուսանողների հետ անմիջա
կան ու անկեղծ երկխոսության
համար:
Նա, շնորհավորելով երիտա
սարդներին Ուսանողության
միջազգային և Ռազմական
բժշկի
օրվա
առիթներով,
ընդգծել է՝ ուսանողական տա
րիները լավագույնն են յուրա
քանչյուր մարդու կյանքում:
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ՓՈՐՁԱՌՈՒ ԲԺՇԿԻ ԽՈՐՀ ՈՒՐԴՆ ԵՐ Ը՝
ԱՌ ՈՂՋ ՍԻՐՏ ՈՒՆ ԵՆ ԱԼ ՈՒ ՀԱՄ ԱՐ
Սիրտն առողջ պահպանելու հա
մար պետք է ա
ռողջ կեն
սա
կերպ
վարել, հրաժարվել ծխելուց, խմել
միայն որակյալ ոգելից խմիչք, այն
էլ չափավոր քանակությամբ։ Բայց
պա
կաս կար
ևոր չէ դրա
կան տրա
մադրություն պահպանելը: Այս մա
սին վստահեցրել է սրտային վիրա
բույժ Լեո Բոկերիան, ով նաև պատ
մել է, թե ինչ է անհ
րա
ժեշտ ա
նել
սրտի առողջությունը պահպանելու
համար։
Օրվա ռեժիմ
78-ամյա
վիրաբույժի
խոսքով՝
սրտի առողջության համար շատ
կարևոր է պահպանել օրվա ռեժիմը՝
պառկել քնելու ու արթնանալ նույն
ժամին, հետևել առողջ սննդակար
գին ու ուտելու ժամերին։
Ծխելը
«Ծխելը մարդու ամենաոխերիմ
թշնա
մին է, ու դա ա
պա
ցուց
ված է
բազմաթիվ
հետազոտություննե
րով»,- հավաստիացնում է կարդիո
վիրաբույժը։ Ծխելը հանգեցնում է
հիպերտոնիայի, աթերոսկլերոզի,
թրոմբների առաջացման ու մի շարք
այլ սրտանոթային խնդիրների։
Բոկերիան խոստովանում է, որ 20
տա
րի ծխել է, բայց մե
կընդ
միշտ
հրա
ժար
վել է ծխե
լուց 1980 թվա
կանին՝ Մոսկվայում Օլիմպիադայի
անցակցման տարում։ Այդ ժամա
նակ նա թունավորվել էր ապխտած
ձկնից ու հասկացել, որ տեղի ունե
ցածը լավ հնարավորություն է ծխե

լուց հրաժարվելու համար։
Նրա կարծիքով՝ ծխելուց
պետք է հրա
ժար
վել միան
գա
մից՝ կտրուկ, այլ ոչ թե
ծխախոտի քանակը կրճատե
լու կամ ավելի «թեթեւ » ծխա
խոտի անցնելու միջոցով։
Ծխելուց հրաժարվելուց հե
տո վատ ինքնազգացողութ
յունը կարող է առավելագույ
նը 2 շաբաթ տևել, իսկ հետո
ֆիզիկական վիճակում զգալի
տարբերություն կզգաք։
Ոգելից խմիչք
Յուրաքանչյուր
ոգելից
խմիչք ստամոքսում արտադ
րում է աղաթթու։ Ստամոք
սում խառնվելով սննդի հետ,
ա
ղաթ
թուն սկսում է նպաս
տել օրգանիզմում վնասա
կար նյութերի կուտակմանը, որոնք
ներթափանցելով արյան մեջ՝ օր
գանիզմին լուրջ վնաս են հասցնում։
Եթե չի հաջողվում ոգելից խմիչքից
ամբողջովին հրաժարվել, բժիշ
կը խորհուրդ է տալիս խմել միայն
որակյալ, լավ խմիչք, այն էլ չափա
վոր։
Դրական տրամադրվածություն
«Ես համարում եմ, որ առանց դրա
կան տրամադրության հնարավոր
չէ պահպանել սիրտը առողջ վի
ճակում: Առավոտյան տեսնում ես
հարազատներիդ,
բարձրացնում
նրանց տրամադրությունը։ Հետո
գնում ես աշխատանքի, բարձրաց

նում քո գործընկերների տրամադ
րութ
յու
նը։ Ն
րանք էլ քեզ են նույն
ձևով պատասխանում։ Կյանքը, որը
կառուցված է ադրենալինի անընդ
մեջ արտանետում
ն երի բացակա
յության վրա՝ երբ մարդու մոտ մեկ
լավ, մեկ վատ տրամադրություն
է, շատ դրական է ազդում մարդու
առողջության վրա»,- մանրամաս
նում է Լեո Բոկերիան։
Կրթություն
Լեո Բոկերիան նկատեց, որ կիրթ
մարդկանց, որպես կանոն, ավե
լի հեշտ է հաջողվում պահպանել
այս բոլոր կանոնները։ Մոսկվայում
և դրա շրջակայքում իրականաց
ված հետազոտությունը նույնպես
հաստատել է դա՝մասնագետների
համար անսպասելի արդյունքներ
ցույց տա
լով։ 
Պարզ
վել է, որ ա
մե
նաերկարակյաց մարդիկ Մոսկվայի
կենտրոնում են ապրում։ Թվում
էր, թե հա
կա
ռա
կը պետք է լի
նի, չէ որ մայրաքաղաքի կենտրո
նում բնապահպանական պայման
ներն ավելի վատն են։ Փորձելով
հասկանալ այդ հետազոտության
արդյունքները՝
մասնագետները
ուշադրություն են դարձրել այն
հանգամանքի վրա, որ կենտրոնա
կան թաղամասում ավելի շատ էին
բարձրագույն կրթություն ունեցող
ները։

ԵՊԲՀ հյուրեր

ԼԵՈ ԲՈԿ ԵՐ ԻԱՆ ՏՊԱՎ ՈՐՎ ԱԾ Է ԵՐԵ ՎԱՆՅ ԱՆ
ԲԺՇԿԱԿ ԱՆ ԿԵՆՏՐ ՈՆՆ ԵՐ ՈՎ
Անվանի սրտային վիրաբույժ Լեո Բոկերիան այցելել է
երևանյան բժշկական կենտրոններ:
«Նորք Մարաշ» սրտաբանական և «Աստղիկ» բուժկենտ
րոններից բացի, նա այցելել է նաև Ա. Միքայելյանի ան
վան վիրաբուժության ինստիտուտ:
Պրոֆեսոր Բոկերիան այնուհետև այցելել է ԵՊԲՀ
«Հերացի» թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոց, ծա
նոթացել հիվանդանոցային համալիրի հնարավորութ
յուններին:
Լրագրողների հետ զրույցում պրոֆեսորն անկեղ
ծացել է, որ տպավորված է երևանյան կլինիկանե
րով: Մասնավորապես՝ ակադեմիկոսի ուշադրության
կենտրոնում էին այն բուժհաստատությունները, որտեղ
սրտի վիրահատություններ են կատարվում: Բժիշկը
բարձր է գնահատել մայրաքաղաքի բուժկենտրոննե

րի հագեցվածությունը: 1000-ից ավելի սրտեր վի
րահատած 78-ամյա բժիշկն առաջին անգամ չէ
Հայաստանում: Նրան տպավորել է ինչպես եղա
նակային, այնպես էլ մարդկային ջերմությունը:
Փորձառու մասնագետն ունի նաև սիրտն առողջ
պահելու իր բանաձևը, որով հորդորում է ամեն
օր հետևել քնին, սննդակարգին, նաև, ամենա
կարևորը, ձգտել ստանալ դրական էմոցիաների
ամենօրյա չափաբաժինը:

ԵՊԲՀ հյուրեր

ԵՊԲՀ ռեկտոր
Արմեն Մուրադյանի
ուղեկցությամբ Լեո Բոկերիան
ծաղիկներ է խոնարհել
վիրաբույժ Ա. Միքայելյանի
հուշարձանին:
Բժիշկն անձամբ է ճանաչել հայ
գործընկերոջը:

ԵՊԲՀ հյուրեր
Անվանի սրտային վիրաբույժը հյուրընկալվել է Բաղրամյան 26-ում
Լեո Բոկերիան ջանք չի խնայի Հայաստանում սրտանոթային
վիրաբուժության զարգացմանն իր ներդրումն ունենալու հա
մար: Այս մասին կյանքի 50 տարին սրտային վիրաբուժությա
նը նվիրած ակադեմիկոսն ասել է ՀՀ նախագահ Ս. Սարգսյա
նին: «Բոկերիայի ներդրած նոր, ժամանակակից մեթոդների
շնորհիվ աշխարհում փրկվել են հազարավոր կյանքեր»,-ասել
է Սերժ Սարգսյանը՝ շնորհակալություն հայտնելով ակադե
միկոսին՝ իր անգնահատելի փորձը ուրիշներին փոխանցելու
աստվածահաճո գործի համար: Սերժ Սարգսյանը հույս ունի,
որ Լեո Բոկերիայի պրակտիկ գիտելիքները շատ կօգնեն հայ
մասնագետներին: Պրոֆեսոր Բոկերիան, ի դեպ, տպավոր
ված է թե Հայաստանում իր այցելած բժշկական կենտրոննե
րով, թե բարձր որակավորում ունեցող մեր մասնագետներով,
որոնց հետ հաճույքով կհամագործակցի:

Այց Մատենադարան
Լեո Բոկերիային հյուրընկալել են նաև Մեսրոպ
Մաշտոցի անվան ձեռագրերի ինստիտուտում:
Մատենադարանում շրջայցից հետո անվանի
բժիշկը խոստովանել է. «Այս ձեռագրերը մշակու
թային գանձեր են ամբողջ աշխարհի համար»:

Փարաջանովի թանգարանում
Երևան ժամանած անվանի սրտային վիրաբույժ Լեո Բոկերիան այցելել է
Փարաջանովի տուն-թանգարան: Պրոֆեսորը թանգարանի տնօրեն Զավեն
Սարգսյանի ուղեկցությամբ ծանոթացել է ցուցադրությանը: Նրան ներկայացվել են
մեծանուն կինոռեժիսորի կենսագրության մանրամասները:
Լեո Բոկերիան տպավորված էր թանգարանում արվեստի մթնոլորտով, որն
այնքան բնորոշ էր Սերգեյ Փարաջանովին, ում, ի դեպ, հայտնի բժիշկն առիթ է
ունեցել անձամբ ճանաչելու:

Աշխարհահռչակ սրտաբանի եռօրյա այցը
Հայաստան ամփոփվեց Էջմիածնում

ԵՊԲՀ հյուրեր
Գարո Արմենը հանդիպեց ԵՊԲՀ ուսանողների հետ

ԵՐԱԶԵԼ ԵՎ ՄԻՇՏ ՊԱՀՊԱՆԵԼ
ԲԱՐՁՐ ՉԱՓԱՆԻՇԵՐ
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական
բժշկական համալսարանի «Հերացի» ինովացիոն
լաբորատորիայի (Heratsi iLAB) հաջողության
դպրոցի առաջին հյուրն էր «Հայաստանի
մանուկներ հիմնադրամի» (COAF) հիմնադիր և
խորհրդի ատենապետ, Աջենուս կորպորացիայի
նախագահ և գլխավոր տնօրեն Գարո Արմենը:
Ողջունելով նրան համալսարանում՝ ԵՊԲՀ
ռեկտոր Արմեն Մուրադյանն ընդգծեց, որ

հաջողության դպրոցը հարթակ է՝ ծանոթացնելու բուհի
ուսանողներին աշխարհահռչակ բժիշկների հետ: Նրա
խոսքով՝ Գարո Արմենը ոչ միայն հաջողված գործարար
է, այլև խոշոր բարերար:

Անդրադառնալով քաղցկեղի բուժման ոլորտին՝ COAF
հիմնադիրը նշեց, որ այն շատ արագ փոփոխվում է:
«23 տարի առաջ ես սկսեցի իմ ճանապարհորդությունն
այս ոլորտում: Քաղցկեղն ամեն մարդու մոտ ուրույն
դրսևորում է ստանում»,- պատմեց Գարո Արմենը:
Իմունային համակարգի պայքարը քաղցկեղածին
բջիջների դեմ նա համեմատեց թշնամու դեմ բանակի
պայքարի հետ:
Ուսանողներից մեկի հարցին, թե ո՞րն է իր գլխավոր
նպատակը, Գարո Արմենը պատասխանեց. «Իմ
վերջնական նպատակը ձեր բոլորի վերջնական
նպատակն է: Հայաստանն ունի 3-5 հազար տարվա
պատմություն. այս ամբողջ ընթացքում մենք աչքի
ենք ընկել շատ ոլորտներում: Մենք մի ազգ ենք, որն
օժտված է հումանիզմի բարձր մակարդակով, որը մենք
կարող ենք հաջողությամբ համադրել ինտելեկտուալ
կարողությունների
հետ:
Լավագույն
ներդրումը
մենք կարող ենք անել մարդկանց մեջ, հատկապես՝
շրջաններում և գյուղերում, ոչ թե բիզնեսում:
Մենք ունենք հրաշալի, տաղանդավոր
մարդիկ, որոնք սփռված են ամբողջ
Հայաստանով»: Ինչ վերաբերում է իր
հաջողության բանալիին, COAF հիմնադիրը
դեռ չի համարում իրեն հաջողակ, քանի
որ չի հասել վերջնական նպատակին: «Իմ
ժամանակավոր հաջողությունը կապված
է անսպառ հավատի և երբեք չհանձնվելու
հետ», - ընդգծեց Գարո Արմենը: Նա
հորդորեց ուսանողներին երազել և միշտ
պահպանել բարձր չափանիշեր: Հրաժեշտից
առաջ Գարո Արմենը խոստացավ ավելի
հաճախ լինել Հայաստան:
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ռաջին անգամ նման ձևաչափով Երևանի պե
տական բժշկական համալսարանը հրավիրեց
գիտության շաբաթի և 5 օր համալսարանը գի
տության միջավայրում էր: ԵՊԲՀ գիտության գծով պրո
ռեկտոր, պրոֆեսոր Կոնստանտին Ենկոյանի խոսքով,
այդպիսով, փորձ արվեց ամեն տարի կամ երկու տարին
մեկ շաբաթը նվիրել գիտությանը, ամփոփել գիտության
բնագավառում մեր ձեռքբերում
ն երը:
«Երկու տարի առաջ առաջին անգամ ներդրվեց ուսա
նողական գիտական օր հասկացությունը: Ուսանողները
հնարավորություն ստացան մեկ օր ներկայացնել իրենց
աշխատանքները։ Այս տարի ևս նրանք կարող էին ներ
կայացնել իրենց հետազոտությունների արդյունքները՝
և բանավոր, և պաստառային զեկույցներով: «Սա լինե
լու է գիտություն, հաշվետվողականություն»,-նշեց ԵՊԲՀ
գիտության գծով պրոռեկտոր, պրոֆեսոր Կոնստանտին
Ենկոյանը: Նա կարևորեց նաև այն հանգամանքը, որ
գիտաժողովի հիﬓական նյութերը՝ պաստառները, փա
թեթները, պատրաստել են ուսանողները, նրանք օգնել
են պատրաստել նաև կայքը:
Այս տարի առաջին անգամ գիտության շաբաթվա ըն

ԲԺՇԿ ԱԳ ԻՏ ՈՒԹՅ ԱՆ
ԱՐԴ Ի
ՄԱՐՏ ԱՀՐ ԱՎ ԵՐՆ ԵՐ Ը՝
ԵՊԲՀ-Ի ՕՐ ԱԿ ԱՐԳ ՈՒՄ
թացքում առանձնացվեց նաև երիտասարդական
գիտական օրը, որի հիմ
ն ական «մեղավորները»
մինչև 35 տարեկան երիտասարդ հետազոտողներն
էին:
Երիտասարդ հետազոտողների միության ջան
քերով օրվա ավարտին տեղի ունեցավ կլոր սե
ղան-քննարկում ԵՊԲՀ ռեկտոր, պրոֆեսոր Արմեն
Մուրադյանի հետ, որի ընթացքում երիտասարդնե
րը ներկայացրին իրենց հուզող հարցերն ու խնդիր
ները:
Գիտաժողովն առաջին հերթին, ըստ պրոռեկտո
րի, շփում
ն երի կարևոր հարթակ է, որը հնարավո
րութուն է տալիս ապագա բժիշկներին հանդիպել
ավագ սերնդի գիտնականների հետ:
«Բացի այն, որ ամփոփվում է վերջին տարինե
րի աշխատանքը, մենք սահմանում ենք նշաձո
ղը, որին պետք է հասնել առաջիկա տարիներին:
Գիտաժողովին ներկայացվեցին նաև գիտության
ժամանակակից մարտահրավերները: Գիտությունն
այսօր դինամիկ, արագ փոխվում ու զարգանում է։
Գիտնականների համար շարունակում է արդիական
մնալ ուղեղի հետազոտությունը, այն աշխարհում բժշկա
գիտության առաջնահերթ ուղղություններից մեկն է:
Հայաստանում ևս այս ուղղությունը փորձում ենք զար
գացնել»:
Բժշ
կա
կան բուհն այժմ ու
նի 29 աս
պի
րանտ, 100-ից
ավելի հայցորդ: Մոտ 140 հոգի գիտական թեզի պաշտ
պանության շեմին են։
Կոնստանտին Ենկոյանը վստահ է՝ գիտությունը
պահանջում է մեծ նվիրում, 24-ժամյա աշխատանք:
Նույնիսկ կատակում են, թե գիտնականի համար երկու
շաբթին սկսվում է շաբաթ օրվանից:
«Գիտության շաբաթ-2017» միջոցառումը հավատար
մագրվել էր շարունակական բժշկական կրթության եվ
րոպական հավատարմագրման խորհրդի (EACCME®)
կողմից` ստանալով 33 եվրոպական CME կրեդիտ (EC
MEC®):
Գիտաժողովին
ներկայացված
աշխատանքները
կտպագրվեն «Նոր հայկական բժշկական հանդեսի»
հատուկ հավելվածում:

Ն

ոյեբերի 27-ից դեկտեմբերի 1-ը
Երևանի պետական բժշկական
համալսարանում օդը պարուր
ված էր գիտական շնչով: Հ
 նգօրյա տևո
ղությամբ «Գիտության շաբաթ-2017» մի
ջոցառումը մեկտեղել էր բժշկագիտութ
յան ոլորտով հետաքրքրված՝ տարբեր
սերունդների գիտնականներին, հե
տազոտողներին
և
ուսանողներին:
Միջոցառումը սկսվեց ուսանողական
գիտական ընկերության հիմ
ն ադրման
70-ամյակին նվիրված Ուսանողական
գիտական օրով, որի գլխավոր դերե
րում հենց ուսանողներն էին՝ իրենց
հետազոտական աշխատանքներով և
պատրաստած սարքերով: Երիտասար
դական գիտական օրվա ընթացքում
ներկայացվեցին մի շարք հետաքրքիր
զեկույցներ, մասնավորապես, թե որքան
կարևոր է համագործակցությունը մեր
օրերում և ինչպես նոր կապեր ստեղ
ծել ոլորտի մասնագետների հետ, խոս
վեց գիտության մեջ կրեատիվության
անհրաժեշտության և Հայաստանում
կլինիկական հետազոտությունների հե
ռանկարների մասին: Օրվա երկրորդ
մասում իրենց կատարած աշխատանք
ները ներկայացրին երիտասարդ հե
տազոտողները, որն ի դեպ մրցույթային
էր: Բուն գիտական միջոցառման ըն
թացքում եղան մի քանի առանցքային
դասախոսություններ, որոնց մեջ իր ու
րույն տեղն էր զբա
ղեց
նում ԵՊԲՀ գի
տության գծով պրոռեկտոր պրոֆեսոր
Կոնստանտին Ենկոյանի դասախոսութ
յունը՝ «Գլխուղեղը որպես ժամանակա
կից գիտության շարժիչ ուժ», որի ժամա
նակ խոսվեց համալսարանի այսօրվա
ձեռքբերում
ն երի մասին: 

Չ

որրորդ օրը տարբեր մասնագի
տական սեսիաների ընթացքում
ներկայացվեցին մոտ 70 բանա
վոր և 55 պաստառային զեկույցներ, ինչ
պես տեսաբանների, այնպես էլ պրակ
տիկ բժիշկների կողմից: Հինգերորդ օրը
«Հորիզոն-2020»-ի
մասին
տեղեկատ
վական օր էր, որի ժամանակ ծրագրի
«Առողջություն, ժողովրդագրական փոփո
խություններ և բարեկեցություն» ոլորտի
նորությունները գիտաժողովի մասնակից
ներին ներկայացրեց ԵՊԲՀ գիտության
վարչության պետ, «Հորիզոն-2020» ծրագ
րի ազգային կոնտակտային անձ Սեյրան
Քոչարյանը, ինչին հաջորդեց «Հորիզոն
-2020» շրջանակներում հաջողված նա
խագծի փորձի ներկայացումը Դավիթ
Պիպոյանի կողմից: Գիտաժողովն ամ
փոփվեց համալսարանի գիտակորդինա
ցիոն նիստի ընթացքում, որտեղ բարձրա
ձայնվեցին գիտաժողովի ձեռքբերում
ն երն
ու թերացում
ն երը:

Ի հավելումն նախորդ գիտաժողովի, այս տարի ներդր
վեց նաև ուսանողական գիտական ցուցահանդես հասկա
ցությունը, որի ընթացքում ուսանողները ներկայացրին նաև
ի
րենց կող
մից պատ
րաստ
ված մի քա
նի սար
քեր՝ մեծ հե
տաքրրություն առաջացնելով մասնակիցների շրջանում:

Գիտության շաբաթը՝ լուսանկարներով

Գիտություն

ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏՈՒՄ
Քննարկվեցին ուսումնական գործընթացի
խնդիրներն ու լուծման ուղիները։

ԵՊԲՀ
գիտական
խորհրդի
հերթական նիստում քննարկվել են
ուսում
ն ական գործընթացին վերա
բերող մի շարք հարցեր:

Մասնավորապես՝ 2016-17 ուսում
նական տարվա վերլուծության արդ
յունքների մասին զեկուցեց ԵՊԲՀ
ուսում
ն ական
աշխատանքների
գծով պրոռեկտոր Լարիսա Ավե
տիսյանը:
Նա անդրադարձավ ուսանողների
առաջադիմությանը, ներկայացրեց
վիճակագրական տվյալներ:
Պրոռեկտորը խոսեց նաև ուսում
նական աշխատանքները կանոնա
կարգող իրավական ակտերի և ըն
թացակարգերի մասին:
Լարիսա Ավետիսյանի խոսքով՝
գիտական ոլորտում բուհում լայ
նածավալ բարեփոխում
ն երի արդ
յունավետությունը տեսանելի կլինի
տարիների ընթացքում:
Նիստի ընթացքում հաստատվեց
հետբուհական և շարունակական
կրթության
գծով
պրոռեկտոր
Գառնիկ
Ավետիսյանի
կողմից

ԵՊԲՀ
ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏԸ՝
ՏԱՐՎԱ ԲԺԻՇԿ
ԱՄՆ-ՈՒՄ
Գրիգոր Բադալյանը ԵՊԲՀ-ի 1998
թվականի շրջանավարտ է: Միևնույն
ժամանակ նա հայտնի բժիշկ Արա Գրի
գորիի Բադալյանի որդին է, ով երկար
տարիներ գլխավորել է ԵՊԲՀ ներքին
հիվանդությունների պրոպեդևտիկայի
ամբիոնը: ԱՄՆ-ի հեղինակավոր Caroli
nas HealthCare System Medical Group Divi
sion-ի կողմից ստեղծված Physician/ACP
Leader of The Year մրցանակաբաշխութ
յունում առաջատար բժիշկների շրջանում
ճանաչվել է հաղթող՝ «Տարվա բժիշկ»:
Սա մեծ պատիվ է ոչ միայն նրա համար
այլ նաև մեր բուհի: Շնորհավորում ենք
մասնագետին և մաղթում նորանոր հա
ջողություններ:

ներկայացվող «Ընդհանուր բժշկա
կան գործունեություն» մասնագի
տությամբ ինտերնատուրայում մաս
նագիտական ուսուցման համար
տիպային ուսում
ն ական պլան-ծրա
գիրը:
Հաստատվեցին նաև կանոնակար
գերի փոփոխությունները, ինչպես
նաև 2017-18 ուում
ն ական տարվա
անվանական կրթաթոշակառուների
ցանկը: Քննարկվեցին ընթացիկ այլ
հարցեր:

Գիտություն

ԱՅՑ FMD&KL ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Երիտասարդ հետազոտողների միության ջանքերով
հոկտեմբերի 28-ին կազմակերպվեց այց FMD&KL ընկե
րություն: Այն պայմանագրային հետազոտական կազ
մակերպություն է (CRO):
ԵՊԲՀ գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր
Կոնստանտին Ենկոյանի գլխավորությամբ մոտ 40
երիտասարդ հետազոտող և գիտնականի կարիերա
յով հետաքրքրվող ուսանողներ այցի ընթացքում առիթ
ունեցան ծանոթանալու ընկերության գործունեության
ոլորտների, գործառույթներին և կառուցվածքիին։
Կլինիկական փորձարկում
ն երի (Clinical trials) ոլորտը,
լինելով Հայաստանում դեռևս ոչ այնքան լավ զարգա
ցած, հատկապես հետաքրքական է երիտասարդ հետա

զոտողների համար, քանզի այն ստեղծում է զարգացման
լայն դաշտ երիտասարդների համար` հնարավորություն
տալով ձեռք բերել նոր հմտություններ և բարձրացնել
կլինիկական հետազոտությունների որակը։

Հ ԱՆԴ ԻՊ ՈՒՄ ԵՐ ԻՏ ԱՍ ԱՐԴ
ՀԵՏ ԱԶ ՈՏ ՈՂՆ ԵՐ Ի ՀԵՏ

«Գիտության շաբաթ-2017» միջո
ցառման Երիտասարդական գի
տական օրվա ավարտին ԵՊԲՀ
երիտասարդ հետազոտողներն ու
գիտությամբ զբաղվող ուսանողնե
րը քննարկեցին գիտությանը վե
րաբերող մի շարք հարցեր: Երիտա
սարդները ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն
Մուրադյանին ներկայացրին իրենց
կողմից կատարվող գիտական աշ
խատանքների հիմ
ն ական ուղղութ

յունները, ինչպես նաև խոսեցին
իրենց հուզող մի շարք խնդիրների
մասին: Մասնավորապես` նշվեցին
այն խոչընդոտները, որոնց հանդի
պում են երիտասարդ հետազոտող
ները գիտական աշխատանքներ
իրականացնելիս:
Ռեկտորը վստահեցրեց, որ բու
հում ակտիվ քայլեր են տարվում գի
տական աշխատանքները խթանե
լու ուղղությամբ` առանձնահատուկ

ուշադրության կենտրոնում պահե
լով երիտասարդներին: Նա կար
ևորեց երիտասարդների մասնակ
ցությունը միջազգային ճանաչում
ունեցող գիտական միջոցառում
ներում: Ընդգծվեց այն գաղափա
րը, որ յուրաքանյուր երիտասարդ
հետազոտող պետք է իր զարգա
ցումը տեսնի նաև համալսարանի
զարգացման մեջ, ինչը հետագա
հաջողության համար առավել եր
կարաժամ
կ ետ հեռանկարներ կա
րող է ստեղծել: Երիտասարդների
կողմից առաջարկվեց որպես խրա
խուսման մեթոդ համալսարանի
կողմից ներդնել մրցութային ճանա
պարհորդական դրամաշնորհներ
և դրանք հատկացնել այն երիտա
սարդներին, ովքեր արտասահման
յան լուրջ գիտաժողովն երին կներ
կայանան գիտական զեկույցներով
կամ ովքեր կմեկնեն արտերկիր՝ լա
բորատոր գիտական նոր մեթոդներ
սովորելու նպատակով:

Գիտություն

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
Erasmus+Teaching Mobility ծրագիր

Հ

ոկտեմբերին ԵՊԲՀ ԼՕՌ
հիվանդությունների
ամ
բիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Արթուր
Շուքուրյանը մասնակցել է Eras
mus+ Teaching Mobility ծրագրին:
Արիստոտելի անվան համալսա
րանի բժշկական դպրոցում, ԼՕՌ
հիվանդությունների կլինիկայում
մեկ շաբաթվա ընթացքում անց
կացվել են դասախոսություններ
մի շարք մասնագիտական թեմա
ներով: Պրոֆեսորի խոսքով՝ դա
սախոսությունների ընթացքում
քննարկ
վել են նոր բժշկա
կան
տեխնիկայի և բուժման ժամա
նակակից մեթոդներին առնչվող
հարցերը: Teaching Mobility ծրա
գիրը հնարավորություն տվեց
մասնակիցներին փոխանակվել
նորագույն տվյալներով այդ աս
պարեզում: Ուսուցողական դա
սախոսությունները կնպաստեն
նաև մասնակիցների գործնական
հմտությունների զարգացմանը:
«Այս փոր
ձը կօգ
նի և կն
պաս
տի նաև հիվանդների խնամքի
որակավորման
բարձրացմա
նը, նորագույն բժշկական տեղե
կատվության և գիտական հե
տազոտությունների տվյալները
կլինիկաներում մուտքագրելուն,
նշանակություն կունենա բուժման
որակավորման բարձրացման և
հիվանդությունների կանխարգե
լիչ արձանագրությունների հա
մար, կզարգացնի երիտասարդ
բժշկների կլինիկական հմտութ
յուն
նե
րը, կծանոթացնի նոր վի
րաբուժական մեթոդների»,- ման
րամասնել է Արթուր Շուքուրյանը:

Կլինիկայի պրոֆեսորադասախո
սական կազմը՝ պրոֆեսորներ Յ.
Կոստանտինիդիսի գլխավորութ
յամբ և Ս. Տրիանիդիսի հետ հա
մատեղ ծանոթացրին կլինիկայի
ուսանողական դասընթացների,
ռեզիդենտների հետ տարվող աշ
խատանքների կազմակերպմանը։
Գործուղման ժամանակ հնարա
վորություն ստեղծվեց մասնակ
ցել համայցերի, սեմինարներին,
կլինիկական քննարկում
ն երի, այդ
թվում՝ մասնակցել հետաքրքիր և
բարդ վիրահատական դեպքերի
վերլուծություններին: Համատեղ
անցկացվեցին հիվանդների ստու
գում
ներ տար
բեր ԼՕՌ հի
վան
դությունների ժամանակ, քննարկ
ման առարկա դարձան կենտրոնի
կողմից իրականացվող աշ
խա
տանքները ԼՕՌ ուռուցքաբանութ
յան, սուր և քրոնիկական ԼՕՌ
ախտահարում
ն երի դեպքերում:
Քննարկվեցին համատեղ գիտա
հետազոտական
նախագծերը,
մշակվեցին փոխանակման ծրագ
րեր երիտասարդ քիթ-կոկորդ-ա
կանջաբանների,
միջազգային
գիտաժողովն երի,
դասընթաց
ների համար: Մասնակցությունն
ունեցավ նաև մասնագիտական
նպատակների բաղադրիչ: Գնա
հատվեցին և համեմատվեցին
տարբեր ԼՕՌ հիվանդություննե
րի կանխարգելման գիտականո
րեն հիմ
ն ավորված սկզբունքները,
ընտրվեցին մի շարք մասնագի
տական համատեղ ուղեցույցներ
և որոշվեց դրանց կիրառումը
կլինիկական
պրոտոկոլներում,
գործնական
դասընթացներում:
«Դասընթացների
ընթացքում
ձեռք բերված փորձը թույլ է տա
լիս կենտրոնանալ նմանություն
ների, տարբերությունների վրա,
կառուցել ապագա մասնագիտա
կան համատեղ ծրագրեր: Կարևոր
հանգամանք կհանդիսանան նաև
ծրագրի մշակման արդյունքները,
ուսում
ն ական նյութերի փոխանա
կումը և միջազգային ուսուցման
փորձի տարածումը մեր համալ
սարանի երիտասարդ սերնդին»,ընդգ
ծում է ԵՊԲՀ ԼՕՌ հի
վան
դությունների ամբիոնի վարիչը:

Գիտություն

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻՆ
Erasmus+Teaching Mobility ծրագիր

Հ

ոկտեմբերին ԵՊԲՀ ֆարմակոլոգիայի ամբիոնի դո
ցենտ Լուսինե Դհերյանը մասնակցել է Erasmus+Teach
ing Mobility ծրագրին: Նշված ծրագրի շրջանակներում մեկ
շաբաթվա ընթացքում Արիստոտելի անվան համալսարա
նի բժշկական դպրոցի ֆարմակոլոգիայի թիվ 2 ամբիո
նում մասնագիտական թեմաներով ներկայացվել են մի
շարք դասախոսություններ, որոնց ընթացքում քննարկվել
են սրտի իշեմիկ հիվանդության, քրոնիկ սրտային անբա
վարարության և զարկերակային գերճնշման պայմաննե
րում դիտվող դեղաբանական համուղման թիրախների
առկայությունը, կիրառվող դեղերի ֆարմակոդինամիկ և
կինետիկ առանձնահատկությունները, դեղորայքի ընտ
րության և նշանակման ռազմավարության հիմ
ն ական
սկզբունքները: Teaching Mobility ծրագիրը հնարավո
րություն ընձեռեց միջազգային ուսանողներին փոխանցել
նշված հիվանդությունների բուժման ժամանակակից մո
տեցում
ն երը, ինչպես նաև տարբեր խմբերին պատկանող
դեղերի ճիշտ ընտրությունը: Այս առումով շատ մեծ նշա
նակություն տրվեց նաև ներկայումս լայնորոն կիրառվող
բուժման ժամանակակից ուղեցույցների վերլուծությանը
և հիմ
ն ավորմանը, հիվանդների առանձին խմբերի և այս
պարագայում դեղերի նպատակային կիրառման քննարկ
մանը: Մեկ այլ առանձին դասախոսությունով ներկայացվե
ցին հակաբիոտիկների հիմ
ն ական խմբերը և տարաբնույթ
վարակիչ ախտահարում
ն երի դեպքում նրանց ճիշտ ընտ
րությունը: Լուսինե Դհերյանի խոսքով՝ ներկայացված դա
սախոսությունները կնպաստեն երիտասարդ բժիշկների
կլինիկական մտածելակերպի և գործնական հմտություն
ների զարգացմանը, ինչը անխուսափելիորեն կհանգեցնի
նշանակվող բուժման որակավորման աստիճանի կատա
րելագործմանը և բարձրացմանը: Ամբիոնի պրոֆեսորա
դասախոսական կազմը պրոֆեսոր Գ. Կարակիուլակիսի
գլխավորությամբ և դոցենտ Ա. Ղուլասի հետ համատեղ
ծանոթացրին ուսանողների հետ տարվող աշխատանքնե

րի կազմակերպման կարևորագույն սկզբունքների հետ:
Քննարկվեցին և փոխանակվեցին ֆարմակոլոգիա առար
կայի հիմ
ն ական բաղադրիչները և ուսում
ն ական ծրագրե
րը, օգտագործվող գրականությունը:Գործուղման ընթաց
քում հնարավորություն ընձեռվեց մասնակցել ամբիոնի
կողմից իրականացվող գործնական սեմինարներին և
դասախոսություններին, որոնց շրջանակներում համադր
վեցին դասավանդման մեթոդաբանության, ինչպես նաև
ուսում
ն ական նյութի մատուցման փոխադարձ նմանութ
յունները և տարբերությունները: Միաժամանակ քննարկ
վեցին և վերլուծվեցին ուսանողների գնահատման, ինչպես
նաև քննությունների անցկացման հիմ
ն ական սկզբունք
ները: Erasmus+Teaching Mobility ծրագրի շրջանակներում
ձեռք բերված փորձը հնարավորություն ընձեռնեց բացա
հայտելու ուսում
ն ամեթոդական աշխատանքի կազմա
կերպման համընդհանուր և տարբերակվող մոտեցում
ն ե
րը, որը հետագայում կնպաստի մասնագիտական ծրագ
րերի երկկողմանի մշակմանը և կատարելագործմանը,
ինչպես նաև դասավանդման գործընթացներում միջազ
գային մոտեցում
ն երի արդիականացմանը և ներդրմանը:

Erasmus+KA 107 ծրագիր
Erasmus+ KA 107 ծրագրի շրջանակներում ԵՊԲՀ կրթութ
յան որակի գնահատման և ապահովման կենտրոնի ղե
կավար Արամ Հայրապետյանը հոկտեմբերին մեկնել էր
Իսպանիայի Santiago de Compostela համալսարան, ուր
հրավիրված էր որպես այցելու դասախոս: Ծրագի մաս
նակցության հայտն ընդունվել էր համալսարանի հանրա
յին առողջության մագիստրոսական կրթական ծրագրի
համակարգող պրոֆեսոր Ֆրանցիսկո Իզոռնայի կողմից:
Իսպանիայի Santiago de Compostela համալսարանի այցելու
դասախոսը կարդացել է 3 դասախոսություն մասնագիտա
կան մի շարք թեմաների շուրջ: Ներկայացվել են հիգիե
նայի և էկոլոգիայի ոլորտներում առկա արդի հիմ
ն ախն
դիրները, Հայաստանում այդ շրջանակներում կատարվող
հետազոտությունները և արդյունքների կիրառելիությունը:
Ուսանողների և դասախոսների հետ հանդիպում
ն երի ըն
թացքում ներկայացվել են նաև այսօր ԵՊԲՀ-ում իրակա
նացվող հետազոտությունները և գլխավոր գիտական
ուղղությունները, քննարկվել են համագործակցության
հնարավոր տարբերակները: Դասախոսություններին մաս

նակցել են բժշկական ֆակուլտետի հանրային առողջութ
յան մագիստրատուրայի շուրջ 40 ուսանողներ:
Դասախոսություններն ու կազմակերպված քննարկում
ն ե
րը բարձր են գնահատվել պրոֆեսոր Ֆրանցիսկո Իզոռնա
յի, այլ դասախոսների և ուսանողների կողմից:

Գիտություն

Մ ԻՋ ԱԶԳ ԱՅ ԻՆ ԳԻՏ ԱԺ ՈՂ ՈՎ Ը ՄԻԱՎ ՈՐ ԵՑ
ՎԵՐ ԱՐՏ ԱԴՐ ՈՂ ԱԿ ԱՆ ԱՌ ՈՂՋ ՈՒԹՅ ԱՆ
ՈԼ ՈՐՏ Ի ԱՌ ԱՋ ԱՏ ԱՐ ՄԱՍՆ ԱԳ ԵՏՆ ԵՐ ԻՆ
«Պերինատալ բժշկության արդիական հիմ
ն ախնդիր
ները» թեմայով երրորդ միջազգային գիտաժողովին
մասնակցեցին անվանի պրոֆեսորներ Ֆրանսիայից,
Իսրայելից և Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Ողջունելով
գիտաժողովի մասնակիցներին՝ ՀՀ առողջապահութ
յան նախարար Լևոն Ալթունյանը նշեց, որ միջոցառման
կարևորությունը դժվար է գերագնահատել: Նա շնոր
հակալություն հայտնեց բոլոր այն նվիրյալներին, որոնց
ամենօրյա աշխատանքով են պայմանավորված վերար
տադրողական առողջության ոլորտում մեր երկրում
գրանցվող հաջողությունները: ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն
Մուրադյանն ընդգծեց, որ բժշկական բուհն այն ակա
դեմիական հարթակն է, որտեղ պետք է քննարկվեն մի
շարք մասնագիտական հարցեր: Նա նշեց, որ վերար
տադրողական առողջությունն ընդունված է համարել
մարդկության զարգացման ամենակարևոր ոլորտներից
մեկը, որը բնորոշում է ոչ միայն բնակչության որոշակի
հատվածի առողջությունը, այլև մարդկանց բարեկե
ցությունը, ծնելիությունն ու բնական աճը, ինչպես նաև
երկրի անվտանգության ապահովումը: Նա շնորհակա
լություն հայտնեց գիտաժողովի նախաձեռնողներին և
հյուրերին: ԱՆ գլխավոր մանկաբարձ-գինեկոլոգ, ակա
դեմիկոս Ռազմիկ Աբրահամյանի խոսքով՝ պերինատալ
բժշկության արդի հիմ
ն ախնդիրներին նվիրված այս գի
տաժողովը նվիրված է ժամանակակից բժշկության, այդ
թվում՝ մանկաբարձական պրակտիկայի համար կար
ևորագույն հիմ
ն ախնդիր հանդիսացող հեմոստազի հա
մակարգին առնչվող հարցերին: Մանկաբարձության և
գինեկոլոգիայի թիվ 2 ամբիոնի վարիչն ուրախությամբ
ընդգծեց, որ գիտաժողովին մասնակցում են Վրաստա
նի, Արցախի և Ջավախքի մանկաբարձ-գինեկոլոգները:
Գիտաժողովում զեկուցում
ն երով հանդես եկան հեմոս
տազիոլոգիայի ոլորտի այնպիսի աշխարհահռչակ գիտ

նական-կլինիցիստներ, ինչպիսիք են Հայֆայի հեմատո
լոգիայի և թրոմբոզի ինստիտուտի տնօրեն Բենջամին
Բրենները, Մոնպելյեի համալսարանի պրոֆեսոր Ժան
Քրիստոֆեր Գրին, ՌԴ ԲԳԱ թղթակից անդամ, Մոսկ
վայի Սեչենովի անվան առաջին պետական բժշկական
համալսարանի մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի
ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր Ալեքսանդր Մակացարիան
և նույն ամբիոնի ու ՌԴ գիտությունների ակադեմիայի
պրոֆեսոր Վիկտորիա Բիցաձեն: Անվանի մասնագետ
ները ներկայացրին զեկուցում
ն եր մանկաբարձության
ոլորտի մի շարք արդի հիմ
ն ահարցերի մասին: Մասնա
կիցների խոսքով՝ միջազգային այս փորձի ներդրումը
Հայաստանում կնպաստի մայրական և պերինատալ
հիվանդացության և մահացության իջեցմանը:

Մ ԱՆԿ ԱԲ ՈՒԺ ԱԿ ԱՆ ԵՐ ԻՏ ԱՍ ԱՐԴ ԱԿ ԱՆ
ՀԱՄ ԱԺ ՈՂ ՈՎ

Մ

անկաբուժության թիվ 1 ամբիոնը ձևավորված
ավանդույթի համաձայն ուսանողների և կլինի
կական օրդինատորի համար անցկացրեց մանկաբու
ժական երիտասարդական համաժողով, որին մասնակ

ցում էին ԵՊԲՀ մանկաբուժության թիվ 1 և 2,
մանկական վիրաբուժության և մանկական
էնդոկրինոլոգիայի ամբիոնների կլինիկա
կան օրդինատորներ: Երկօրյա համաժողովի
ընթացքում ներկայացվեց 20 զեկույց, ներառ
յալ 2 հետազոտական աշխատանք, որոնք
կատարվել էին մանկաբուժության թիվ 1
ամբիոնում: Ներկայացվեցին ուշագրավ կլի
նիկական դեպքեր, թեմատիկ զեկույցներ:
Համաժողովն ավարտվեց ջերմ մթնոլոր
տում՝ կարևորելով գործնական առաջարկ
ները՝ մանկաբուժության ոլորտում ապագա նոր ծրագ
րերի իրագործման ուղղությամբ։

Կրթություն

«ԳԼՕԲՈՒՍ » ԾՐԱԳ ԻՐ Ը ՀԱՎ ԱԿՆ ՈՒՄ Է
ԼԻՆ ԵԼ «ՀԵՂ ԱՓ ՈԽ ԱԿ ԱՆ » ԲԺՇԿԱԿ ԱՆ
ԿՐԹՈՒԹՅ ԱՆ ՈԼ ՈՐՏ ՈՒՄ
Բժշկական մայր բուհն աշխարհում
և նաև վիրտուալ տիրույթում ճա
նաչելի դարձնելուն է միտված տա
րեսկզբին մեկնարկած «ԳԼՕԲՈՒՍ»
ծրագիրը: Թե ուսանողների, թե
նախաձեռնողների խոսքով՝ գեր
լարված օրակարգով բժշկական
ուսուցման ծրագիրը հավակնում է
լինել «հեղափոխական» բժշկական
կրթության ոլորտում: Տեսագրված
դասախոսություններով, թեստերով
և գրքերով անգլալեզու այս դասըն

թացների մասնակիցներից Արմեն
Աբրահամյանը նշում է, որ իրակա
նացվող ծրագրի շնորհիվ առաջին
հերթին փոխվեց մոտեցումը բժշկա
կան կրթության հանդեպ: Ամփոփե
լով տեսական փուլը՝ ապագա բժիշկ
ներն առավելություններին զուգա
հեռ մատնանշեցին նաև որոշակի
խնդիրներ, որոնք մասնավորապես
վերաբերում էին բուհական գրա
կանության թարմացմանը, դասա
խոսական կազմի վերապատրաստ
մանը, տեսական գրականության
մեջ կլինիկական դեպքերի առավել
մանրակրկիտ նկարագրությանը:
Հանդիպմանը ներկա էր նաև ման
կական վիրաբույժ, ասիստենտ
պրոֆեսոր Շանթ Շեխերդիմյանը,
ով Կալիֆորնիայի Լոս Անջելեսի
համալսարանում (University of Cal
ifornia, Los Angeles (UCLA)) ԵՊԲՀ

ներկայացուցիչն է: ԱՄՆ-ում
աշխատելու երկար տարինե
րի փորձ ունեցող մասնագետի
հետ ուսանողները խոսեցին
բժշկական կրթության առանձ
նահատկությունների
մասին:
Շանթ Շեխերդիմյանը՝ ներ
կայացնելով իր փորձը, շեշտեց, որ
բժիշկ դառնալու ընթացքում ստա
ցած գիտելիքներն անփոխարինելի
են և յուրաքանչյուր բժիշկ, անկախ
մասնագիտացումից, ունի շարունա
կական զարգացման կարիք:
Եզրափակելով հանդիպումը և
հաշվի առնելով ուսանողների կող
մից հնչեցրած բոլոր մտահոգութ
յուններն ու կարծիքները՝ ԵՊԲՀ
ռեկտոր Արմեն Մուրադյանն առա
ջարկեց «ԳԼՕԲՈՒՍ» ծրագրի մաս
նակիցներին առաջիկայում համալ
րել բուհի տեսական ամբիոններում
դասավանդող
մասնագետների

շարքը: Նրա գնահատմամբ՝ այս
քայլը կնպաստի բժշկական կրթութ
յան որակական փոփոխությանը:
Նշենք, որ շուտով կմեկարկի
«ԳԼՕԲՈՒՍ» ծրագրի 2-րդ շրջափու
լը: Այդ առնչությամբ կարող են դիմել
անգլերենի իմացությամբ ընդհա
նուր բժշկության ֆակուլտետի 4-րդ
և 5-րդ կուրսի բոլոր ուսանողները,
ինչպես նաև կլինիկական օրդինա
տորները: Ծրագրի մանրամասնե
րին ծանոթանալու համար պետք է
դիմել ԵՊԲՀ Կարիերայի կենտրոն:

Կրթություն

ԱՇԽԱՐՀԻ ՏԱՐԲԵՐ ԱՆԿՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԱՆՎԱՆԻ
ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐ ՀԱՄԱԼՐՈՒՄ ԵՆ ԵՊԲՀ
ԱՅՑԵԼՈՒ ՊՐՈՖԵՍՈՐՆԵՐԻ ՇԱՐՔԸ

Վիգեն Բաբիկյան

2017-ի նոյեմբերի 1-ից Բոստոնի համալսարա
նի նյարդաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր և գլ
խուղեղի կաթվածի կենտրոնի ղեկավար Վիգեն
Բաբիկյանը համատեղությամբ կհանդիսանա
նաև ԵՊԲՀ նյարդաբանության ամբիոնի պրոֆե
սոր:
Վիգեն
Բաբիկյանը
բժշկական
կրթութ
յուն է ստացել Բեյրութի Ամերիկյան և ԱՄՆ-ի
Նորթուեսթերն համալսարաններում, այնուհետև
անցել է նյարդաբանության ռեզիդենտուրա
Չիկագոյի համալսարանում և կաթվածների բնա
գավառում նեղ մասնագիտացում՝ Մասաչուսեթսի
հիվանդանոցում:
1986-ին նա սկսել է աշխատել Բոստոնի համալ
սարանի նյարդաբանության բաժանմունքում, որ
տեղ ներկայումս պրոֆեսոր է, գլխուղեղի կաթ
վածի կենտրոնի և վասկուլյար նյարդաբանութ
յան մասնագիտացման ղեկավարը: Պրոֆեսոր
Բաբիկյանը հայտնի է կաթվածի բնագավառում
կատարած հետազոտություններով և աշխար
հահռչակ ամսագրերում իր բազմաթիվ գիտա
կան հրապարակում
ն երով:

2017-ի նոյեմբերի 1-ից Կալիֆորնիայի Լոս Անջելեսի համալ
սարանի (UCLA) պրոֆեսոր, հայտնի մանկական վիրաբույժ
Շանթ Շեխերդիմյանը կհանդիսանա նաև Երևանի պետա
կան բժշկական համալսարանի վիրաբուժության ամբիոնի և
հանրային առողջապահության այցելու պրոֆեսոր:
Պրոֆեսոր Շեխերդիմյանը բժշկական կրթություն է ստացել
Ֆիլադելֆիայի Դրեքսելի համալսարանում, իսկ մագիստրո
սական կրթություն՝ Կալիֆորնիայի Լոս Անջելեսի համալսա
րանում (UCLA):
Այնուհետև անցել է ընդհանուր վիրաբուժության ռեզիդեն
տուրա Կալիֆորնիայի համալսարանում: Մանկական վիրա
բուժության նեղ մասնագիտացում ստացել է Տորոնտոյի Sick
Children Research Institute հիվանդանոցում՝ Կանադայում:
Պրոֆեսոր Շեխերդիմյանը մասնակցել է բազմաթիվ միջազ
գային համաժողովն երի, ինչպես նաև հեղինակել մի շարք գի
տական աշխատանքներ՝ հանրային առողջապահության և
վիրաբուժության ոլորտներում, որոնք տպագրվել են հեղինա
կավոր գիտական ամսագրերում: Պրոֆեսոր Շեխերդիմյանը
նաև հանդիսանում է ԵՊԲՀ պաշտոնական ներկայացու
ցիչը Կալիֆորնիայում և նրա գործունեությունն ուղղված է
Հայաստանում առողջապահության և բժշկական կրթության
զարգացմանը:

Շանթ Շեխերդիմյան

Կրթություն
2017-ի նոյեմբերի 30-ից Վիեննայի բժշկական համալսարանի
հիգիենայի և կիրառական իմունոլոգիայի բժշկական ինստիտուտի
ղեկավար, ախտաբանական ֆիզիոլոգիայի, վարակաբանության և
իմունոլոգիայի կենտրոնի ղեկավար և բժշկական դպրոցի դեկան
Հանս Շթոքինգերը համատեղությամբ կհանդիսանա նաև Երևանի
պետական բժշկական համալսարանի իմունոլոգիայի պրոֆեսոր:
Նա բժշկական կրթությունն ստացել է Վիեննայի բնական ռեսուրս
ների և կենսագիտության համալսարանում, որտեղ և պաշտպանել
է դոկտորական ատենախոսություն: Պրոֆեսոր Շթոքինգերը
Վիեննայի համալսարանի Competence Center for Biomolecular Ther
apeutics-ի համահիմ
ն ադիրներից է, Ավստրիական գիտական ընկե
րությունների ֆեդերացիայի նախագահը, ինչպես նաև Immunology
Letters և BioMed Research International գիտական ամսագրերի խմբա
գիրը:
Բացի այդ՝ նա աշխատել է նաև մի շարք տեղական և միջազգային
կազմակերպություններում: Պրոֆեսոր Շթոքինգերը եղել է Ավստ
րիայի ալերգոլոգիայի և իմունոլոգիայի միության նախագահ (20002006) և Ավստրիայի գիտության հիմ
ն ադրամի խորհրդի անդամ
(2005-2014):
Նա ելույթ է ունեցել բազմաթիվ միջազգային համաժողովն երում և
հեղինակել մի շարք գիտական աշխատանքներ, որոնք տպագրվել
են աշխարհի հեղինակավոր գիտական ամսագրերում: Պրոֆեսոր
Շթոքինգերը սերտորեն համագործակցում է ԵՊԲՀ գենետիկայի
ամբիոնի հետ:

ԵՊԲՀ այցելու պրոֆեսորների շարքը համալրել
են նաև Մոսկվայի Սեչենովի անվան առաջին
պետական բժշկական համալսարանի մանկա
բարձության և գինեկոլոգիայի ամբիոնի վա
րիչ, պրոֆեսոր Ալեքսանդր Մակացարիան և
նույն ամբիոնի ու ՌԴ գիտությունների ակա
դեմիայի
պրոֆեսոր
Վիկտորիա
Բիցաձեն։
Անվանի մասնագետները ժամանել էին Երևան

Հանս Շթոքինգեր

ԵՊԲՀ-ում անցկացված «Պերինատալ բժշկության
արդիական հիմ
ն ախնդիրները» թեմայով երրորդ
միջազգային գիտաժողովին մասնակցելու նպատա
կով:
Հյուրերը ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի հետ
քննարկել են հետագա համագործակցության ընդ
լայնման մի շարք հարցեր:

Կրթություն

ԵՊԲՀ-ՈՒՄ ԲԱՑՎԵՑ ՄԱԿ-Ի ԱՆԿՅՈՒՆ

ԵՊԲՀ ուսանողներն այսուհետև
հնարավորություն կունենան օգտ
վելու ՄԱԿ-ի անկյունում ներկա
յացված գրականությունից: ՄԱԿ-ի
հայաստանյան գրասենյակի նա
խաձեռնությամբ բժշկական համալ
սարանի գրադարանում բացվել է
ՄԱԿ-ի անկյուն: ՄԱԿ-ի անկյունների
բացումը նպատակ ունի բարձրաց
նելու հանրային իրազեկվածութ
յան մակարդակը՝ հետաքրքրութ
յուն խթանելով ՄԱԿ-ի արժեքների,
համաշխարհային օրակարգի և
քաղաքականությունների վերաբեր
յալ: ԱՀԿ հայաստանյան ներկա
յացուցիչ Եգոր Զայցևն ընդգծեց,
որ տեղեկատվական բաղադիչը
կարևոր տեղ ունի առողջապահա
կան համակարգում, և այս առումով
ՄԱԿ-ի նորաբաց անկյունը կնպաս
տի, որպեսզի ԵՊԲՀ ուսանողները
հաղորդակից դառնան միջազգային
հրատարակություններին:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը,
ողջունելով ՄԱԿ-ի հայաստանյան
թիմի ներկայացուցիչներին, ընդգ
ծեց, որ շատ կար
ևոր է, որ
պես
զի
ապագա բժիշկները տեղեկաց
ված լինեն աշխարհում կատարվող
իրադարձություններին: Նա կարե
վորեց ՄԱԿ-ի անկյունի բացումը
հենց բժշկական համալսարանում՝
հաշվի առնելով, որ բուհը առողջա
պահության ոլորտում ձևավորվող
տեղեկատվական հիմ
ն ական հար
թակներից է: Նա նաև ընդգծեց, որ
հենց ուսանողական տարիներից

ապագա մասնագետները պետք է
տեղյակ լինեն մի շարք հիվանդութ
յունների դեմ միջազգային հեղինա
կավոր կառույցների կողմից տար
վող պայքարին, պատկերացում
ունենան մի շարք էթիկական հար
ցերի մասին: Հանրային առողջութ
յան ֆակուլտետի դեկան Մարինե
Հովհաննիսյանն էլ տեղեկացրեց,
որ ֆակուլտետն ակտիվ աշխա
տանքներ է իրականացնում ՄԱԿ-ի
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հարցերի համա
տեղ ծրագրի հետ, և առաջիկայում
նախատեսվում է նաև ստորագրել
համագործակցության
հուշագիր:
Խորհրդանշական «կարմիր ժապա
վենը» ՄԱԿ-ի անկյունում կտրեցին
ապագա բժիշկները՝ որպես նորա
բաց փոքրիկ գրադարանի ընթեր
ցողներ:
Նախաձեռնողների
խոսքով,

բժշկական համալսարանում ՄԱԿ-ի
անկյունի բացումը ծառայելու է
երիտասարդության
կարողութ
յունների և գիտելիքների հզորաց
մանը` ՄԱԿ-ի գլոբալ օրակարգի
իրագործման ուղղությամբ նրանց
ներգրավվածության հիմքերի ձևա
վորման համար ընդհանրապես
և մասնավորապես՝ առողջապա
հական խնդիրների վերաբերյալ:
Անկյունը, որի պահոցում կա ավելի
քան 300 միավոր գրականություն
(գրքեր, պաստառներ, գրքույկներ
և այլ հրատարակություններ)` թո
ղարկված ՄԱԿ-ի կենտրոնական
գրասենյակների և ՄԱԿ-ի գործա
կալությունների, հիմ
ն ադրամ
ն երի
և ծրագրերի հայաստանյան գրա
սենյակների կողմից, (ԱՀԿ, ՄԱԿ-ի
Բնակչության հիմ
ն ադրամ, ՄԱԿ-ի
Մանկական հիմ
ն ադրամ, ՄԱԿ-ի
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի Միացյալ ծրագիր)
ծառայում է նաև ՄԱԿ-ի հետ կապ
ված կրթական, մշակութային ու այլ
միջոցառում
ն երի կազմակերպման
նպատակին:
Կար
ևո
րը նաև այն է, որ բա
ցի
ՄԱԿ-ի հրատարակությունների և
կազմակերպության մասին այլ նյու
թերի համար նախատեսված գրա
պահարան-անկյուն
ունենալուց,
այս անկյունները գլխավորապես
ծառայում են որպես ՄԱԿ-ի աշխա
տակիցների հետ հանդիպում
ն երի,
աշխատաժողովն երի, քննարկում
ների, ցուցահանդեսների, ֆիլմերի
ցուցադրությունների, նոր հրատա
րակությունների շնորհանդեսների
կազմակերպման հարթակ։

Կրթություն

ՈՒ ՍԱՆ ՈՂ ԱԿ ԱՆ ՆՈՐ ՆԱԽ ԱՁ ԵՌՆ ՈՒԹՅ ՈՒՆ
ԲԺՇԿԱԿ ԱՆ ՈՒՄ
Երիտասարդների միջազգային օրը ԵՊԲՀ ռեկտոր,
պրոֆեսոր Արմեն Մուրադյանն ընդունեց Heratsi iLAB
/Հերացի ինովացիոն լաբորատորիա/ ուսանողական
նախաձեռնության ներկայացուցիչներին: Նրանք ռեկ
տորին ներկայացրին իրենց նախաձեռնած բազմա
ֆունկցիոնալ կառույցի ծրագիրը: Նախաձեռնության
ղեկավար, ԵՊԲՀ ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի
6-րդ կուրսի ուսանողուհի Լիդա Մելիքյանը նշեց, որ
կառույցի նպատակներից է մենթորների միջազգային
ցանցի ստեղծումը, որը հնարավորություն կընձեռի ու
սանողներին և երիտասարդ մասնագետներին համա
Քննարկմանը մասնակցեց նաև Կալիֆորնիայի հա
մալսարանի հայտնի մանկական վիրաբույժ Շանթ
Շեխերդիմյանը, ով ողջունեց նախաձեռնությունը և
պատրաստակամություն հայտնեց աջակցել:

գործակցել տարբեր մասնագիտական ոլորտներում հա
ջողությունների հասած մենթորների հետ, իրականաց
նել համատեղ աշխատանքներ, հետազոտություններ և
դրանք տպագրել հայտնի ամսագրերում: Heratsi iLAB-ի
շրջանակներում նաև կիրականացվեն տարբեր ծրագ
րեր ԵՊԲՀ զարգացման բաժնի հետ համատեղ, որոն
ցից է, օրինակ, «Հաջողության դպրոց» հարթակը, որի
շրջանակներում հայտնի մարդիկ կկիսվեն իրենց հաջո
ղության գաղտնիքներով։

Իրավական

ԻՐ ԱՎ ԱԲ ԱՆ ԱԿ ԱՆ ԿԼԻՆ ԻԿ ԱՆ
ՀԱՆԴ ԻՊ ՈՒՄՆ ԵՐ Ի ՇԱՐՔ Է ՆԱԽ ԱՁ ԵՌՆ ԵԼ
ԵՊԲՀ-ի իրավաբանական կլինիկան նախաձեռնել է
հանդիպում
ն երի շարք ուսանողության հետ: Առաջին
հանդիպումն անցկացվեց ԵՊԲՀ «Թոմաս Ջեֆերսոն»
ուլտրաձայնային ուսում
ն ական կենտրոնում: Հանդիպ
ման ընթացքում ներկայացվեցին կլինիկայի ստեղծ
ման նպատակները, գործունեության ուղղությունները,
ուսանողների իրավունքների և պարտականություննե
րի շրջանակը, վարքագծի կանոնները, դրանց իրաց
ման մեխանիզմ
ն երը, խախտված իրավունքների վերա
կանգման գործիքակազմը: Իրավաբանական կլինիկա

յի համակարգող Տիգրան Խաչիկյանը պատասխանեց
ուսանողներին հետաքրքրող բոլոր հարցերին:
Հ.Գ. Հարգելի ուսանողներ, հաջորդ հանդիպման վայ
րի և ժամի մասին նախապես կտեղեկացնենք ԵՊԲՀ
ֆեյսբուքյան էջի միջոցով:
Տեղեկացնենք, որ դիմում
ն երն առձեռն կարող են ներ
կայացվել համալսարանի իրավաբանական բաժին՝
Տիգրան Խաչիկյանին՝ յուրաքանչյուր հինգշաբթի, ժա
մը 15:00-16:30:

Միջազգային

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ՆՈՐ ՓՈՒԼ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ
Նպատակ ունենալով խրախուսել ու շարունակել ակ
տիվ համագործակցությունը կլինիկական հետազո
տությունների ոլորտում` ԵՊԲՀ-ն և «ԷՖ Էմ Դի Քեյ Էլ
Եվրոպա» ընկերությունը կնքեցին փոխըմբռնման հու
շագիր:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանի և «ԷՖ Էմ Դի Քեյ
Էլ Եվրոպա» ընկերության տնօրեն Կիրիտ Վելանիի
կողմից կնքված հուշագրով նախատեսվում է զարգաց
նել գործակցությունը:

Կողմերը հաստատեցին իրենց պատրաստակամութ
յունը՝ համագործակցել Հայաստանում կենսատեխնո
լոգիայի, մասնավորապես՝ կլինիկական հետազոտութ
յունների ոլորտում առաջատար միջազգային կազմա
կերպությունների փորձի ներդրման ուղղությամբ: Այդ
նպատակով կիրականացվեն քայլեր՝ ուղղված բժշկա
կան ոլորտում գիտական հետազոտությունների իրա
կանացման համար բարենպաստ պայմանների ստեղծ
մանն ու բարեփոխում
ն երին:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը նշեց, որ կլինիկա
կան հետազոտությունների ոլորտը գերականերից է, և
բժշկական համալսարանն ունի դրանց իրականացման
համար ամենամեծ ներուժը:
«ԷՖ Էմ 
Դի 
Քեյ Էլ Եվ
րո
պա» ընկերության տնօրեն
Կիրիտ Վելանիի խոսքով՝ այս հուշագիրը հրաշալի
հնարավորություն է երկու կազմակերպության համար,
ինչը կխթանի մեր երկրում կենսատեխնոլոգիայի զար
գացմումը: Հայաստանն ունի աշխարհագրական կար
ևոր դիրք, մարդիկ տիրապետում են մի քանի լեզունե
րի, նրանց տրվում է բարձր մա
կար
դա
կի բժշկա
կան
կրթություն։
Նրա գնահատմամբ՝ կնքված փաստաթուղթը օգտա

կար կլինի ոչ միայն սովորողների, այլև բժիշկների ու
հիվանդների համար և կապահովի համագործակցութ
յան նոր փուլ կլինիկական հետազոտությունների ոլոր
տում:
Հայաստանում ավելի քան 200 աշխատատեղ ապա
հովող ընկերությունն առաջիկայում ծրագրում է հիմ
նել կենսատեխնոլոգիական լաբորատորիա, ինչն էա
կանորեն կնպաստի կենսահամարժեքության ոլորտում
խնդիրների լուծմանը, նոր մոտեցում
ն երի կիրառմանն
ու կատարելագործմանը:

Միջազգային

ԴԵՍՊԱՆԻ ՀԵՏ ՔՆՆԱՐԿՎԵՑԻՆ ՀՆԴԻԿ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՀԱՐՑԵՐ
ՀՀ-ում Հնդկաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան
Ն.Գ. Սանգվան Յոգեշվարի գլխավորած պատվիրա
կությունը հյուրընկալվեց ԵՊԲՀ-ում:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արմեն Մուրադյանը, ողջունելով հյու
րերին, ընդգծեց, որ բժշկական համալսարանում այ
սօր կրթություն ստացող ավելի քան 900 հնդիկ ուսա
նողի թե առաջադիմությունը, թե կարգապահական
ու կեցությանը վերաբերող հարցերը բուհի ամենօրյա
ուշադրության կենտրոնում են: Արդեն 3 տասնամյակ
է, ինչ ԵՊԲՀ-ն Հնդկաստանի համար պատրաստում է
բժիշկ-մասնագետների, որոնք աշխատում են ոչ միայն
Հնդկաստանի, այլև աշխարհի հեղինակավոր բժշկա
կան կենտրոններում:
Ռեկտորի խոսքով՝ ԵՊԲՀ-ի հիմ
ն ական նպատակն է
պատրաստել մասնագետներ, որոնք մրցունակ են մի
ջազգային ասպարեզում: Այդ նպատակով աշխատանք
ներ են տարվում բժշկական կրթություն ստանալու հա
մակարգը խստացնելու ուղղությամբ:
Արմեն Մուրադյանը դեսպանին ներկայացրեց այն
քայլերը, որոնք բուհը, այլ պատասխանատու մար
մինների հետ իրականացրել է այս կիսամյակում հե
ռացման ենթակա հնդիկ ուսանողների հետ կապված:
Մասնավորապես՝ ձեռք է բերվել թույտվություն, որպես
զի այս կիսամյակում հեռացված և 2018-ի հունվարից
վերակագնման ենթակա ուսանողները կարողանան
լրացուցիչ 120 օր ավելի մնալ Հայաստանում:
Նրանց հնարավորություն է ընձեռվել համալսարա
նական հիվանդանոցային համալիրներում կամավոր
սկզբունքով աշխատանք իրականացնել, ԵՊԲՀ-ն նաև
կազմակերպել է անվճար դասընթացներ այն առարկա
ներից, որոնցից նրանք դժվարություններ են ունեցել ու
սում
ն առության ընթացքում:
ՀՀ-ում Հնդկաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան

Ն.Գ. Սանգվան Յոգեշվարը շնորհակալություն հայտ
նեց բուհի ղեկավարությանը կատարված կարևոր աշ
խատանքի համար և պատրաստակամություն հայտնեց
շարունակել համատեղ ուժերով օպերատիվ քննարկել և
լուծել հնդիկ ուսանողների յուրաքանչյուր խնդիր:
Ռեկտորը առաջարկեց դեսպանին պետական քննա
կան հանձնաժողովում հնարավորության դեպքում
ներգրավել նաև Հնդկաստանի Հնդիկ բժիշկների
խորհրդի ազգային քննական կենտրոնի ներկայացու
ցիչներին: Խոսվեց նաև ԵՊԲՀ-ում ստեղծվող շրջանա
վարտների ակումբի ստեղծմանը ԵՊԲՀ հնդիկ ուսա
նողների միության ակտիվ մասնակցության մասին:
Այնուհետև դեսպանի գլխա
վորած
պատվիրակությունը
հանդիպում ունեցավ ԵՊԲՀ
տարբեր կուրսերի հնդիկ ու
սանողերի հետ: Նրանց հետ
քննարկեց ուսումանկան գոր
ծընթացին վերաբերող, ինչ
պես նաև բազմաթիվ այլ հար
ցեր: Այնուհետև դեսպանը ռեկ
տորի ուղեկցությամբ այցելեց
«Էրեբունի» բժշկա
կան կենտ
րոն, ուր մի քանի շաբաթ է, ինչ
բուժվում է վթարից տուժած և
ծանր վիճակում գտնվող հնդիկ
ուսանողը:

Միջազգային

ՀՆԴԿ ԱՍՏ ԱՆ ՈՒՄ ԵՊԲՀ ՇՐՋԱՆ ԱՎ ԱՐՏՆ ԵՐ Ի
ՄԻՈՒԹՅ ԱՆ ՆԱԽ ԱԳ ԱՀ Ը Հ ԱՅ ԱՍՏ ԱՆՆ ԻՐ
ԵՐԿՐ ՈՐԴ ՀԱՅՐ ԵՆ ԻՔՆ Է ՀԱՄ ԱՐ ՈՒՄ

Երևանում էր Հնդկաստանում ԵՊԲՀ շրջանավարտների
միության նախագահ դոկտոր Դալջիթ Սինկխ Չաուհանը:
ԵՊԲՀ 1998 թվականի շրջանավարտի ղեկավարած կա
ռույցում ներգրաված է ավելի քան 2100 հնդիկ բժիշկ, ով
քեր բժշկական կրթություն ստանալով Հայաստանում
իրենց մասնագիտկան գործունեությունը շարունակում են

հայրենիքում: Հնդկաստանում ԵՊԲՀ շրջանավարտների
միության նախագահի այցը ԵՊԲՀ հագեցած էր: Նա ծա
նոթացավ ոչ միայն ԵՊԲՀ-ի ուսում
ն ական ծրագրերին,
այլև այցելեց համալսարանական կլինիկաներ: Հյուրի ու
շադրության կենտրոնում էին հնդիկ ուսանողների ուսում
նական գործընթացին և կեցությանը վերաբերող հարցե
րը: Հանդիպում
ն երի շարքը եզրափակվեց ԵՊԲՀ նիստերի
դահլիճում տարբեր կուրսերի հնդիկ ուսանողների հետ
հանդիպման ընթացքում: ԵՊԲՀ կարիերայի կենտրոնի
կազմակերպած միջոցառմանը ուսանողների հարցերին
պատասխանեցին նաև ԵՊԲՀ միջազգային գործունեութ
յան և արտաքին կապերի գծով պրոռեկտոր Երվանդ
Սահակյանը և Օտարերկրացիների ուսուցման ֆակուլտե
տի դեկան Աննա Սարգսյանը: Հանդիպման վերջում ԵՊԲՀ
շրջանավարտը հորդորեց ապագա բժիշկներին լինել պա
տասխանատու և հավատալ սեփական ուժերին: Նա խոս
տովանեց, որ Հայաստանն իր երկրորդ հայրենիքն է:

ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԹԻՎ 1 ԱՄԲԻՈՆԻ
ՎԱՐԻՉԸ՝ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ
ԵՊԲՀ վիրաբուժության թիվ 1 ամ
բիոնի վարիչ, «Վիրաբույժների հայ
կական ասոցիացիայի» փոխնախա
գահ Սուրեն Ստեփանյանը ընտրվել է
Վիրաբուժության եվրոպական միութ
յան (ESS – European Society of Surgery)
նախագահ:
Վիրաբուժության
եվրոպական
միությունը
Եվրոպայի,
նախկին
ԽՍՀՄ-ի, Մերձավոր Արևելքի մի
քանի տասնյակ պետությունների
վիրաբույժների ասոցիացիա է, որի
հիմ
ն ական նպատակն է Արևմտյան
Եվրոպայի առավել զարգացած կլի
նիկաների, մասնագետների կողմից
Արևելյան Եվրոպայի և Ասիայի վի
րաբույժներին
մեթոդաբանական,
մասնագիտական օգնության ցուցա
բերումը: Կազմակերպությունը հիմ
նադրել է իտալացի վիրաբույժ, պրո

ֆեսոր Սերջիո Ստիպայը (Հռոմի Լա
Սապիենզա համալսարան), իսկ կազ
մակերպության առաջին կոնգրեսը և
Գլխավոր ասամբլեան տեղի են ունե
ցել Հռոմում 1997-ին:
2016-ին վիրաբուժության եվրոպա
կան միության 20-րդ կոնգրեսում,
Նեապոլում ԵՊԲՀ վիրաբուժության
թիվ 1 ամբիոնի վարիչ, «Արմենիա»
ՀԲԿ վիրաբուժության կլինիկայի ղե
կավար Սուրեն Ստեփանյանը կազ
մակերպության վարչությանը ներկա
յացրել էր Վիրաբույժների հայկական
ասոցիացիայի նախագահ, պրոֆեսոր
Մուշեղ Միրիջանյանի նամակները
և հայտ՝ կազմակերպության 2018-ին
կայանալիք 22-րդ կոնգրեսը Երևա
նում անցկացնելու առաջարկով: 2018ին սեպտեմբերի 27-30-ը Լեհաստանի
Կրակով քաղաքում կազմակերպութ

յան 21-րդ կոնգրեսին մասնակցեց
Հայաստանի
պատվիրակությունը,
որի կազմում ԵՊԲՀ դասախոսներն
էին (Ս.Ա. Ստեփանյան, Մ.Հ. Մկրտչ
յան, Ա.Ս. Վարդանյան, Ա.Մ.Վարժա
պետյան, Հ.Հ. Սաֆարյան, Ֆ.Ֆ. Մել
քոնյան):
Սեպտեմբերի 29-ին վիրաբուժութ
յան եվրոպական միության Գլխա
վոր ասամբլեայի ժամանակ կազմա
կերպության նախագահ ընտրվեց
Սուրեն Ստեփանյանը, և, այսպիսով
«Վիրաբույժների հայկական ասոցիա
ցիանե ստանձնեց պարտավորություն
Երևանում անցկացնելու Հայաստանի
վիրաբույժների և վիրաբուժության եվ
րոպական միության համատեղ կոնգ
րես, որը նախատեսվում է 2018-ի հոկ
տեմբերին:

Հասարակություն

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ՝ ՆՎԻՐՎԱԾ ԴԻԱԲԵՏԻ ԴԵՄ
ՊԱՅՔԱՐԻ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՕՐՎԱՆ
«Մուրացան» համալսարանական հիվան
դանոցային համալիրում տեղի ունեցավ շա
քարային դիաբետի դեմ պայքարի միջազգա
յին օրվան նվիրված միջոցառում:
Միջոցառմանը ներկա բազմաթիվ փոքրիկ
ներին ու նրանց ծնողներին ողջունեց Էնդոկ
րինոլոգիայի կլինիկայի ղեկավար, Էնդոկ
րինոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր
Ելենա Աղաջանովան: «Մեր նպատակն է,
որպեսզի շաքարային դիաբետ ունեցող երե
խաները ծանոթանան, ընկերանան միմյանց
հետ: Հավաքվել ենք, որպեսզի մեկ անգամ
էլ խոսենք դիաբետի մասին»,-ասաց նա: Էն
դոկրինոլոգը ցավով նշեց, որ հիվանդությու
նը տարեցտարի աճում է, և դրա դեմ պայքա
րին ոչ միայն բժիշկները պետք է շահագրգիռ
լինեն, այլև հիվանդ երեխաների ծնողները:
«Հայաստանում 2015 թվականին շաքարա
յին դիաբետով հիվանդների թիվը հասնում
էր 454-ի, 2016 թվականին՝ 20-ով ավելի, իսկ
այս տարվա տվյալով Հայաստանում կա 520
հիվանդ երեխա: Իրականում հիվանդության
բուժման գործում բժիշկներն ունեն 5 % ազդե
ցություն, մնացած 95 %-ը հիվանդի ձեռքում
է: Եվ նման հանդիպում
ների շնորհիվ մենք
փորձում ենք բուժման ճիշտ մեթոդներ ցույց
տալ»,-նշեց նա:
Այդ օրը երեխաների հետ անցկացրեց նաև
սիրված դերասան Մկրտիչ Արզումանյա
նը: Փոքրիկները նրան մեծ ոգևորությամբ և
ջերմությամբ ընդունեցին՝ փորձելով իրենց
հմտություններն ու կարողությունները ցույց
տալ նրան:
Այնուհետև փոքրիկները ստացան նվերներ:

Կլինիկաներ

 ՈՒՐՋ 90 ՏԱՐ Ի ՈՐ ԱԿՅ ԱԼ ՈՒ Մ ԱՏՉ ԵԼ Ի
Շ
ԱԿՆ ԱԲ ՈՒԺ ԱԿ ԱՆ ԾԱՌ ԱՅ ՈՒԹՅ ՈՒՆՆ ԵՐ՝
ԵՐԵ ՎԱՆ Ի ԵՎ Մ
 ԱՐԶ ԵՐ Ի ԲՆԱԿՉ ՈՒԹՅ ԱՆ Ը

Գ

րեթե 9 տասնամյակ է, ինչ Երևանի
«Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցային համա
լիրի ակնաբուժական կլինիկան որակյալ
և մատչելի բուժօգնություն է տրամադրում մեծա
հասակներին և երեխաներին՝ մեր երկրի առաջին
մասնագիտացված ակնաբուժական հաստատութ
յունը տարեկան այցելում են շուրջ 10 հազար հի
վանդ, ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ արտերկ
րից։
Բժշկական համալսարանի ակնաբուժական կլի
նիկայի ղեկավար, պրոֆեսոր Արմեն Շաքարյանը
նշում է, որ այսօր կլինիկան համալրված է աչքի հե
տազոտման և բուժման համար անհրաժեշտ բոլոր
ժամանակակից սարքավորում
ն երով, իսկ մատուց
վող ծառայությունների արժեքը համահունչ է հա
մալսարանի կողմից վարած մատչելի գնային քա
ղաքականությանը:
«Մենք ձգտում ենք, որ մեր կլինիկայում ժամա
նակակից բուժական եղանակները հնարավորինս
մատչելի ու հասանելի լինեն ոչ միայն Երևանի,
այլև մարզերի բնակչության համար», - ա
սում է
պրոֆեսորը:
Մասնավորապես՝ համալսարանական կենտրո
նում կատարակտի ֆակոէմուլսիաիկացիոն եղա
նակով վիրահատության արժեքը, ներառյալ նա
խա և հետվիրահատական հետազոտությունների
իրականացումը, չի գերազանցում ՀՀ 200 հազար
դրամը:
Կատարակտը՝ ակնագնդի ոսպնյակի պղտորումն
է, որն ուղղակիորեն ազդում է տեսողության սրութ
յան վրա: Ակնաբուժական կլինիկայում վիրահա
տության այս տեսակը կատարվում է միայն շվեյ
ցարական և ամերիկյան արտադրության արհես
տական ներակնային ոսպնյակների տեղադրմամբ:
Համալսարանական ակնաբուժական կլինիկան
մասնագիտացված է շլությամբ, կարճատեսութ
յամբ, աստիգմատիզմով, նիստագմով, ամբլիօ
պիայով, բնածին արատներով, գլաուկոմայով և
տարիքային կատարակտով հիվանդների վիրա
բուժական և կոնսերվատիվ բուժման ուղղությամբ:
Մեկ տարուց ավելի է, ինչ ակնաբուժական կլինի
կայում տեսողական խնդիրներ ունեցող մանուկնե
րի համար կիրառվում է արտթերապիայի մեթոդը:
Նշենք, որ համալսարանական ակնաբուժական
կլինիկան հանրապետությունում միակ գիտակլի
նիկական հիմ
ն արկն է, որտեղ ուսում
ն ասիրվում
են մանկական ակնային պաթոլոգիաների ար
դիական պրոբլեմ
ն երը: ԵՊԲՀ ակնաբուժական
կլինիկան նաև ՀՀ առողջապահության նախարա
րության՝ երեխաների տեսողության պահպանման
հանրապետական մեթոդական կենտրոնն է:

Կլինիկաներ

ԲՈՒԺՄ ԱՆ ԱՎ ԵԼ Ի ԼԱՎ ՉԱՓ ԱՆ ԻՇԵ Ր.
ՀԱՅ ԲԺԻՇԿՆ ԵՐ Ի ԱՅՑ Ը ՄՅ ՈՒՆՍԹ ԵՐ Ի
ՀԱՄ ԱԼՍ ԱՐ ԱՆ ԼԱՅՆ ԱՐՁ ԱԳ ԱՆՔ Է ՍՏԱՑ ԵԼ

Ա

խտաբան Գայա
նե
Հակոբյանը,
ուռ ուցք աբ անն եր
Լիլիթ
Հարությունյանն
ու Դավիթ Զոհրաբյա
նը երեքշաբաթյա այցով
Մյունսթերի համալսարա
նական կլինիկայում էին:
Ե
րեքն էլ ԵՊԲՀ դա
սա
խոսներ են և ցանկանում
են հնարավորինս շատ
բան իմանալ ուռուցքային
հիվանդությունների բուժ
ման գերմանական չափա
նիշերի մասին, որպեսզի
հետագայում իրենց ձեռք
բերած գիտելիքները ներդ
նեն Հայաստանում:
Օրերս հայտնի գերմա
նական
պարբերականը
ևս անդրադարձել էր մեր
բժիշկների
վերապատ
րաստմանը
Մյունսթերի
համալսարանական
կլի
նիկայում: Մեր համալ
սարանի և գերմանական
հայտնի կենտրոնի հա
մագործակցության շնոր
հիվ տարին երկու անգամ
ԵՊԲՀ բժիշկները հնարա
վորություն են ունենում վե
րապատրաստվել Մյունս
թերի համալսարանական
կլինիկայում ուռուցքաբա
նության, արյունաբանութ
յան և պաթոլոգիայի բնա
գավառներում: Այս ծրա
գիրը ֆինանսավորվում է
Գերմանիայի առողջապա
հության
նախարարութ
յան կողմից: Մյուս տարի
ապրիլին պլանավորվում
է նաև ԵՊԲՀ-ում վար
պե
տաց դասերի կազմակեր
պում՝ գերմանացի հայտնի
պրոֆեսորների մասնակ
ցությամբ:

Սպորտ

ՄԱՐԶԱԿԱՆ
ԵՊԲՀ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՕՐԴԻՆԱՏՈՐԸ ՈՒԺԱՅԻՆ
ԵՌԱՄԱՐՏՈՒՄ ԳՐԱՎԵԼ Է ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂ Ը
Դավիթ Հովհաննիսյանը սովորում
է կլինիկական օրդինատուրայի երկ
րորդ կուրսում՝ ընտանեկան ստո
մատոլոգիա
մասնագիտությամբ:
Հայաստանի
պաուերլիֆտինգի
(ուժային եռամարտի) առաջնությա
նը հոկ
տեմ
բե
րի վեր
ջին նա 56 կգ
քաշային կարգում 330 կգ արդյուն
քով զբա
ղեց
րել է 1-ին տե
ղը: Դա
վիթը խոստովանում է, որ, չնայած
գրանցած հաջողությանը, այդքան
էլ գոհ չէ արդյունքից, քանի որ նախ
քան այդ առավել բարձր քաշային
արդյունքներ է գրանցել: Ներկայաց
նելով հարազատ բուհն առաջնութ
յունում՝ նա տարած հաղթանակն էլ
նվիրում է հենց բժշկական համալ
սարանին: ԵՊԲՀ կլինիկական օր
դինատորը սիրողական է զբաղվում
ուժային եռամարտով:
«Չեմ
պատկերացնում
բժշկի
կյանքն առանց սպորտի, բազմա
կողմանի զարգացած մարդիկ պետք
է նաև սպորտով զբաղվեն, օրինակ
ծառայեն բնակչությանը», - վստա
հեցնում է երիտասարդ մարզիկը:
Որպես հաջողությունների բարձրա

ձող նա նախանշել է դեկտեմբերի
սկզբին Լեհաստանում կայանալիք
աշխարհի առաջնությունը: Ուժային
եռամարտում երիտասարդի հաջո
ղությունն ամենից շատ ուրախաց
րել է Դավիթի մարզիչ, Ֆիզիկա
կան դաստիարակության ամբիոնի
ավագ դասախոս Աշոտ Հակոբյա
նին, ով մեծ ոգևորությամբ է հետ
ևում իր բոլոր աշակերտների սպոր
տային հաջողություններին:

ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՀԵՐԹԱԿԱՆ
ՀԱՋՈՂ ՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆՎԻՐՈՒՄ ԵՆ
ՀԱՐԱԶԱՏ ԲՈՒՀԻՆ

Կարճ ժամանակ անց, պաուերլիֆ
տինգի միջբուհական մրցում
ն երում
Դա
վիթը գրա
վել է 2-րդ, իսկ ընդ
հանուր բժշկության ֆակուլտետի երկ
րորդ կուրսի ուսանող Վարազդատ Կի
րակոսյանը՝ 3-րդ տեղը: Երիտասարդ
մարզիկներն ուրախ են, որ ԵՊԲՀ-ում
գնալով շատանում է սպորտով զբաղ
վող ուսանողների թիվը, ինչը նշանա
կում է, որ ապագա բժիշկները կարևո
րում են առողջ ապրելակերպը: Նշենք,
որ Հայաստանի ֆիզիկական կուլտու
րայի և սպորտի պետական ինստիտու
տում անցկացված մարզական միջո
ցառմանը մասնակցում էին ուսանող
ներ Երևանից և մարզերից:

Սպորտ

ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՄԱՐԶԱԿԱՆ
ԽԱՂԵՐԻ ՖՈՒՏԶԱԼ Ի ՄՐՑՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՀԱՂԹԵԼ Է
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԹԻՄԸ

Երևանի Մխիթար Հերացու ան
վան պետական բժշկական համալ
սարանի թիմը հաղթող է ճանաչվել
ՀՀ սպորտի և երիտասարդութ
յան հարցերի նախարարության
«Հանրապետական ուսանողական
մարզական խաղեր» ծրագրով անց
կացվող ֆուտզալի մրցում
ն երում:
Հաղթողի կոչման համար պայքա

րում նա 2:1 հաշվով առավելության
է հասել Հայաստանի ամերիկյան
համալսարանը ներկայացնող թիմի
նկատմամբ:
Երրորդ տեղի համար մրցել են Եր
ևանի պետական համալսարանի և
Հայաստանի պետական տնտեսա
գիտական համալսարանի թիմերը:
Այս խա
ղում 2։5 հաշ
վով հաղ
թող
է ճանաչվել Հայաստանի պետա

կան տնտեսագիտական համալսա
րանի թիմը և գրավել 3-րդ տեղը:
Մրցանակակիր թիմերն արժանա
ցել են ՀՀ սպորտի և երիտասար
դության հարցերի նախարարութ
յան մեդալների, գավաթների և հա
վաստագրերի:
Հիշեցնենք, որ մրցում
ն երին մաս
նակցել է 14 բարձրագույն ուսում
նական հաստատություն:

ՈՒՍՄԱՆԸ ԶՈՒԳԱՀԵՌ ԶԲԱՂՎԵԼ ՍՊՈՐՏՈՎ, ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ
ԱՌԱՋՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԳՐԱՎԵԼ ՆՈՐ ԲԱՐՁՈՒՆՔՆԵՐ

ԵՊԲՀ ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի 1-ին կուրսի
ուսանողուհի Նենսի Վարդանյանը, նոյեմբերի սկզբին
մասնակցելով գեղարվեստական մարմ
ն ամարզութ
յան «Aurora Cup» միջազգային մրցաշարին, զբաղեց
րել է 4-րդ տեղը: Երիտասարդ մարզուհին արժանացել

է նաև մեկ հատուկ մեդալի «Նրբագեղության համար»
անվանակարգում: Մրցաշարին մասնակցել է 170 մար
զիկ՝ Հայաստանից, Ռուսաստանի Դաշնությունից և
Վրաստանից: Նենսի Վարդանյանը գեղարվեստա
կան մարմ
ն ամարզության բազմակի չեմպիոն է, սիրած
սպորտաձևով զբաղվում է արդեն 8 տարի, սպորտի
վարպետ է:
«Բժիշկների ընտանիքում եմ մեծացել, սակայն փոք
րուց սկսեցի զբաղվել գեղարվեստական մարմ
ն ամար
զությամբ՝ առաջին հերթին մարմինն առողջ պահելու
համար, իսկ հետագայում՝ մարզչի առաջարկով որոշե
ցի մասնակցել մրցում
ն երի»,-ասում է ապագա բժիշկը:
Հենց առաջին մրցաշարին մասնակցելով` ԵՊԲՀ ու
սանողուհին հասկացել է, որ գեղարվեստական մարմ
նամարզությունը հենց իր սպորտաձևն է: Առաջիկա
յում Նենսին ծրագրում է ուսմանը զուգահեռ զբաղվել
սպորտով, մասնակցել առաջնությունների, գրավել
նոր բարձունքներ:

Բժշկի ուղին
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Պաթանատոմիական
ախտորո
շում
ն երը բժշկության հիմ
ն աքարերն
են: Եթե տասնամյակներ առաջ կա
րողանում էին միայն շոշափելով կամ
լսելով ախտորոշել կամ բուժել, ապա
21-րդ դարում բժիշկը պետք է հստակ
իմանա, թե ինչ հիվանդություն է բու
ժում: Ախտաբանական անատոմիան
հենց այդ հնարավորությունն է ըն
ձեռում մասնագետներին: Եվ որքան
այդ ծառայությունը մոտ է բժշկա
գիտության վերջին նվաճում
ն ե
րին, այնքան ախտորոշում
ն երն ավե
լի ճշգրիտ են, իսկ բուժումն առավել
արդյունավետ: Նելլի Խոստիկյանի
անունը սերտորեն է կապված մեր
երկրում պաթանատոմիական ծա
ռայության կայացման և զարգաց
ման հետ: Բժիշկ-գիտնականը գրե
թե վեց տասնամյակ առողջապա
հական համակարգում է: Դժվար է
պատկերացնել, որ առաջին հայաց
քից նրբազգաց և զգայուն այս կինը
հանգամանքների բերումով տարի
ներ առաջ ճակատագրական որո
շում կայացրեց, ևորպես նեղ մաս
նագիտացում ընտրեց պաթանա
տոմիան:   ԵՊԲՀ ախտաբանական
անատոմիայի և կլինիկական մոր
ֆոլոգիայի ամբիոնի վարիչն օրեր
առաջ համալրել է ռուսական «Архив
патологии» միջազգային գիտական
ամսագրի խմբագրական խորհր
դի կազմը: Անվանի մասնագետին
խորհրդի կազմում ընդգրկվելու հա
մար առաջադրել է գիտական հրա
տարակության գլխավոր խմբագիր,
պրոֆեսոր, ակադեմիկոս, ՌԴ մաս
նագիտական կրթության դաշնային

պետական կրթական հաստատութ
յան պաթոլոգիական անատոմիայի
բաժնի ղեկավար Գեորգի Ֆրանկը:
Սա Նելլի Խոստիկյանի գիտաման
կավարժական ոլորտում գրանցած
հաջողությունների ընդամենը մի
փոքր մասն է:  
Պա
հանջ
ված մաս
նագետի հետ զրուցեցինք իր անցած
ուղու և առաջիկա ծրագրերի մասին։   
Ընտանիքն ամենամեծ
հարստությունն է
Նրա
նախնիները
Արևմտյան
Հայաստանից են` Վանից: Մայրը՝
Գեղանուշ Խոստիկյանը, ճարտա
րապետ էր, աշխատել է Ալեքսանդր
Թամանյանի
արվեստանոցում,

հայրը` Գուրգեն Խոստիկյանը, հա
ջողված դեղագետ էր, դեղաբան:
Խոստիկյան ազգանունը շատերին
ճանաչելի է նաև նրա հորեղբոր որ
դու՝ կինոյի, հեռուստատեսության
և թատրոնի հայ անվանի դերասան
Արմեն Խոստիկյանի շնորհիվ։ Ար
մեն Խոստիկյանի հայրը՝ Միսաք
Խոստիկյանը ևս ժամանակի ուս
յալ մարդ
կան
ցից էր, ով կրթութ
յուն էր ստացել Շվեյցարիայում,
Գերմանիայի Բեռնի համալսարա
նում: Նա առիթ է ունեցել ճանա
չելու հայ մեծանուն կոմպոզիտոր,
երաժշտագետ Կոմիտասին, ինչպես
նաև նախորդ դարի 20-ական թվա
կաններին ապրող և ստեղծագործող
առաջադեմ մի շարք անհատների:
Երկարամյա պաթանատոմի եր
կու որդիներն էլ հաջողված գոր
ծունեություն են ծավալում։ Արմեն
Ավոյանը ԵՊԲՀ շրջանավարտ է,
ճանաչված ուրոլոգ, իսկ Հովհաննես
Ավոյանի անունը տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների ոլորտում հայտ
նի է ոչ միայն Հ
 այաստանում, այլև
մեր երկրի սահմաններից դուրս։
Նա համաշխարհային ճանաչում
ունեցող ընկերություններից մե
կի համահիմ
ն ադիրներից է։ Նելլի
Խոստիկյանը ոգևորվում է իր երե
խաների և թոռների հաջողություն
ներով: Սակայն չորս թոռներից ոչ ոք
չընտրեց բժշկի մասնագիտությունը:
Ուրախությամբ է խոստովանում, որ

Խորհրդանշական այս լուսանկարն արվել է
Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանում:

Բժշկի ուղին
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առանձնակի ջերմ հարաբերություն
ներ ունի նաև հարսների հետ։
ԵՊԲՀ-ն՝ երկրորդ ընտանիք
Պրոֆեսոր Արտաշես Բեգլարյանի
անվան
ԵՊԲՀ
ախտաբանա
կան անատոմիայի և կլինիկական
մորֆոլոգիայի ամբիոնում Նելլի
Խոստիկյանն աշխատում է 1965
թվականից, իսկ 2006 թվականից
մինչև օրս ղեկավարում է այն: Ինչ
պես նշե
ցինք նյու
թի սկզբում՝ չնա
յած նրբազգաց և զգայուն լինելուն,
ինտերնատուրան ավարտելուց հե
տո որոշ ժամանակ մանկաբույժ
աշխատելուց հետո նա ընդունվել է
կլինիկական օրդինատուրա՝ հիստո
քիմիայի գծով:
ԱՄՆ կենսագրական ինստիտուտի
կողմից ճանաչվել է «Տարվա կին»
և «Տարվա կին մասնագետ» (2001):
Պարգևատրվել է ԵՊԲՀ, ԱՄՆ նոր
հազարամյակի պատվո ոսկե մեդալ
ներով: Երկար տարիներ զբաղեցրել
է ՀՀ առողջապահության նախա
րարության գլխավոր պաթանատո
մի պաշտոնը: Առողջապահության
համակարգում երկարատև, անբա
սիր աշխատանքի, բժշկագիտութ
յան զարգացման և կադրերի պատ
րաստման գործում ներդրած գնա
հատելի ավանդի, մասնագիտական
բարձր պատարստվածության և
պատասխանատվության համար ՀՀ
ԱՆ գլխավոր պաթանատոմ Նելլի
Խոստիկյանը ՀՀ առողջապահութ
յան նախարարության կողմից 2015 և
2017թթ. պարգևատրվել է պատվոգ

րերով:
Պրոֆեսորը հեղինակ է մի շարք
ուսում
ն ամեթոդական ձեռնարկնե
րի: Միայն 2016 թվականի վերջին
լույս է տեսել նրա «Կլինիկական
մորֆոլոգիա» դասագիրքը, որով սո
վորում են ապագա բժիշկները 6-րդ
կուրսում: Նախքան այս հայալեզու
աշխատության
հրատարակումը
«Կլինիկական մորֆոլոգիա» դա
սընթացն իրականացվում էր միայն
ռուսերեն դասագրքերով:
Պատահական չէ, որ բուհի 100-ամ
յա հոբելյանին ընդառաջ նրա ղե
կավարած ամբիոնը ևս ամփոփում է
կատարած աշխատանքն ու ուրվագ
ծում հետագա անելիքները։
«Ախտաբանական անատոմիայի և
կլինիկական մորֆոլոգիայի ամբիո
նը վերջին տարիներին համալրվել
է երիտասարդ կադրերով, պետք է
նշեմ, որ այս ո
լոր
տը գնա
լով գրա
վիչ է դառնում երիտասարդների
համար, այդ մասին է վկայում նաև
կլինիկական օրդինատորների աճող
թիվը»,- ասում է պրոֆեսորը:
Ամբիոնում երեք լեզուներով մշակ
վել է մոդուլային ծրագիր ՝ ընդհա
նուր բժշկության և ստոմատոլոգիա
կան ֆակուլտետների 3-րդ և 6-րդ
կուրսերի համար։ Մայրաքաղաքի
տարբեր
բուժհաստատություննե
րում յոթ կլինիկական բազա ունե
ցող ամբիոնում վերջին տարիներին
պաշտպանվել է 5 թեկնածուական և
2 դոկտորական թեզ: Համալրվել է
դասախոսական կազմը, որի գերա
կշիռ մասը գիտության թեկնածուներ

և դոկտորներ են։ Վերջին 3 տարի
ների ընթացքում ամբիոնը տարբեր
պարբերականներում տպագրել է
ավելի քան 70 գիտական հոդված:
Նելլի Խոստիկյանը մեծ ոգևորութ
յամբ է ընդգ
ծում, որ վեր
ջին տա
րի
նե
րին նոր շունչ է ստա
ցել նաև
ամբիոնի ուսանողական գիտական
խմբակը, որն օրեր առաջ անցկաց
ված «Գիտության շաբաթ-2017» գի
տաժողովին չորս գիտական ինքնու
րույն աշխատանք է ներկայացրել:
Ամբիոնի դասախոսական կազմի
ուսերին է դրված նաև մեր երկրում
պաթանատոմիական ծառայության
իրականացումը։ Մասնագետները
պարբերաբար
վերապատրաստ
վում են Մոսկվայում, Սանկտ
Պետերբուրգում,
Ավստրիայում,
Բելգիայում, Գերմանիայում, ԱՄՆում, կլինիկական գործունեություն
են ծավալում հանրապետության
առաջատար բժշկական կենտրոննե
րում:
Նելլի Խոստիկյանը ղեկավարում է
նաև «Հայ ախտաբան-անատոմ
ն երի
և ախտահյուսվածքաբանների ասո
ցիացիա» հասարակական կազմա
կերպությունը, որի կորիզն ամբիոնի
պրոֆեսորադասախոսական կազմն
է։
ԵՊԲՀ-ն անվանի մասնագետի
երկրորդ ընտանիքն է։ Նրա գնա
հատմամբ՝ հարազատ բուհը մշտա
պես աչ
քի է ըն
կել իր բարձր վար
կանիշով, լավ մասնագետներով և
արժանի շրջանավարտներով: Բուհի
խոսուն հոբելյանին ընդառաջ՝ նա

Բժշկի ուղին
հիշում է նաև այն երախտավորներին, որոնք կայացրել
են համալսարանը դժվարին տարիներին:
Այդ երախտավորներից մեկը Վարվառա (Վարդուհի)
Գաբրիելյանն
է:
ՀՍԽՀ
վաստակավոր
բժիշ
կը Հայաստանում ախտաբանական անատոմիայի
գիտական դպրոցի կազմակերպիչներից է, բժշկական
ինստիտուտի
ախտաբանական
անատոմիայի
երկարամյա ամբիոնի վարիչ, ՀԽՍՀ առողջապահության
նախարարության գլխավոր ախտաբան անատոմը:
Ամբիոնի կայացման գործում իր մեծ ներդրումն ունի
նաև շուրջ 20 տարի (1963-1985թթ.) այն ղեկավարած,
ՀԽՍՀ առողջապահության նախարարության գլխավոր
ախտաբան-անատոմ
և
Ախտաբան-անատոմների
գիտական
ընկերության
նախագահ
Արտաշես
Բեգլարյանը, ում կիսանդրին 2012-ից որդիների
նախաձեռնությամբ կանգնեցված է ամբիոնի մուտքի
առաջ:
Ամբիոնի
պատմության
էջերում
իր
կարևոր
դերակատարումն
ունի
նաև
1986-2006
թթ.
ախտաբանական
անատոմիայի
և
կլինիկական
մորֆոլոգիայի ամբիոնի վարիչ Նորայր Վարդազարյանը:
Ավագ
սերնդի
շատ
ախտաբան-անատոմներ
են
ծանոթացել
մասնագիտության
առանձնահատկություններին, կայացել հենց այս և շատ
այլ անվանի մարդկանց շնորհիվ:
Նշենք, որ ամբիոնում գործում է հանրապետության
միակ պաթանատոմիական թանգարանը, որն ուշագրավ
է ոչ միայն ապագա բժիշկների, այլև այցելուների համար:
Այստեղ ֆարմալինի լուծույթով մշակել և հատուկ
պայմաններում պահպանվում են մարմնի տարբեր
մասերի, օրգանների ցուցանմուշներ, որոնք անհրաժեշտ
են առարկայի խորը ուսումնասիրման, դասապրոցեսի,
ինչպես նաև քննությունների ընթացքում ապագա
բժիշկների գիտելիքները ստուգելու համար:
Ի դեպ՝ բժիշկներ էին նաև տիկին Խոստիկյանի
հորաքույրն ու ամուսինը: Նրանցից ժառանգություն
ստացած բժշկական հարուստ գրադարանը նա
տեղակայել է ամբիոնի կլինիկական բազաներից մեկում՝
«Արմենիա» հանրապետական բժշկական կենտրոնում:

ուսումնասիրել և ախտորոշել հիվանդությունները, շատ
դեպքերում նշել դրանց բուժման հնարավոր մեթոդները։
Այսինքն՝ այս ծառայությունն ունի նաև բուժմանը
նպաստելու և գիտական բնույթի խնդիրներ լուծելու
նպատակներ:
Նելլի Խոստիկյանի խոսքով ՝ պաթանատոմիական
եզրակացությունները
հաճախ
մաթեմատիկական
ճշգրտության
են
հասնում,
պաթանատոմիան
առհասարակ ավելի շատ ճշգրիտ գիտություն է, որը
պահանջում է համալիր մոտեցում:
Այս
մասնագիտությունն
ընտրած
կլինիկական
օրդինատորներին մասնագիտության մասին առավել
լայն պատկերացում կազմելու համար նա խորհուրդ
է տալիս
կարդալ Արթուր Հեյլի «Վերջնական
ախտորոշում» վեպը, որը գեղարվեստական
ձևով
է նկարագրում ծեր պաթանատոմի ապրումները մի
երեխայի վերջնական ախտորոշումը հասկանալու բարդ
գործընթացում:
Չնայած տասնամյակներ են անցել, բայց Նելլի
Խոստիկյանը լավ է հիշում առաջին դիահերձումը,
խոստովանում է, որ չնայած որոշ չափով սպառել
է
զգայունությունը
կլինիցիստի
պրակտիկ
գործունեության ընթացքում, սակայն չի դադարել
հուզվել յուրաքանչյուր բարդ դեպքի վերլուծության կամ
ուսումնասիրման ժամանակ: Նա հաստատում է ռուս
անվանի պաթանատոմ Ալեքսեյ Պոլունինի խոսքերը,
որ ախտաբանական անատոմիան գիտություն է, ոչ թե
մեռած, այլ հիվանդ վիճակում գտնվող կենդանի մարմնի
մասին: Բժիշկ-գիտնականն իր մասնագիտության
մեջ ամենից շատ կարևորում է անկեղծությունն ու
ազնվությունը, մարդկային բարձր հատկանիշները, մեծ
սիրով պահպանում է կապը տարբեր տարիների իր
ուսանողների և գործընկերների հետ:
Բանիմաց մասնագետը վստահ է, որ առհասարակ ոչ
միայն բժշկագիտության, այլև ցանկացած ոլորտում
հաջողության հասնելու համար պետք է լինել հավակնոտ,
դրական իմաստով ամբիցիոզ և ձգտել հասնել նորանոր
բարձունքների կամ, ինչպես ասում են անգլերենում,
պետք է փորձես «ստեղծել ինքդ քեզ»:

Պաթանատոմիայի նպատակն ամենևին էլ միայն
դիահերձումը չէ
Պաթանատոմիայի նպատակն ամենևին էլ միայն
դիահերձումը չէ։ Հիշյալ ծառայությունը, մահվան ճշգրիտ
պարզաբանման պատճառներից զատ, նպատակ ունի

ՏԱԹԵՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Լուսանկարները՝
Նելլի Խոստիկյանի անձնական արխիվից

ԵՊԲՀ շրջանավարտներ
«Մահ ը շատ մոտ էր ինձ ».Ժանին Սրուրյան

ՍԻՐ ԻԱՀ ԱՅ ԱԿՆ ԱԲ ՈՒՅԺ Ի ՀԱՄ ԱՐ 
ՀԱՅ ԱՍՏ ԱՆ Ը ԴՐԱԽՏ Է
Ճանաչում միջազգային ասպարեզում եւ շուրջ 20-ամյա աշխատան
քային փորձ ակնաբուժության ոլորտում. համեստ և պարզ սիրիահայ
բժիշկ Ժանին Սրուրյան... Ակնաբույժը ծնվել է Սիրիայի Հալեպ քաղա
քում: Սկզբնական կրթությունը ստացել է այնտեղ, որից հետո ավար
տել է Երեւ անի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական հա
մալսարանը, վերապատրաստվել Հալեպում, Դամասկոսում։
19 տարի աշխատել է Սիրիայի առողջապահության նախարարութ
յունում։
Ժանին Սրուրյանը հանդիսանում է Ամերիկյան ակնաբույժների ակա
դեմիայի (Americal Academy of Ophthalmologists) և Ամերիկյան ակնա
բույժների խորհրդի անդամ։
Նա աշխատել է նաեւ ԱՄՆ-ում, մասնակցել բազմաթիվ ակնաբուժա
կան համագումարների, 3-4 տարի աշխատել է միջազգային հայտնի
Flying Eye Hospital (Orbis) կազմակերպության հետ։ Ակնաբույժը Հնդ
կաստանում մասնագիտացել է աչքի ցանցաթաղանթի վիրաբուժութ
յան գծով (VitroRetinal surgery)։ Հալեպում պատերազմական վիճակից
ելնելով՝ Ժանինը բնակության է տեղափոխվել Երեւ ան, որտեղ հիմ
ն ել
է «Սրուրեան» ակնաբուժական կենտրոնը։
- Տիկին Սրուրյան, Դուք ավարտել
եք Երևանի Մխիթար Հերացու ան
վան պետական բժշկական համալ
սարանը, այնուհետև վերապատ
րաստվել եք Հալեպ քաղաքում,
որից հետո շուրջ 19 տարի աշխատել
եք Սիրիայի առողջապահության
նախարարությունում: Աշխատել եք
նաև ԱՄՆ-ում, Ամերիկյան ակնա
բույժների ակադեմիայի և Ամերիկ
յան ակնաբույժների խորհրդի ան
դամ եք: Ձ
 եր գնահատմամբ՝ ինչո՞վ է
հայկական ակնաբուժական ոլորտը
տարբերվում սիրիականից և ամե
րիկյանից:
- 
Հիմ
քը նույնն է՝ գի
տութ
յունն է:
Գիտությունն այնպիսի բաց աշխարհ
է, որ չես կա
րող նրա
նից մե
կու
սա
ցած լինել: Չի կարելի ասել, որ տար
բերությունները շատ են, քանի որ
գիտությունը միջազգային երևույթ է,
մանավանդ ակնաբուժությունը: Մեր
մասնագիտության դեպքում միշտ
պետք է հետ
ևես, կար
դաս, կապ
պահպանես աշխարհի բոլոր կենտ
րոնների հետ: Ի տարբերություն
Հայաստանի՝ Սիրիայում մենք մի
փոքր հեռու էինք ռուսական ակնա
բուժական դպրոցից: Չնայած դրան՝
ես շատ գոհ եմ և հպարտանում եմ,
որ Երևանի պետական բժշկական
համալսարանի շրջանավարտ եմ:

- Ի՞նչ խնդիրներ և զարգացման
հեռանկարներ
եք
տեսնում
Հայաստանում
ակնաբուժության
ոլորտում:
- Պետք է միշտ կարողանաս շփվել
դրսի կենտրոնների հետ, վերցնել,
փոխանցել նորությունները: Շատ
բա
ներ կա
րող ենք միմ
յանց փո
խանցել, այդպիսի շփումն առողջ
գործընթաց է և՛ Հայաստանի, և՛ ար
տասահմանի մակարդակով: Պետք
է կարողանաս բարձրացնել աշխա
տանքիդ որակը:
- Ինչպիսի՞ն են Ձ
 եր հայ հիվանդ
ները:
- Այստեղ հիվանդներն ավելի զար
գացած են. բոլորն ուզում են մանրա
մասն իմանալ իրենց հիվանդության
մասին: Հայաստանում շատ են սի
րում կարդալ: Դա դրական երևույթ
է: Սիրիայում լեզուն արաբերենն էր,
սովորական ժողովուրդն անգլերե
նին այդքան լավ չէր տիրապետում,
բայց հարգանքը և վստահությունը
բժշկի հանդեպ շատ մեծ էր:
- Ար
դեն ա
վե
լի քան 1 տա
րի է,
ինչ Երևանում գործում է «Սրու
րեան» ակնաբուժական կենտրո
նը: Կպատմե՞ք կենտրոնի գործու
նեության մասին:
-Մենք սկսեցինք մեր աշխատանք
ները 2016 թվականի փետրվարի

14-ին: Մեր կենտրոնում կան բոլոր
այն նորագույն սարքավորում
ն ե
րը, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք
բուժում իրականացնելու համար:
Ունենք և՛ ախտորոշման և՛ վիրահա
տական բաժիններ: Իրականացնում
ենք կատարակտի, գլաուկոմայի,
ցանցաթաղանթի վիրահատություն
ներ, լազերային վիրահատություն
ներ, կարողանում ենք լուծել դիաբե
տի հետ կապված խնդիրները:
Ես բավականին երկար տարիների
փորձ ունեմ ակնաբուժության ոլոր
տում: Միայն Սիրիայի պետական
հիվանդանոցում մինչև 2010 թվա
կանը 10 հազար անվճար վիրահա
տություն եմ կատարել, և սա միայն
կատարակտի
վիրահատություն
ներն են: Բացի դրանից, ես իրակա
նացրել եմ նաև ցանցաթաղանթի,
շլության, գլյուկոմայի, լազերային
վիրահատություններ:
- Ինչպե՞ս ստացվեց ակնաբույժի
մասնագիտության՝ Ձեր ընտրութ
յունը:
Ակնաբույժի
մասնագիտութ
յունն ընտրեցի բախտի շնորհիվ:
Հալեպում դիպլոմիս վավերացումից
հետո արդեն պետք էր անցնել երկ
րորդ փուլը՝ ընտրել մասնագիտութ
յուն: Սիրիայում ավանդաբար առա

ԵՊԲՀ շրջանավարտներ
վելություն տալիս էին հենց երկրի
բուհերն ավարտած ուսանողներին:
Ես նշել էի երեք մասնագիտություն՝
մանկաբուժություն, գինեկոլոգիա, և
երրորդն ակնաբուժությունն էր: Այն
պես ստացվեց, որ ընտրեցի ակնա
բուժությունը, և շատ ուրախ եմ դրա
համար: Երեխաների հարցում շատ
թույլ եմ. եթե լաց լինեն, ես էլ, կա
րող է, արտասվեմ (ծիծաղում է), իսկ
գինեկոլոգիայի դեպքում դու անձ
նական կյանք չունես. հերթապա
հությունները շատ ծանր են: Երևի
Աստված, ինձ սիրելով, նպաստեց
իմ՝ ակնաբուժության ընտրությանը:
- Կ
 ա՞ ինչ-որ սկզբունք կամ չափա
նիշ, որով Դուք առաջնորդվում եք
Ձեր հիվանդներին բուժելիս:
- Առաջին հերթին մարդկային
վերաբերմունք եմ ցուցաբերում:
Շատ կարևոր է վերաբերմուն
քը: Հիվանդության բուժման 50%-ը
կապված է հոգեկան վիճակի հետ:
Ամենայն մանրամասնությամբ և
ամենապարզ ձևով բացատրում եմ
հիվանդին իր վիճակը: Հետագա
որոշումն արդեն ինքը՝ հիվանդն է
կայացնում:
- Ինչպե՞ս Ձեր ընտանիքը հայտն
վեց Սիրիայում: Պատմեք մի փոքր
այդ մասին:
- Իմ ընտանիքի պատմությունը
կապված է Հայոց ցեղասպանութ
յան հետ: 
Մորս կող
մը գաղ
թել է
Այնթապից, հորս կողմը՝ Մարաշից:
Պապիկս որոշեց մնալ Հալեպում,
քանի որ Սիրիայի ժողովուրդը շատ
բարի է, իրենց ամբողջ պատմութ
յան ընթացքում նրանք մշտապես
ընդունել են փախստականներին:

Ափսոս, որ հիմա իրենք
դարձան
փախստա
կան: Սիրիայում մեր
իրավունքները
շատ
լավ պաշպանված էին:
Հայկական դպրոցնե
րում սովորում էինք,
եկեղեցիներ, ակումբ
ներ
ունեինք:
Մեզ
հարգում էին՝ հաշվի
առ
նե
լով նաև մեր դա
ժան
պատմությունը,
իսկ մենք էլ նույն կերպ
նրանց պատասխանում
էինք:
Պատերազմի ընթաց
քում ես բանակում ծա
ռայում էի: Մահը շատ
մոտ էր ինձ: 7 ան
գամ
հրթիռն ընկել է իմ գրա
սենյակի մոտ, 3 անգամ այն հիվան
դանոցի մոտ, որտեղ աշխատում
եմ, 3 ան
գամ էլ՝ տանս մոտ: Մ
 եր
ընտանիքն ամեն ինչ կորցրեց պա
տերազմի հետևանքով: Ստիպված
եղա դուրս գալ Հալեպից, որպեսզի
ընտանիքս պահեմ:
Հիմա արդեն Հալեպում խաղաղ
է, իմ՝ Հայաստան գալուց 6 ամիս
հետո
քաղաքն
ազատագրվեց:
Դեկտեմբերին կմեկնեմ Սիրիա,
բայց անպայման վերադառնա
լու եմ Հ
 ա
յաս
տան: Ես այս
տեղ էլ
ունեմ պարտականությւոններ, բժշ
կի համար ամենագլխավորը միայն
նյութականը չէ, ես հոգեպես կապ
ված եմ իմ հի
վանդ
նե
րի հետ, չեմ
կարող թողնել նրանց ու գնալ:

Չնայած նրան, որ Ժանինը
կա
րող էր ԱՄՆ կամ Եվ
րո
պա մեկնել, նա նախընտրեց
Հայաստանը, որովհետև «այս
տեղ ա
մեն ինչ հա
րա
զատ է»:
«Ես սիրում եմ անգամ այն վատ
տարիները (90-ական թվա
կաններ), որոնք անցկացրել եմ
ուսանողության շրջանում, երբ
սովորում էի ԵՊԲՀ-ում, պատկե
րացրեք՝ հիմա ինչքան կսիրեմ
Երևանը: Հիմա ես ինձ զգում եմ
դրախտում», - ա
սում է ակ
նա
բույժը:
Հեղինակ՝
ՏԱԹԵՎԻԿ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
Լուսանկարները՝
ԿԱՐԵՆ ՍԵՐՈԲՅԱՆԻ

Քեզ համար, առաջին կուրսեցի

Ճ ԱՆ ԱՉ ԵՆՔ ՄԵՐ ԼԱՎ ԱԳ ՈՒՅՆ
ՈՒՍ ԱՆ ՈՂՆ ԵՐ ԻՆ
Նր անց նմանվ ել ու համ ար պատր աստվ իր այս օրվ ան ից
Սիրելի ուսանողներ և, հատկապես, առաջին կուրսեցիներ, Երևանի պետա
կան բժշկական համալսարանի անվանական կրթաթոշակառուների մասին
նյութերը մեր թերթում տեղադրելն ամենևին պատահական չէ: Մեր նպա
տակն է, որ դուք օրինակ վերցնեք նրանցից, քանի որ մեր երկրի ապագան
կրթված ու գիտակից մասնագետների, իրենց գործին լավագույնս տիրա
պետող անձանց ձեռքերում է: Իսկ դրա համար նախ պետք է ուսման տա
րիները նպատակային օգտագործել: Նրանց ճանաչելով և նրանցից օրինակ
վերցնելով՝ վստահ ենք, որ մեր հաջորդ թողարկում
ն երում կներկայացնենք
նաև ձեզ: Իսկ մեր հարցերին տված նրանց պատասխանները ներկայաց
նում ենք ձեր ուշադրությանը:
. Ինչո՞վ եք զբաղվում ազատ ժամանակ:
. Բժիշկ-ստեղծագործողները շատ են, դուք նրանց թվին չե՞ք պատկանում:
. Ի՞նչ է ընկերասիրությունը ձեզ համար:
. Ի՞նչ կմաղթեիք առաջին կուրսեցիներին:

Ծ

նվել եմ Երևանում, սովորել եմ Հակոբ Օշականի անվան
թիվ 172 դպրոցում, այնուհետև տեղափոխվել Համբարձում
Գալստյանի անվան թիվ 83 դպրոց, որտեղ ստացել եմ արդեն իմ
մասնագիտությանը անհրաժեշտ գիտելիքների մեծ պաշար: 2013
թվականին ընդունվել եմ Մ. Հերացու անվան պետական բժշկա
կան համալսարանի ստոմատոլոգիական ֆակուլտետ: Արդեն
5-րդ տարին է, որ անվճար սովորում եմ այս ֆակուլտետում՝ նույն
սիրով ու եռանդով: Ամենամեծ երազանքներիցս մեկը եղել է Մ.
Հերացու անվան կրթաթոշակին արժանանալը, որն այս տարի
իրականացավ:
նեմ այլ հետաքրքրություններ ևս, որոնցից ամենասիրելին
ճանապարհորդելն է: Եղել եմ բազմաթիվ երկրներում, ու
սում
ն ասիրել տարբեր ազգերի մշակույթը, ընդլայնել իմ աշխար
հայացքը: Սիրում եմ պարը, հաճախել եմ պարի մոտ 7 տարի, իսկ
հիմա զբաղվում եմ սպորտով՝ լողով և գեղասահքով:
Այժմ շարունակում եմ կրթությունս ևանում ամեն ինչ՝ հայ ազգին
արժանի բժիշկ դառնալու համար: Ազատ ժամանակս փորձում եմ
արդյունավետ օգտագործել՝ ավելացնելու իմ մասնագիտական և
ոչ մասնագիտական գիտելիքները տարբեր աղբյուրներից:
նձ համար կարևոր է նաև ընկերությունը, քանի որ հենց ըն
կերներիս հետ եմ կիսում իմ կյանքի հաճելի և ուրախ օրերը
և փորձում հաղթահարել տարբեր դժվարություններ նրանց օգ
նությամբ:
ռաջին կուրսեցիներին մաղթում եմ, որպեսզի նրանք շատ
լուրջ և պատասխանատու վերաբերվեն իրենց մասնագի
տությանը, հնարավորության սահմաններում փորձեն ստանալ
առավելագույն չափով գիտելիքներ, որոնք հետագայում շատ կօգ
նեն լավ ու գրագետ բժիշկ լինելուն:

Ու

Ի

Ա

Լաուրա Հայրապետյան
(Մխիթար Հերացու անվան
կրթաթոշակառու)

Ճանաչենք մեր լավագույն ուսանողներին

Ծ

նվել
եմ
Գեղարքունիքի
մարզի Մարտունու շրջանի
Ներքին Գետաշեն գյուղում: 2012ին, ավարտելով դպրոցը գերա
զանցության ոսկե մեդալով, ըն
դունվել եմ Երևանի Մ. Հերացու
անվան պետական բժշկական հա
մալսարանի ընդհանուր բժշկութ
յան ֆակուլտետ: Այժմ սովորում
եմ ավարտական՝ 6-րդ կուրսում:
Ուզում եմ հայտնել իմ խորին շնոր
հակալությունը մեր բուհի պրոֆե
սորադասախոսական
կազմին՝
մարդկանց, ովքեր ինձ սովորեց
րել են սի
րել բժշկութ
յու
նը, տվել
են խոր գիտելիքներ, կիսվել իրենց
տարիների մասնագիտական փոր
ձով:
Իմ կարծիքով լինել երջանիկ կին՝
նշանակում է հասնել մասնագի
տական բարձունքների, սիրված ու
գնահատված լինել ընտանիքում,
և այս երկու բաղադրիչներից որ
ևէ մեկի պակասը կբերի թերար
ժեքության զգացողության ու ներ
քին ներդաշնակության կորստի:
Կարծում եմ՝ խելացի և ուժեղ կինը
կարող է համատեղել ընտանիքն ու
հաջող կարիերան:
զատ ժամանակս կազմա
կերպելու լավագույն տար
բերակն ինձ համար այն կիսելն է
ընկերներիս հետ, որի ընթացքում
կուտակված դրական լիցքերը օգ
տագործում եմ դասերով հագեցած
շաբաթվա ընթացքում: Սիրում եմ
կարդալ հայ և արտասահմանյան
դասականներին, ինչպես նաև՝ խո
րացնել գիտելիքներս իմ ապագա

Ա

մասնագիտության՝ գինեկոլո
գիայի և վերարտադրողական
բժշկության ոլորտում:
եև բժիշկ ստեղծագոր
ծող
նե
րը շատ են, սա
կայն, ցա
վոք, ես չեմ պատ
կա
նում բժիշկների այդ խմբին: Այդ
հարցում կյանքը իմ հանդեպ
առանձնապես շռայլ չի գտնվել:
սում են, ե

թե բախտն
առանձնապես բարեհաճ
է մարդու նկատմամբ և ուզում
է շնորհել նրան աշխարհում մե
ծագույն երջանկությունը, նրան
հավատարիմ ընկերներ է տա
լիս: Ինձ համար ընկերներն այն
մարդիկ են, ում հետ կարող եմ
լիարժեք ու առանց մտածելու
կիսել ամեն ինչ՝ ուրախություն
և տխրություն, վերելքներ և
վայրէջքներ:
Ընկերասիրութ
յունը նվիրում է, երբ ընկերոջդ
խնդիրները դառնում են քոնը, և
արժանապատվությունը սեփա
կան
արժանապատվությանդ
հավասար: Ինչպես ասել է Էմիլի
Բրոնտեն՝ շնորհակալ եղեք ճակա
տագրից այն ընկերների համար,
ովքեր ձեր կողքին են ևոչ թե երա
զեք նոր ընկերների մասին: Ինձ
իսկապես բախտ է վիճակվել երա
զելու փոխարեն շնորհակալ լինել:
ռաջին կուրսեցիներին կա
սեմ, որ նրան
ցից շա
տե
րը, ինչպես որ ժամանակին ես,
առանց խոր գիտակցման են ընտ
րել բժշկության ուղին, սակայն,
անցնելով Alma mater-ի դռներից
ներս, պետք է քաջ գիտակցել, որ

Թ
Ա

Ա

Արմինե Ալեքսանյան
(Գրիգոր Արեշյանի անվան
կրթաթոշակառու)

Հիպոկրատի գլխարկը ամենա
ծանրն է, ևոր նրանց ձեռ
քե
րում
է լինելու տիեզերքի բարձրա
գույն արժեքը՝ մարդկային կյան
քը: Մաղթում եմ, որ նրանք կարո
ղանան պատվով հաղթահարել
սպասվող երկար ու կարևորագույն
ճանապարհը, ու թող որ այն դառ
նա հագեցած հիշարժան ու լավա
գույն պահերով:

Ծ

նվել եմ Երևանում, սովորել եմ Երևանի թիվ 51 միջնակարգ դպրոցում:
Նույն տարիներին ավարտել եմ նաև Սարաջյանի անվան երաժշտա
կան դպրոցի ջութակի և դաշնամուրի բաժինները: Նվագում եմ նաև կի
թառ: Ցանկություն ունեմ դառնալ անեսթեզիոլոգ-ինտենսիվ թերապևտ:
զատ ժամանակ գտնելու դեպքում աշխատում եմ իմ ոլորտից շատ չհե
ռանալ, կարդում եմ բժշկական հոդվածներ, թերթում Radiopaedia-ի
նյութերը, դիտում մասնագիտական տեսանյութեր: Դրանց հետ մեկտեղ
նվագում եմ, ստեղծագործում, ֆիլմեր դիտում և պարզապես քնում: Ախ, այդ
այնքա՜ն անբավարար ազատ ժամանակը…
րում եմ երգեր մեթալ ոճում, ունեմ բազմաթիվ ինդուստրիալ գործեր:
Նախկինում նվագել եմ ռոք խմբերում, սակայն բժշկականի հետ հա
մատեղելն ամենահաջող գաղափարը չէր…
ս ընկերասիրություն եմ համարում 24/7 նվիրվածությունը` իհարկե,
տրամաբանության սահմաններում, և, իհարկե, փոխադարձ ձևով:
րտսեր կոլեգաներիս կմաղթեմ համբերություն ու եռանդ: Հորդորում
եմ կարդալ միայն ու միայն անգլալեզու մասնագիտական գրականութ
յուն, ամսագրեր ու հոդվածներ և վստահեցնում, որ դա համալսարանական
կրթության հետ համատեղելը միանշանակ հնարավոր է: Համոզվել եմ սե
փական փորձով:

Ա

Գ
Ե
Կ

 ագրատ Հակոբյան
Բ
(Բարդուղիմեոս Ֆանարջյանի
անվան կրթաթոշակառու)

Ճանաչենք մեր լավագույն ուսանողներին

Ծ

նվել եմ Երևանում, 2012-ին գերազանցությամբ ավարտել եմ Րաֆֆու
անվան թիվ 36 դպրոցը և անվճար հիմունքներով ընդունվել Մխի
թար Հերացու անվան բժշկական համալսարան: 2013-ից զբաղվում եմ կա
մավորական աշխատանքներով և հանդիսանում եմ Հայ ուսանողական
ջոկատների (ՀՈւՋ) անդամ: «Հերացի iLab» նորարարական ուսանողա
կան կառույցի հիմ
ն ադիր անդամ եմ:
ժիշկ-ուսանողի առօրյայում ազատ ժամանակը հարաբերական
հասկացություն է. այն միշտ էլ չի բավականացնում մասնագիտա
կան գիտելիքների և հմտությունների ձեռք բերման համար: Այսուհան
դերձ՝ ժամանակ եմ հատկացնում գիտահանրամատչելի հոդվածներին և
տեսանյութերին, դիտում եմ գեղարվեստական և վավերագրական ֆիլմեր,
հետևում աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններին, կատարելա
գործում լեզուների իմացությունս: Սիրում եմ ակտիվ հանգիստ, զբաղվում
եմ սպորտով: Հանգստյան օրերս գերազանցապես անցկացնում եմ ընկե
րական միջավայրում: Ընկերասիրությունը սրտաբացությունն ու վստա
հությունն է քեզ շրջապատող մարդկանց նկատմամբ, անշահախնդիր
օգնության պատրաստակամությունը, ինչը բարենպաստ հող է ստեղծում
ընկերության համար:
նձ ստեղծագործող չեմ համարում, սակայն սիրում եմ երաժշտություն
և կիթառ եմ նվագում: Ունեմ հոբբի՝ սիրում եմ պատրաստել փայտե
իրեր:
ռաջին կուրսեցիներին մաղթում եմ ուժեղ մոտիվացիա ուսման և
ինքնազարգացման հարցում, աշխատասիրություն և համբերություն:
Կարևոր է, որ իսկապես սիրեն իրենց ընտրած մասնագիտությունը և
կարողանան ներդնել ձեռք բերված գիտելիքներն ու կարողությունները`
լավ բժիշկ դառնալու համար:

Բ

Արթուր Ալեքսանյան
(Ռուբեն Յոլյանի անվան
կրթաթոշակառու)

Ծ

նվել եմ Կոտայքի մարզի
Հրազդան քաղաքում: 2003ին ընդունվել եմ Հրազդան քաղա
քի Խ.Աբովյանի անվան թիվ 1 միջ
նակարգ դպրոցը և ավարտել այն
2014-ին՝ ոսկե մեդալով: 2014-ից
սովորում եմ ԵՊԲՀ-ի դեղագիտա
կան ֆակուլտետում:
Իմ կարծիքով՝ կնոջ կյանքում
պետք է առաջնային լինի ընտա
նիքը՝ մանավանդ հայ կնոջ: Բայց
ես կարծում եմ, որ կարելի է գտնել
ոսկե միջինը, որպեսզի կինը չլինի
լոկ տնային տնտեսուհի: Չ
 է՞ որ կի
նը ևս մարդ է, ով պետք է ունենա
իր տեղն ու դերը հասարակության
մեջ: Կինն ավելի օգտակար է ըն
տանիքում և իր երեխաներին, երբ
աշխատում է, քանի որ այս պարա
գայում կկարողանա իր երեխա
ներին ճիշտ ուղղորդել, դաստիա
րակել և միաժամանակ օգնել նաև
ամուսնուն: Ես կարծում եմ, որ այս
հարցում իր ուրույն դերն ունի նաև
սիրող, գնահատող և աջակցող
ամուսինը:
զատ ժամանակ (եթե, իհար
կե, ունենում եմ) նկարում
եմ:Այն օգնում է ինձ կտրվել առօր
յայից, ազատ լինել իմ մտքերում,
սնել հոգիս արվեստով և որոշ

Ա

Ի
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ժամանակով տեղափոխվել այլ
իրականություն: Երբեմն գրում եմ.
ազատ եմ իմ թեմաների մեջ՝ սեր,
կյանք, Մայր...
ա, ով ընկերությունը
հանգեցնում է օգուտի, իմ
կարծիքով, խլում է ընկերությունից
ամենաթանկարժեքը, ինչը կա նրա
մեջ» (Ցիցերոն): Լավագույն ընկե
րը նա է, ով հասկանում է, որ քեզ
հետ ինչ-որ բան այն չէ...ան
գամ,
ե
թե ժպիտդ մինչև ա
կանջ
ներդ է
հասնում: Փա՛ռք Աստծո, ես ունեմ
այդպիսի ընկեր:
իրելի առաջին կուրսեցիներ,
այն
պես է ստաց
վել, որ մեր
կյանքի որոշակի փուլում՝ սկզբում
ուսուցիչները, իսկ հիմա դասա
խոսները, պետք է գնահատեն
մեզ: Շատ ուսանողների համար
այդ գնահատականը կարող է լի
նել ո
րո
շիչ: 
Բայց միշտ չէ, որ քո
աշխատանքի արդյունքում ստա
ցած գնահատականը ամբողջո
վին արտացոլում է կատարված
աշխատանքը: Լինում են պահեր,
երբ հիասթափվում ենք, բայց մեր
ուժը հենց այդ պահին չհանձնվելու
մեջ է: Մի՛ նայեք այն ճանապար
հին, որը պետք է անցնեք, նայե՛ք
նպատակին, բայց միշտ հիշե՛ք, որ

«Ն

Ս

Մարիամ Գրիգորյան

(Հակոբ Հովհաննիսյանի անվան
կրթաթոշակառու)
նպատակն էլ մեռած կետ է առանց
համառության և նպատակասլա
ցության: Արդյունավետ նպատակը
մարտահրավեր է, որն արթնաց
նում է ձեր ունակությունները:

Ճանաչենք մեր լավագույն ուսանողներին
Սոնա Գալստյան

(Վահան Արծրունու անվան կրթաթոշակառու)
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նվել եմ Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքում, սովորել եմ տեղի թիվ 6 միջնա
կարգ դպրոցում, այնուհետև՝ թիվ 4 ավագ դպրոցում: 2012-ին ընդունվել եմ
ԵՊԲՀ և սովորում եմ ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի 5-րդ կուրսում:
զատ ժամանակ սովորաբար գրքեր եմ կարդում և ֆուտբոլ դիտում:
նչ խոսք՝ բժիշկ-ստեղծագործողների մեջ կան այնպիսի դեմքեր, ինչպիսիք
են Միխայիլ Բուլգակովը, Անտոն Չեխովը, Օլիվեր Սաքսը և այլոք, սակայն
ես ցայսօր իմ մեջ այդպիսի տաղանդ չեմ նկատել և, երևի թե, նրանց թվին երբևէ
չեմ պատկանի:
նկեղծ ասած՝ երբևէ չեմ մտածել, թե ինչ է ընկերությունն ինձ համար, յու
րաքանչյուրս նվիրվում ենք մեր ընկերոջը, ամեն մեկս ունենք ընկերության
մեր իդեալը և փորձում ենք հենց այդ իդեալով կառուցել մեր հարաբերություն
ները:
ռաջին կուրսեցիներին, որոնց մեջ է նաև քույրս, մաղթում եմ համբերութ
յուն, չհանձնվելու կամք, քանզի ուսման երկար տարիների ընթացքում շատ
կլինեն հիասթափություններն ու ամեն ինչ թողնելու ցանկությունը:

Ա
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Գեղամ Թունյան

Ծ

(Լևոն Օրբելու անվան կրթաթոշակառու)

նվել եմ Սիսիանում, սովորել եմ տեղի 5-րդ միջնակարգ դպրոցում: 2013ին ընդունվել եմ ԵՊԲՀ՝ անվճար հիմունքներով: Դպրոցական տարի
ներին հաճախել եմ նաև երաժշտական դպրոց՝ դաշնամուրի, մասնակցել եմ
օլիմպիադաների և ստացել մարզային մրցանակային տեղեր, մեկ անգամ
քիմիայի օլիմպիադայից անցել եմ հանրապետական փուլ: Այժմ ԵՊԲՀ-ում
սովորում եմ 5-րդ կուրսում, տարկետման մեջ եմ: Պետք է ավարտեմ կլինի
կական օրդինատուրան և անցնեմ ծառայության՝ որպես ստոմատոլոգ:
զատ ժամանակ ֆիլմեր եմ դիտում և գործնական գիտելիքներս եմ զար
գացնում ստոմատոլոգիայի ոլորտում: Ստեղծագործական կյանքում
ինձ դեռևս չեմ փորձել, սակայն, կարծում եմ դա էլ կանեմ, քանի որ հայրս
պատկանում է ստեղծագործողների շարքին:
նձ համար ամենակարևոր արժեքներից մեկը ընկերությունն է:
Յուրաքանչյուրս պետք է գիտակցենք, որ միայնակ մարդը այս կյան
քում ոչ մի բանի պիտանի չէ:
ռաջին կուրսեցիներին մաղթում եմ համբերատարություն և շատ մեծ
աշխատասիրություն: Իրականում մեզ մոտ սովորելը շատ ավելի դժվար
է, քան մյուս բուհերում: Բոլոր ուսանողներին ցանկանում եմ, որ անցնեն այս
թեկուզ և դժվար, բայց հաղթահարելի ճանապարհը:
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Սոնա Խաչատրյան
(Լևոն Հովհաննիսյանի անվան կրթաթոշակառու)
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նվել եմ Երևանում, սովորել եմ Երևանի թիվ 187 դպրոցում, որն ավարտել եմ
գերազանց առաջադիմությամբ: 2012-ից սովորում եմ Մ. Հերացու անվան պե
տական բժշկական համալսարանում, ապագա սրտաբան եմ:
զատ ժամանակ լսում եմ երաժշտություն, ֆիլմեր եմ դիտում, զբաղվում եմ ըն
թերցանությամբ: Սիրում եմ զբաղվել նաև հագուստի մոդելավորմամբ և ապա
գայում կցանկանայի ստեղծագործել այդ ոլորտում:
նձ համար ընկերասիրությունը առաջին հերթին վերաբերմունքն ու աջակցութ
յունն է դժվար պահերին:
ռաջին կուրսեցիներին կմաղթեմ ջանասիրաբար աշխատել և ուսում
ն առության
ընթացքում ձեռք բերել հնարավորինս շատ գիտելիքներ, քանի որ բժշկությունն
անհնար է պատկերացնել առանց հիմ
ն ավոր գիտելիքների:

Ներկայացրեց ԱԻԴԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆԸ

International

A NUMBER OF ISSUES RELATED TO THE
INDIAN STUDENTS' EDUCATIONAL PROCESS
WERE DISCUSSED WITH THE AMBASSADOR
The delegation headed by Sangwan Yogeshwar , the
Extraordinary and Plenipotentiary Ambassador of In
dia in the Republic of Armenia was hosted at YSMU.
YSMU Rector Armen Muradyan welcomed the
guests and underlined that issues of more than 900
Indian students currently studying at the Medical Uni
versity, are in the center of daily attention of the Uni
versity. For the past three decades, YSMU has been
preparing physicians for India, which today work not
only in India but also in the world's prestigious medical
organizations.
According to the Rector, YSMU's main goal is to pre
pare students who are competitive on the international
arena. Taking into account the above, efforts are being
made to toughen the system of medical education.
Armen Muradyan touched upon the details and pre
sented to the ambassador the steps the university had
with other responsible bodies in connection with In
dian students who were to be expelled this semester.
Particularly, it has been acquired that the students
who have been dismissed for this term and are to be
reaccepted since January 2018, will be able to stay in
Armenia for an additional 120 days.
They have the opportunity to undertake volunteer
work at the university hospital complexes as well as
free courses organized by YSMU from which they had
difficulties during their study.
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of

India to the Republic of Armenia Sangwan Yogeshwar
expressed gratitude to the leadership of the Universi
ty for the important work done and expressed readi
ness to continue to work with joint efforts to solve any
problems with Indian students.
The active participation of the YSMU Indian Student
Union in the creation of YSMU Alumni Club was also
discussed.
Then the delegation headed by the ambassador met
with Indian students of different years of YSMU,dis
cussed with them the educational process, as well as
many other issues. Then the ambassador accompanied
by the Rector visited "Erebuni" medical center, where
an Indian student, sufferred from an accident, was re
ceiving treatment for several weeks.

Science

A VISIT TO FMD & KL COMPANY
With the efforts of the Young Researchers Associa
tion, October 28, a visit to FMD & KL was organized by
a contractual research organization (CRO). Under the
leadership of YSMU Vice-Rector for Scientific Affairs
Konstantin Yenkoyan, about 40 young researchers and
scholars interested in scientific career had an oppor
tunity to get acquainted with the fields, functions and
structure of the company. The Clinical Trials sector,
being not so well developed in Armenia, is particularly
interesting for young researchers as it creates a wide
range of development opportunities for young people,
enabling them to acquire new skills and to improve the
quality of clinical research.

Education

PROMINENT SPECIALISTS FROM
DIFFERENT PARTS OF THE WORLD ARE
ALREADY AMONG YSMU PROFESSORS
From November 1, 2017, well-known pediatrician Shant
Shekherdimyan, professor of University of California, los an
geles (UCLA), will also be a visiting professor at the Depart
ment of Surgery and Public Health of Yerevan State Medical
University.
Professor Shekherdimyan received medical education at
Drexel University, Philadelphia, and a master's degree at the
University of California at Los Angeles (UCLA). He then was
a resident of general surgery at the University of California,
Los Angeles. He received a specific degree in pediatric surgery
at the Sick Children's Research Institute in Toronto, Canada.
Professor Shekherdimyan has participated in numerous inter
national conferences as well as authored a number of scientific
works in the field of public health and surgery, published in
the world's leading scientific journals. Professor Sheherdimyan
is also the official representative of YSMU in California, and his
activities are focused on the development of health and medi
cal education in Armenia.

VIGEN BABIKYAN

SHANT SHEKHERDIMYAN

From November 1, 2017 Professor of the Depart
ment of Neurology at the University of Boston and
head of the Cerebral Palsy Center, Vigen Babikyan,
will be a professor at the Department of Neurology
at YSMU. Vigen Babikyan received medical edu
cation at the American University of Beirut and at
the University of Pittsburgh, USA, and then trans
ferred to the Neurology Residency at Chicago Uni
versity and specialized in the field of paralysis at
Massachusetts Hospital. In 1986 he started working
at the University of Boston Neurology Department,
where he iscurrently a professor, head of the ce
rebral palsy and vascular neuropathology special
ization. Professor Babikyan is well-known for his
research in the field of paralysis and his numerous
scientific publications in world-famous magazines.

Education

THE UN CORNER IN YSMU
From now on YSMU students will be able
to use the literature provided by the UN cor
ner. By the initiative of UN’s office in Arme
nia, today the UN corner was opened in the
library of the medical university. The main
goal of launching the UN corner is to raise the
awareness of the public and generate interest
towards UN’s values, policies and world agen
da. Armenian representative of WTO, Yegor
Zaytsev indicated, that the informational com
ponent plays a vital role in the healthcare system; and
in this case the newly launched UN corner will help
boost the students’ understanding of international pub
lications.
YSMU Rector Armen Muradyan greeted the repre
sentatives of UN’s Armenian team and indicated that it
is very important for the future physicians to be aware
of the relevant events happening in the world. He ac
knowledged the importance of launching the UN cor
ner specifically in the medical university taking into
account the fact that the medical university is the main
informational platform in the sector of healthcare. He
also pointed out that future professionals should be
aware of the policies of international authoritative es
tablishments led against a number of diseases, as well
as have an idea about a few ethical questions. Marine
Hovhannisyan, Dean of the Public Healthcare Faculty
also informed that the faculty was in active collabo
ration with UN concerning their AIDS/HIV program,

and she also indicated that in the nearest future a
memorandum of cooperation will be signed. The sym
bolic red ribbon was cut by future physicians – the
main clients of the newly launched library.
According to the initiators, the launch of the UN cor
ner in YSMU will improve youth’s skills and knowledge
concerning their involvement in UN’s world agenda and
its realization, especially in the sector of healthcare.
The corner has over 300 literary units (books, posters,
booklets and other publications) issued by UN’s cen
tral offices and agencies, foundations and programs of
Armenian representative offices(WTO, United Nations
Population Fund, UNICEF, UN’s HIV/AIDS program).
The corner will also serve the purpose of organizing
UN-related educational, cultural and other events.
It is also important to mention that besides having
UN’s publications and other UN-related literary mate
rial, the corner will also be a place where meetings with
UN employees, debates, discussions, film exhibitions,
presentations of new publications will take place.

STUDENTS’ NEW INITIATIVE IN YSMU ON
INTERNATIONAL YOUTH DAY
YSMU Rector Armen Mouradi
an welcomed the representatives
of Heratsi iLAB student’s initiative.
They presented the outline of the
multifunctional framework they
undertook. The leader of the en
terprise, YSMU General Medicine
faculty’s six year student, Lida Me
likian remarked that one of aims of
the initiative is to create an inter
national mentor system, that will
give students and young profession
als the chance to cooperate with
successful mentors from different
professional spheres, fulfill collabo
rative workings, investigations and

get those publishes in fa
mous magazines. More
over, various projects,
such as “The school of
success” platform, where
well-known people will
share their secret steps
to success, will be real
ized in the scopes of Her
atsi iLAB together with
the YSMU development
office. A well known pe
diatric surgeon Shant
Shekherdimian
from
University of California
took part in the dispute, accepted

the initiative and announced his
preparedness to support.

Education

THE "GLOBUS" PROGRAM CLAIMS TO
BE "REVOLUTIONARY" IN THE MEDICAL
EDUCATION FIELD
YSMU Rector Armen Muradyan met with future doc
tors participating in the "GLOBUS" program. This pro
gram, launched in the beggining of the year, is aimed at
making YSMU globally recognized in the world as well
as in the virtual platform.
Both students and initiators claim ''GLOBUS' to be
"revolutionary"in the medical education field. Armen
Abrahamyan, one of the participants, stressed that due
to the program,firstly, the approach to medical educa
tion was changed.
Summing up the theoretical phase, future doctors
also pointed out the advantages along with certain is
sues, particularly those related to updating the liter
ature of the University, teaching staff training, and a
more detailed description of clinical cases in theoretical
literature.
The pediatric surgeon, assistant professor Shant
Shekherdimyan, who was also present at the meet
ing, is YSMU representative at Los Angeles Universi
ty of California, Los Angeles (UCLA). Students talked
about the peculiarities of medical education with Shant
Shekherdimyan.Presenting his experience, he stressed
that the knowledge gained during becoming a physi
cian is indispensable and every physician has a need

for continuous development not depending of his or
her professional expertise.
Summing up the meeting and taking into account all
the concerns and opinions voiced by the students, Ar
men Muradyan proposed the participants of the "GLO
BUS" program to join the theoretical departments of
the University in the nearest future. According to him,
this step will contribute to the qualitative change in
medical education.

YSMU guests
Garo Armen met with YSMU students

DREAM AND ALWAYS MAINTAIN
HIGH STANDARDS

The first guest of the HeratsiiLAB's Success School of
Yerevan State Medical University after MkhitarHeratsi
was the founder and council chairman of Children of
Armenia Fund (COAF), President and CEO of Agenus
Corporation Garo Armen. Greeting him at the univer
sity, YSMU Rector ArmenMuradian underlined that
the School of Success is a platform to familiarize stu
dents with world-renowned doctors. According to him,
GaroArmen is not only a successful businessman, but
also a great philanthropist.

Touching on the subject of cancer treatment, the
COAF founder mentioned that it is changing very rap
idly. "23 years ago I started my journey in this field.
For every patient, cancer gets a unique display” said
GaroArmen. He also compared the fight of immune
system against cancer cells to the fight led by the army
against the enemy.
In response to one of the students' questions about
what his main goal was,GaroArmen replied: "My ulti
mate goal is the ultimate goal of all of you. Armenia has
a history of 3-5 thousand years; during all this time we
have had substantial accomplishments in many fields.
We are a nation that has a high level of humanism that
we can successfully combine with our intellectual ca
pacity. We can make the best investment in people,
especially those in the villages and rural area, not in
business. We have wonderful, talented people who
are scattered across Armenia." When asked about his
“lucky charm”, COAF founder still does not consider
himself lucky, as he has not reached the ultimate goal.
"My temporary success is connected with the inex
haustible faith and never giving up," said Garo Armen.
He advised students to dream and always maintain
high standards.
At the end of the meeting, Garo Armen promised
that he would soon return to Armenia.

Law

THE JURIDICAL CLINIC HAS ASSIGNED A
NUMBER OF MEETINGS

YSMU’s juridical clinic has assigned a number of
meetings with the students. The first meeting took

place in YSMU’s “Thomas Jefferson” ultrasound edu
cational center.
During the meeting the aims of the clinic’s forma
tion, the orientation of clinic’s activity, rights and obli
gations of students, the behavior principles of students
and their realization, violation of their rights as well as
many other topics were addressed.
The coordinator of the juridical clinic, Tigran
Khachikian responded to all of the students’ questions.
We will disclose the time and location of the next
meeting through YSMU’s facebook page.

International

A NEW STAGE OF COOPERATION IN THE
FIELD OF CLINICAL RESEARCH
With the main goal of promoting
and advancing the active cooper
ation in the sphere of clinical re
search between YSMU and Fmd KL
Europe Company, memorandum of
mutual understanding was signed
today.
With the memorandum signed
by YSMU Rector Armen Muradi
an and the head of operations of
FMD KL Europe Kirit Velani, it is
planned to advance the already-ex
isting cooperation.
Sides confirmed their eagerness of
contributing towards investment of
experience by the leading interna
tional organizations in the field of
biotechnology, more specifically –
clinical research. For that purpose
certain actions will be taken to
wards creating beneficial conditions
and improving the existing ones for
conducting scientific research in
medical field.
YSMU Rector Armen Muradian
stated, that the field of clinical re
search is a priority and the medical
university has the biggest potential
for its realization.
According to the head of opera
tions of FMD KL Europe, KiritVe
lani, this memorandum is a great
opportunity for two organizations,
which will boost the development

of biotechnology in our country.
One of the advantages of Armenia
is its geographical position, thanks
to which people are fluent in sev
eral languages, and they are given
high-level medical education.
In his assessment, the signed doc
ument will prove useful not only
for the students, but also physicians
and patients; it will also provide a
new stage of cooperation in the field
of clinical research.

Let us also mention that the
company which provides 200 jobs
in Armenia, in the nearest future
plans to establish a biotechnologi
cal laboratory, which will substan
tially contribute to the solution of
problems of bioequivalence present
today, as well as application and im
provement of new approaches.

