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Ինչ պե՞ս ծնվեց «Ա պա գա բժիշ կը»

Ով քե՞ր են խմբագ րել թեր թը

2 հար յու րամ յակ, 2 հա զա րամ յակ, 2 հա սա րա կարգ ան ցու մա յին շրջան

Տա րեգ րութ յուն

Գեր մա նիա յի և Ավստ րիա յի հա մալ սա րան նե րի պրո ֆե սոր նե րը հան դես ե կան դա սա խո սութ յուն նե րով

Քն նարկ վե ցին հե տա գա գոր ծակ ցութ յան մի շարք հար ցեր

ԵՊԲՀ պրոֆեսորների շարքը շարունակում է համալրվել

Ան վա նի սրտա բան  Կառ լեն Ա դամ յանն ար ժա նա ցել է ա կա դե մի կոս  Մի րա խի մո վի ան վան մե դա լի 

 Մի քա յել յան վի րա բու ժութ յան ինս տի տու տի ա ռա ջին հյու րը Հով հան նես Թու ման յա նի ծոռ՝  

ա կա դե մի կոս, բժիշկ Ա րեգ Թո թոլ յանն է

ԵՊԲՀ-ն հ յու րըն կա լե լու է ման կա կան քաղց կե ղի մի ջազ գա յին գի տա ժո ղո վը

« Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում են Շ վե դիա յից ժա մա նած բժիշկ նե րը

 Պի րո գո վի ան վան բժշկա կան հա մալ սա րա նի եվս  մեկ կլի նի կա կան օր դի նա տոր բա րե հա ջող  

ա վար տեց ու սում նա ռութ յու նը ԵՊԲՀ-ում

Ա ռա ջա տար բժիշկ-գիտ նա կան նե րի մաս նակ ցութ յամբ մեկ նար կեց ի մու նաախ տո րոշ ման եվ   

ի մու նո թե րա պիա յի ար դի խնդիր նե րին նվիր ված գի տա ժո ղով

ԵՊԲՀ աս պի րան տը  Մադ րի դի  Լա  Պազ հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա յի ա լեր գո լո գիա յի  

բա ժան մուն քում  ե ռամս յա վե րա պատ րաս տում է ան ցել

Ար տերկ րից ժա մա նած պրո ֆե սոր ներն այ ցե լե ցին  Ժո ղովր դա կան ար վես տի թան գա րան

 Բաց նա մակ՝ հա րա փո փոխ իմ ըն թեր ցո ղին

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի շնոր հա վո րական ուղերձը «Ա ՊԱ ԳԱ ԲԺԻՇԿ» թեր թի 60-ամ յա կի առի թով

1958-ի մա յի սի 22-ին լույս է տե սել բժշկա կան հա մալ սա րա նի «Ա պա գա բժիշկ» թեր թի անդ րա նիկ հա մա րը: 
 2018-ին լրա նում է թեր թի 60-ամ յա կը

Գիտություն

ԵՊԲՀ հյուրեր

Կլինիկաներ

Կրթություն

Դեպի 100-ամյակ
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ԵՊԲՀ ու սա նող նե րը մար զա կան հեր թա կան հա ջո ղութ յու նը նվի րում են հա մալ սա րա նին

Ստեղծագործում են ուսանողները

Ա մե նօր յա բաց դաս ԵՊԲՀ ու սա նող նե րի հա մար

Professors from the German and Austrian Universities delivered lectures

A number of issues of further cooperation were discussed in three day lecture

Professors from abroad visited the Folk Art Museum

A number of leading professors lectured at the Medical University

Academician of RAS Areg Totolyan- Honorary Doctor of YSMU

YSMU will host the International Children’s Cancer Conference

On May 22, 1958, the first issue of the newspaper “Future 
Doctor” was published

YSMU post-graduate student has completed three-month 
training at the Allergology Department at Madrid’s La Paz 

 University hospital

Conference on Immune Diagnosis and Immunotherapy launched with  
the participation of leading physicians

The first guest of the Mikayelian Institute of Surgery is academician and doctor  
Areg Totolyan, great-grandson of Hovhannes Tumanyan

For inter national students
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Դեպի 100-ամյակ

î³ëÝ³ÙÛ³ÏÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï §²å³·³ µÅÇßÏÁ¦ ºñ&³ÝÇ ØËÇÃ³ñ Ð»ñ³óáõ ³Ýí³Ý  
å»ï³Ï³Ý µÅßÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ áõÕ»ÏÇóÝ ¿: 100-³ÙÛ³ÏÇÝ ëå³ëáÕ µáõÑÇ å³ßïáÝ³Ã»ñÃÁ 

ÉáõÛë ¿ ï»ëÝáõÙ Ï»ë ¹³ñÇó ³í»ÉÇª 60 ï³ñÇ: Üß³Ý³ÏáõÙ ¿ª  
å³Ñ³Ýçí³Í ¿ áõ Ï³ñ¹áõÙ »Ý §²å³·³ µÅÇßÏÁ¦:  
²Ùë³·ÇñÝ áõÝÇ Ñëï³Ï Ýå³ï³Ï, µáí³Ý¹³Ï³ÛÇÝ  

³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ áõ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñ, áñáÝù å³Ñå³Ýí»É »Ý í»ó ï³ëÝ³ÙÛ³Ï: 
§²å³·³ µÅÇßÏÁ¦ ³ÏïÇíáñ»Ý Éáõë³µ³ÝáõÙ ¿ µáõÑÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, 

 áõë³ÝáÕ³Ï³Ý ³ÏïÇí ÏÛ³ÝùÁ, ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ ºä´Ð ³ñï³ë³ÑÙ³ÝóÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ 
Ñ³Û³ëï³ÝÛ³Ý áõëáõÙÝ³éáõÃÛ³ÝÁ, Ýñ³Ýó ³½·³ÛÇÝ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇÝ, Ï»Ýó³ÕÇÝ:  

60 ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ã»ñÃÝ Çñ áõÕ»·ÍÇó ãÇ ß»Õí»É. Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 
Ñ³ëóñ»É áõ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ÁÝÃ»ñóáÕÇÝ Ñ³ëóÝ»É, É³í³·áõÛÝÝ»ñÇ ûñÇÝ³Ïáí ¿ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÙ 

áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ, ëï»ÕÍáõÙ µáõÑÇ ï³ñ»·ñáõÃÛáõÝÁ: 
ÞÝáñÑ³íáñáõÙ »Ù ºä´Ð-ÇÝ, Ã»ñÃÇ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý ËÙµÇÝ & 

 §²å³·³ µÅßÏÇ¦ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇÝª Ñáµ»ÉÛ³ÝÇ ³éÇÃáí: Ð³çáÕáõÃÛáõÝ,  
³ñ·³ë³µ»ñ ³ßË³ï³Ýù & Ï³Ý³ã ×³Ý³å³ñÑ »Ù Ù³ÕÃáõÙ §²å³·³ µÅßÏÇÝ¦ª  

Ç Ýå³ëï µÅßÏ³Ï³Ý Ù³Ûñ µáõÑÇ & Ýñ³ ÑÇÝ áõ Ýáñ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñÇ:

ԵՊԲՀ ՌԵԿ ՏՈՐ ԱՐ ՄԵՆ  ՄՈՒ ՐԱԴ ՅԱ ՆԻ 

 ՇՆՈՐ ՀԱ ՎՈ ՐԱԿԱՆ ՈՒՂԵՐՁԸ 

«Ա ՊԱ ԳԱ ԲԺԻՇԿ»  

ԹԵՐ ԹԻ 60-ԱՄ ՅԱ ԿԻ ԱՌԻ ԹՈՎ



«Ապագա բժիշկ» - 60  

 ԲԱՑ ՆԱ ՄԱԿ՝ ՀԱ ՐԱ ՓՈ ՓՈԽ ԻՄ ԸՆ ԹԵՐ ՑՈ ՂԻՆ

 Բարև, սի րե լի ըն թեր ցող, 60 տա րի նե րի ըն
թաց քում 1367րդ  ան գամ ենք հան դի պում: 1367
րդ  ան գամ ես բա ցում եմ քո ա ռաջ իմ է ջե րը և 
 ցան կա նում, որ դու այն տեղ ան պայ ման քեզ հե
տաքրք րող որ ևէ նյութ գտնես:
 Դու գի տե՞ս՝ ո րե րորդ սե րունդն ես իմ ըն թեր

ցող նե րի:
 Դու գի տե՞ս, թե քե զա նից ա ռաջ քա նի˜քա նի˜սն  

են փնտրել իմ է ջե րում ի րենց հու զող հար ցի պա
տաս խա նը, քա նի˜քա նի սի˜ անձ նա կան ար խիվ
նե րում են պահ վում իմ այն թո ղար կում ե րը, 
ո րոն ցում ի րենց մա սին հոդ ված կա կամ ե րի
տա սարդ օ րե րի ու սա նո ղա կան լու սան կար...
 Գի տե՞ս, թե այ սօր վա քո ճա նա չած վաս տա կա

շատ գիտ նա կան նե րի, պաշ տոն յա նե րի ու սա
նո ղա կան տա րի նե րի որ քա˜ն  լու սան կար ներ ու 
հոդ ված ներ ու նեմ իմ ծալ քե րում և  պա հոց նե րում: 
 Տաս նամ յակ նե րը հա ջոր դել են միմ յանց, սե

րունդ նե րի հա րա հո սը՝ նույն պես:
 Հի մա դու ես իմ ըն թեր ցո ղը, և  բո լո րո վին այլ են 

քո պա հանջ նե րը, պատ կե րա ցում երն ու սպա
սե լիք նե րը: 
Ես գի տեմ՝ իմ բո լոր նյու թե րը քեզ նույն սրութ

յամբ չեն հե տաքրք րում. այդ պես չի լի նում ոչ 
մի թեր թում, սա կայն, երբ դու իմ յու րա քանչ յուր 
ծննդյան օ րը՝ նոր հա մա րը տպա րա նից բե րե լուց 
հե տո բա ցում ես խմբագ րա տան դու ռը և  դուրս 
գա լիս՝ նոր հա մա րը թեր թե լով, ես ու րա խա նում 
եմ՝ ու րեմ դու ինչոր բան ես փնտրում իմ է ջե
րում, ո րո նում քեզ հու զող ինչոր հար ցի պա
տաս խան: 

 Շատ հա ճախ է պա տա հում, երբ դու գա լիս ես 
նոր հա մա րը վերց նե լու, բայց այն ար դեն սպառ
ված է լի նում: Ն ման պա հե րին ես եր կա կի զգա
ցո ղութ յուն եմ ու նե նում՝ ու րա խա նում եմ, որ թեր
թը պա հան ջարկ ու նի և ս պառ վում է, տխրում եմ, 
որ դու ձեռ նու նայն ես վե րա դառ նում:
Երբ դեռ գո յութ յուն չու ներ հա մա ցան ցը, դու 

հա ճախ էիր գա լիս խմբագ րութ յուն:  Մենք զրու
ցում էինք, բա ցա հայ տում քո հոգ սե րը, ունկն դիր 
լի նում քո ա ռա ջարկ նե րին, ծայր էր առ նում հե
տաքր քիր զրույց, և  արդ յուն քում բաց վում էին 
քո էութ յան գաղտ նա րան նե րը: Ես ցան կա նում 
եմ վե րա կանգ նել ար դեն մո ռաց վող մեր  բա րե
կա մութ յան, մտեր մութ յան դրսևո րում ե րը: Ես 
քեզ հրա վի րում եմ խմբագ րութ յուն, սի րե լի ըն
թեր ցող: Ով էլ լի նես՝  հե տաքր քիր զրույ ցը, ու
շադ րութ յան ար ժա նի որ ևէ հար ցի քննար կու մը 
ա ռաջ վա նման հիմք կդառ նան կեն դա նի հար
ցազ րույց նե րի, հոդ ված նե րի, քո ներ կա յաց րած 
բա նաս տեղ ծութ յուն նե րի, նկար նե րի տպագր
մա նը «Ա պա գա բժշկի» է ջե րում:
 Հա մոզ ված եմ՝ այդ այ ցե լութ յու նը կլի նի շատ 

արդ յու նա վետ՝ թե՛ քեզ, թե՛ ինձ հա մար: 

 Սի րով՝ քո բա րե կամ,
60-ամ յա, բայց միշտ քո հա սա կա կից 

 «Ա ՊԱ ԳԱ ԲԺԻՇԿ»  

Խմբագրակազմը շնորհակալություն է հա
յտնում մեր այն 

ընթերցողներ
ին, ովքեր շնո

րհավորական  

բարեմաղթանքներ են հղե
լ «Ապագա բժիշկ» թերթի

 

 հոբելյանի առիթով:



1958 թվա կա նի հոկ տեմ
բե րի վեր ջին օ րե րին 

ինս տի տու տի կու սակ ցա կան կո
մի տեի նիս տում քննարկ վում էր 
նո յեմ բե րի 7ի տո նա կա տա րութ
յան մի ջո ցա ռում ե րի վե րա բեր յալ 
հար ցը:  Ժա մա նա կի գլխա վոր ի րա
դար ձութ յուն նե րից մե կին պատ
րաստ վում էին ա մե նայն հետ ևո
ղա կա նութ յամբ: Քն նարկ վում էին 
շքեր թին ու սա նող նե րի մաս նակ
ցութ յան, ինս տի տու տի մաս նա շեն
քե րում հեր թա պա հութ յան, բժշկա
կան ինս տի տու տի շա րաս յան 
առջ ևից տրվող «տրանս պա րենտ 
головнякиի» պատ րաստ լի նե լուն 
առնչ վող մի շարք այլ հար ցեր: 
 Հա մալ սա րա նի ռեկ տո րը, որ

պես շար քա յին կու սակ ցա կան և 
 կուսբ յու րո յի ան դամ, մաս նակ ցում 
է նիս տե րին. ի դեպ՝ այն տա րի նե
րին կուս կո մի տեն, որ պես պե տութ
յան քա ղա քա կա նութ յուն ի րա կա
նաց նող մար մին, ա ռա վել հե ղի նա
կութ յուն ու ներ, քան՝ ռեկ տո րատը: 
Այդ օր վա նիս տից բա ցա կա յում էր 
միայն ռեկ տոր Գ ևորգ  Հա րութ յու նի 
Ղ ևոնդ յա նը: Երբ նիս տը մո տե նում 
էր ա վար տին, ներս է մտնում Գ. 
Ղ ևոնդ յա նը և  հայ տա րա րում, որ 
լավ լուր ու նի հա ղոր դե լու, սա կայն 
ու զում է մի փոքր հանգս տա նալ: 
 Մինչ Ղ ևոնդ յա նը շունչ կառ ներ, 
ան ցնում է 1015 րո պե:  Բո լորն ան
համ բեր սպա սում էին: 
«Ես գա լիս եմ ՀԿԿ  Կենտ կո մից: 

 Կենտ կո մը թույ լատ րել է մեր ինս
տի տու տին՝ հրա տա րա կել բազ մա
տի րաժ թերթ»,հա կիրճ տե ղե կաց
նում է նա:
«Գ. Ղ ևոնդ յա նի խոս քը մեծ խան

դա վա ռութ յամբ ըն կալ վեց բո լո րի 
կող մից:  Բազ մատ պա քա նակ թերթ 
ու նե նա լու մա սին այն ժա մա նակ 
ոչ ոք երազել ան գամ չէր կա րող: 
Երե վա նում հրա տա րակ վում էր ըն
դա մե նը մի քա նի ա նուն կու սակ
ցա կան և  կո մե րի տա կան հան րա
պե տա կան թերթ, 34ը՝ հա յե րեն 
և 2ը՝ ռու սե րեն: Իսկ բազ մատ պա
քա նակ թերթ ու ներ միայն Եր ևա նի 
պե տա կան հա մալ սա րա նը: 
Մ տա բե րե լով «Ա պա գա բժշկի» 

ստեղծ ման պատ մութ յու նը՝ չի կա
րե լի չնշել ինս տի տու տի պա տի 
թեր թի մա սին:  Լույս էր տես նում 3 
պա տի թերթ:  Մե կը՝ հա մաինս տի

տու տա յին, իսկ եր կու սը՝ ֆա կուլ
տե տա յին՝ 12 ա մի սը մեկ:  Պա տի 
թեր թի նոր հա մարն ան մի ջա պես 
իր վրա էր հրա վի րում ու սա նող նե
րի ու շադ րութ յու նը, ո րի մոտ միշտ 
կա րե լի էր տես նել ու սա նող ներ, 
ո րոնք կար դում և  աշ խույժ քննար
կում էին սուր բնույ թի հոդ ված նե
րը: 
Ա մեն տա րի կազ մա կերպ վում էին 

բու հա կան պա տի թեր թի մրցույթ
ներ: Մր ցույթ նե րից մե կը կազ մա
կերպ վել էր պո լի տեխ նի կա կան 
ինս տի տու տում:  Յու րա քանչ յուր 

բուհ ներ կա յաց րել էր մեկ պա
տի թերթ, մրցույ թին մաս նակ
ցում էր նաև Երևանի բժշկական 
ինստիտուտը, որի «Ա պա գա 
բժիշկ» վեր տա ռութ յամբ պա տի 
թեր թը շա հեց ա ռա ջին մրցա նակ: 
 Հենց այս թեր թի ա նու նով կոչ վեց 
բժշկա կան ինս տի տու տի ա ռա ջին 
պար բե րա կա նը՝ «Ա պա գա բժիշկ» 
թեր թը», իր հու շե րում նշում է 
«Ա պա գա բժիշկ» պա տի թեր թի 
խմբկո լի նա խա գահ, պրո ֆե սոր 
 Տիգ րան Աս ման գուլ յա նը:

ԻՆՉ ՊԵ՞Ս ԾՆՎԵՑ «Ա ՊԱ ԳԱ ԲԺԻՇ ԿԸ»

Մայիսի 22, 1958թ., «ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ»  
թերթի առաջին թողարկումը

Դեպի 100-ամյակ



60 տա րի ա ռաջ այս օ րը լույս է տե սել Եր ևա նի 
բժշկա կան ինս տի տու տի պաշ տո նա թեր
թը, ո րի ծնուն դը ող ջու նել են ինս տի տու տի 

ե րախ տա վոր նե րը, ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րը, 
 Բաք վի և Թ բի լի սիի բժշկա կան ինս տի տուտ նե րի դի
րեկ տոր նե րը:  Թեր թի կար ևո րութ յան մա սին է խո սում 
այն հան գա ման քը, որ այն գա լիս էր մա սը կազ մե լու 
հան րա պե տութ յու նում լույս տես նող ըն դա մե նը 6 հան
րա պե տա կան և 1 բու հա կան թեր թի ըն տա նի քի:  Միակ 
բու հա կան թեր թը Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի 
թերթն էր, ո րից հե տո մեզ է ի րա վունք վե րա պահ վել 
ու նե նալ սե փա կան թերթ: 

Ա ռա ջին խմբա գիր է նշա նակ վել Ա մալ յա 
 Բա բա խան յա նը (19581964թթ.), ո րը, ըստ մեր ար խի
վում պահ պան ված հրա ման նե րի, ա զատ վել է աշ խա
տան քից իր խնդրան քով՝ ՀԿԿ  Կենտ կո մում աշ խա
տան քի անց նե լու կա պակ ցութ յամբ:
19641967թթ. թեր թը 4 խմբա գիր է փո խել, ո րոնց ժա

մա նա կաշր ջա նը թեր թի հա մար ե ղել է ոչ այն քան արդ
յու նա վետ: 1964ի հու նի սից մինչև 1965ի դեկ տեմ բե րը 
թեր թը խմբագ րել է Ար մե նակ Ա բե լի  Ղա զին յա նը, 
ո րը, Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի բա նա սի
րա կան ֆա կուլ տե տի 3րդ  կուր սի ու սա նող լի նե լով, 
որ պես սրբագ րիչ է աշ խա տել նաև « Սո վե տա կան 
 Հա յաս տան», « Պիո ներ կանչ», «Գ րա կան թերթ» 
խմբագ րութ յուն նե րում, այ նու հետև «Եր ևա նի հա մալ
սա րան» թեր թում՝ որ պես գրա կան աշ խա տող:
1965ին պարտ կո մի տեի ո րոշ մամբ (այս պես էր կոչ

վում ժա մա նա կին ինս տի տու տի կու սակ ցա կան կո
մի տեն) հե ռաց վել է աշ խա տան քից:  Նույն ո րոշ մամբ 
հանձ նա րար վել է Արծ րուն Կ ծո յա նին և Է միլ Մ խե յա
նին թեր թի խմբագ րի նոր թեկ նա ծու գտնել:
1965ի դեկ տեմ բե րի 16ին «Ա պա գա բժշկի» պա

տաս խա նա տու քար տու ղար է ընտր վել և 1966ի դեկ
տեմ բե րի 1ին աս պի րան տու րա ըն դուն վե լու կա պակ
ցութ յամբ ա զատ վել աշ խա տան քից  Սու րեն Ոս կա նի 
 Սա րու խան յա նը, ո րը Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա
րա նի բա նա սի րա կան ֆա կուլ տե տի 5րդ  կուր սի ու սա
նող էր:
1966ի դեկ տեմ բե րից մինչև 1967ի փետր վա րը թեր

թը խմբագ րել է Ա վե տիս  Սու րե նի Այ վազ յա նը: 
1967ի մար տից «Ա պա գա բժշկի» խմբա գիր է նշա

նակ վել  Մի քա յել  Դար բին յա նը: 1967ի մար տից 
մինչև 1984ի հուն վար ա մի սը «Ա պա գա բժիշ կը» ու
նե ցել է հաս տա տուն հրա տա րա կութ յուն, մե ծա թիվ 
խմբագ րա կազմ, շա բա թը մեկ ան գամ լույս տես նե
լու պար բե րա կա նութ յուն: Այս տա րի նե րին «Ա պա գա 
բժիշ կը» ճա նաչ վել է լա վա գույն բու հա կան թեր թե րից 
մե կը: 
1984ի փետր վա րից մինչ օրս թեր թը խմբագ րում է 

 Ժուռ նա լիստ նե րի մի ջազ գա յին կոնֆեդերացիայի 
և  Հա յաս տա նի  Ժուռ նա լիստ նե րի միութ յան ան դամ 
 Սե դա  Խա չա տու րի  Թո րոս յա նը: 
Ս.Խ.  Թո րոս յա նի աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ յու նը 

սկսվել է դեռևս ու սա նո ղա կան տա րի նե րին՝ հա մալ
սա րա նի բա նա սի րա կան ֆա կուլ տե տի 5րդ  կուր սում 
սո վո րե լիս, երբ 1973ի մարտին աշ խա տան քի է հրա
վիր վել ՀԼԿԵՄ Եր ևա նի քա ղա քա յին կո մի տե՝ որ պես 
ու սա նող ե րի տա սար դութ յան բաժ նի հրա հան գիչ: 
 Ժա մա նա կի հա մար բա ցա ռիկ եր ևույթ էր ու սա նո ղին 
քա ղա քա յին կո մի տե աշ խա տան քի հրա վի րե լը:
Այ նու հետև, չցան կա նա լով աշ խա տել կու սակ ցա կան 

ա պա րա տում՝ ՀԿԿ կենտ րո նա կան կո մի տեի ո րոշ
մամբ 1974ին նշա նակ վել է ժա մա նա կին մեծ հե ղի
նա կութ յուն ու նե ցող «Ա վան գարդ» թեր թի ու սա նո ղա
կան, ա պա՝ թեր թի ա մե նա ծանր և  պա տաս խա նա տու՝ 
նա մակ նե րի և  դի մումբո ղոք նե րի բաժ նի վա րիչ: 
 Տա սը տա րի վա րե լով նշված բա ժի նը, գայ թակղ վե
լով ու սում ա կան հաս տա տութ յուն նե րի՝ ժա մա նա կին 
ա վե լի քան 2 ա միս տևող ա մա ռա յին ար ձա կուր դով, 
ՀԿԿ Եր ևա նի քա ղա քա յին կո մի տեի բյու րո յի ո րոշ
մամբ նշա նակ վել է «Ա պա գա բժիշկ» թեր թի գլխա վոր 
խմբա գիր:
19842011 թվա կան նե րին ե ղել է ԵՊԲՀ ռեկ տոր նե րի 

մամ լո խոս նա կը:
1993 թվա կա նին մի քա նի ամ սով ե ղել է Ար մենպ րե սի 

հա տուկ թղթա կի ցը ԱՄՆում:
199094թվականներին համատեղության կարգով 

դասավանդել է հայոց լեզվի և բժշկական 
տերմինաբանության ամբիոնում:
Ն րա աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ յան գնա հա տա

կան նե րը բա զում պարգև ներն են.
 Ժուռ նա լիստ նե րի մի ջազ գա յին կոն ֆե դե րա ցիա յի 

մե դալ՝ « Ժուռ նա լիս տի կա յի զար գաց ման գոր ծում ու
նե ցած մեծ ա վան դի հա մար» ( Մոսկ վա, 2003թ.),
 Ժուռ նա լիստ նե րի մի ջազ գա յին կոն ֆե դե րա ցիա յի 

հա տուկ մրցա նակ ( Մոսկ վա, 2004թ.),
ՀՀ ժուռ նա լիստ նե րի միութ յան հա տուկ մրցա նակ 

(2002թ.),
ՀՀ վար չա պե տի պատ վո գիր (2010թ.),
ՀՀ սփյուռ քի նա խա րա րութ յան մե դալ՝ « Մայ րե նիի 

դես պան» (2017թ.),
ԵՊԲՀ ոս կե մե դալ (2000թ.)
ԵՊԲՀ «Մ խի թար  Հե րա ցի» ոս կե մե դալ ներ (2005, 

2010 թվա կան ներ),
ԵՊԲՀ ոս կե հու շա մե դալ ներ (2001, 2002, 2003, 

2004,2005 թվա կան ներ)՝ 5 ան գամ,
ՀՀ ԿԳՆ լեզ վի պե տա կան տես չութ յան պատ վո գիր 

(2008թ.),
շնոր հա կա լագ րեր ԵՊԲՀ ռեկ տոր նե րից (1998

2008թթ.):

ՈՎ ՔԵ՞Ր ԵՆ ԽՄԲԱԳ ՐԵԼ ԹԵՐ ԹԸ
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1958ը բժշկա կան ինս տի տու տի կյան քում նշա նա վոր
վեց եր կու կար ևոր ի րա դար ձութ յամբ՝ սկսեց լույս տես
նել «Ա պա գա բժիշկ» թեր թը, և  մեր կրթօ ջա խում ու սա
նե լու ե կած ա ռա ջին ար տա սահ ման ցի նե րը դար ձան 
ա ռա ջին կուր սի ու սա նող ներ: Բժշ կա կան ինս տի տու տի 
պատ մութ յան մեջ շրջա դար ձա յին այս պա հե րը դժվար 
է գե րագ նա հա տել, քա նի որ ա ռա ջի նը նշա նա կում էր 
մեր բու հի գրա վոր պատ մութ յան սկիզբ, երկ րոր դը՝ 
թե կուզ միայն սփյուռ քա հա յե րի կող մից, մեր կրթօ ջա
խի մի ջազ գա յին ճա նա չում: 
 «Ով պատ մութ յուն ու նի՝ հետ չնա յել չի կա րող»: 

 Միտ քը  Պա րույր Ս ևա կինն է: Այն բնա բան դարձ նե
լով՝ կա վե լաց նեի՝ եր բեմեր բեմ պետք է թեր թել այդ 
պատ մու թյու նը, վեր լու ծութ յուն ներ, ա մե նա կար ևո րը՝ 
հետ ևու թյուն ներ ա նե լու հա մար: 
Ին չո՞վ է նշա նա վոր մեր թեր թի պատ մութ յու նը:  Թերևս 

նրա նով, որ 60 տա րում «Ա պա գա բժիշ կը» հասց րել է 
ապ րել եր կու հար յու րամ յա կում, եր կու հա զա րամ յա
կում, ա մե նա կար ևո րը՝ եր կու ծայ րա հեղ տար բեր հա
սա րա կար գե րում: Ա ռա ջի նի՝ սո ցիա լիս տա կա նի օ րոք, 
մա մու լը գա ղա փա րա խո սա կան պայ քա րում հա մար
վում էր միա կու սակ ցա կան պե տութ յան հզոր զեն քը: 
Եր կու տար բեր հա սա րա կար գեր, եր կու տար բեր մո

տե ցում եր...
Ա ռա ջին դեպ քում՝ ար տո նութ յուն ներ, ի րա վունք ներ, 

 Միու թե նա կան գոր ծու ղում եր՝ ԽՍՀՄի տա րած քում, 
նաև՝ ակն դետ հսկո ղութ յուն, և  ա նունդ՝ զենք: 
Երկ րորդ դեպ քում՝ ինք նու րույ նութ յուն՝ գրիր ինչ ու

զում ես, ինչ պես ու զում ես: Երկ րոր դը նա խընտ րե լի է, 
քա նի որ ար դեն եր ևում է թեր թը ստեղ ծող նե րի ճա շա
կը, ա սե լի քը, նպա տա կադ րու մը:
 Կո մու նիս տա կան կու սակ ցութ յու նը, ո րը և՛ պե տութ

յունն էր, և՛ կա ռա վա րութ յու նը, մա մու լի ա մե նա վեր
ջին օ ղակ նե րին, ան գամ՝ բազ մատ պա քա նակ թեր թե
րին ար տո նութ յուն ներ էր տա լիս և  պա հան ջում... Այդ 
տա րի նե րին «Ա պա գա բժիշ կը» ու ներ 8 աշ խա տա կից, 
սե փա կան ֆո տո լա բո րա տո րիա և  լու սան կա րիչ, 
4 աշ խա տա սեն յակ, տրվում էին գոր ծու ղում եր՝ 
 Միու թե նա կան հա ման ման թեր թե րին ծա նո թա
նա լու նպա տա կով կազ մա կերպ վող սե մի նար նե
րին մաս նակ ցե լու հա մար...
 Սա կայն՝ Աստ ված մի ա րաս ցե, հան կարծ թեր

թի՝ շա բա թը մեկ ան գամ լույս տես նե լու գրա ֆի կը 
խախտ վեր մեկ օրով կամ  Միու թե նա կան, դրա
նից բխող՝ հան րա պե տա կան կենտ րո նա կան կո
մի տե նե րի, նրանց պլե նում ե րի ըն դու նած որ ևէ 
ո րո շում վրի պեր խմբագ րի ու շադ րութ յու նից և  
այդ «ո րո շում ե րի լույ սի ներ քո մեր խնդիր նե րի և  
ա նե լիք նե րի մա սին» հոդ ված չտպագր վեր...
Մշ տա կան վե րահս կո ղութ յան մար մին նե րի՝ 

կու սակ ցութ յան կենտ րո նա կան, քա ղա քա յին, 
շրջա նա յին, հա մալ սա րա նա կան կո մի տե նե րի 

ա չա լուրջ հսկո ղութ յու նը յու րա քանչ յուր թո ղարկ ման 
առն չութ յամբ ի րա կա նաց նում էին ա մե նայն հետ ևո
ղա կա նութ յամբ՝ վե րո հիշ յալ օ ղակ նե րում չա փա զանց 
հա ճա խա կի քննար կում ե րի կազ մա կերպ մամբ: Ե թե 
դրան ա վե լաց նենք նաև տպա րան տա նե լուց ա ռաջ 
թեր թի նյու թե րը «ГЛАВЛИТ»ին ներ կա յաց նե լը, նրանց 
թույլտ վութ յան դեպ քում միայն տպագ րութ յու նը սկսե
լու հան գա ման քը, պարզ կդառ նա, թե որ քա~ն  ծանր 
պայ ման ներ էին առ կա լրատ վա մի ջոց նե րի հա մար: 
 Ծանր ժա մա նակ ներ էին այն ա ռու մով, որ խմբագ րի 

ճա շա կը, ցան կութ յուն նե րը ոչ թե երկ րոր դա կան, այլ 
եր րոր դա կան, չոր րոր դա կան նշա նա կութ յուն ու նեին: 
Այ նո ւա մե նայ նիվ՝ ա ռա վել մեծ ցան կութ յան դեպ քում 
մեզ հա ջող վում էր խիստ կու սակ ցա կա նաց ված մա
մու լի սահ մա նա փակ է ջե րում տեղ գտնել նաև անհ րա
ժեշտ, ըն թեր ցո ղին սրտա մոտ նյու թե րի հա մար, ի հար
կե, նաև այս առն չութ յամբ քննա դա տութ յան ար ժա նա
նա լով կու սակ ցա կան վե րին օ ղակ նե րում...
 Մինչև 1988 թվա կանն ա մեն ինչ պարզ էր. « գի տեինք», 

որ գնում ենք դե պի կո մու նիզ մի հաղ թա նակ, մե զա նից 
պա հանջ վում էր մեր հրա պա րա կում ե րով օգ նել այն 

 Հո բել  յա նի ա ռի թով մենք՝ մեր մա սին

2 ՀԱՐ ՅՈՒ ՐԱՄ ՅԱԿ, 2 ՀԱ ԶԱ ՐԱՄ ՅԱԿ, 2 ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿԱՐԳ
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սերն դի դաս տիա րա կութ յա նը, ո րը պետք է ապ րեր 
այդ հա սա րա կար գում՝ դաս տիա րակ ված լե նին յան 
գա ղա փար նե րով:
 Հե տո սկսվեց հո գե վար քը՝ ԽՍՀՄի փլուզ ման գոր

ծըն թա ցը: 
 Խորհր դա յին հսկա և հ զոր պե տութ յան կազ մա լուծ

ման ի րա կա նաց մա նը կոչ ված դրսի ու ժե րը և ն րանց 
խորհր դա յին զի նա կից նե րը լավ գի տեին, որ 70 տա րի 
ա նընդ մեջ, պրո պա գան դա յի բո լոր մի ջոց նե րով մեզ 
նե րար կել էին, թե ինչ վատ բան է կա պի տա լիզ մը, և  
այդ բառն ան գամ կա րող էր հուշտ ա նել, ե թե ա սեին, 
որ պատ րաստ վում են հա սա րա կարգ փո խել՝ այդ քան 
«հա րա զատ» դար ձած սո ցիա լիզ մից անց նել «նե խած 
և փ տած» կա պի տա լիզ մին:

 Հա վա նա բար սա էր գլխա վոր պատ ճա ռը, որ սկզբում 
ա մեն ինչ ար վում էր, որ պես զի մտքե րը հնա րա վո րինս 
ման վա ծա պատ հնչեին, խրթին ու ան հաս կա նա լի՝ հե
ռու կոնկ րետ ձևա կեր պում ե րից: Այս ի րա վի ճա կում 
ա մե նա ծան րը, թերևս, նրանց վի ճակն էր, ով քեր ի 
պաշ տո նե կոչ ված էին ի րա կա նաց նել կո մու նիս տա
կան կու սակ ցութ յան ո րո շում ե րը: Դ րանք կու սակ
ցա կան ա պա րատ ներ էին և ն րանց գլխա վոր զեն քը՝ 
մա մու լը: Ան կեղծ ա սած՝ ներքև նե րում չգի տեին, որ 
նախ՝ ա րա գաց ման, ա պա՝ վե րա կա ռուց ման ան վան 
տակ ա մե նաա մե նա վերև նե րում ծրագր վում և զ գու շո
րեն ի րա կա նաց վում էր ԽՍՀՄի փլու զու մը, ա սել է թե՝ 
նույն այդ ա պա րատ նե րի ոչն չա ցու մը:
ԽՄԿԿ, ՀԿԿ  Կենտ կոմ ե րի բյու րո ներն ու պլե նում ե

րը քափ ու քրտինք մտած ան հաս կա նա լի ո րո շում եր 
էին ըն դու նում՝ սկզբնա կան օ ղակ նե րից պա հան ջե լով 
քննար կել և դ րան ցից բխող ո րո շում եր կա յաց նել, իսկ 
որ ա մե նա զա վեշ տա կանն էր՝ դրանք ի րա կա նաց նել...
 Դեռ մե կից գլուխ չհա նած՝ մա մու լում հայտն վում էր 

նոր ո րո շու մը...
 Հա վաք վում էին հեր թա կան կու սակ ցա կան, կո մե րի

տա կան ժո ղով ե րը:  Նո րից՝ «քննար կում եր, ա ռա
ջար կութ յուն ներ, նա խա ձեռ նութ յուն ներ»՝ այս կամ այն 
ո րոշ ման լույ սի ներ քո սե փա կան ա նե լիք նե րի ծրագ
րում...
Իսկ որ տե՞ղ պետք է եր ևար այս ա մե նը, ե թե ոչ՝ մա

մու լում:

Եվ խստաց վում էր վե րա բեր մուն քը լրատ վա մի ջոց նե
րի հան դեպ՝ նրան ցից պա հան ջե լով լու սա բա նել ա րա
գաց ման, ա պա նաև՝ վե րա կա ռուց ման ուղ ղութ յամբ 
քննար կում ե րի, ո րո շում ե րի կա յաց ման և դ րանց 
ի րա գործ ման ըն թաց քը:
Այդ օ րե րին շրջա նառ ված մի սրա խո սութ յուն հաս կա

նա լի դարձ րեց, թե ի վեր ջո ի՞նչ է ա րա գա ցու մը:
«Այ մարդ, ի՞նչ ա րա գա ցում, հե նա ման րից քանդ վում 

էինք, է լի...»:
... Եվ պատ մութ յուն դար ձան պլա նա վոր ված տնտե

սութ յան զար գաց ման պատ մա կան հնգամ յա պլան
ներն ու դրանց ի րա կա նաց մա նը նպա տա կաուղղ ված 
սո վե տա կան ժո ղովր դի «ինք նա զոհ աշ խա տան քի» 
մա սին ա ռաս պել նե րը՝ հնգամ յա կը ե րեք, եր կու սու կես, 
ան գամ եր կու տա րում կա տա րե լու մա սին, վե րա ցավ 
ընդ հա նու րի ու նեց ված քը, ա մեն ինչ տեր ու նե ցավ:
Անց յալ դար ձավ նաև մեծ թա ղում ե րի հնգամ յա կը՝ 

Բ րեժև,  Չեր նեն կո, Անդ րո պով...
Ուղ ղա կի զա վեշ տա կան էր այն հան գա ման քը, որ ի 

թիվս  Միու թե նա կան և  հան րա պե տա կան կու սակ ցա
կան թեր թե րի՝ մեր ինս տի տու տի թեր թը ևս  ան պայ
ման պետք է տպագ րեր հան գուց յա լի մե ծա դիր լու սան
կա րը, վեր ջի նիս մա սին ՏԱՍՍի հա ղոր դագ րութ յու նը, 
կեն սագ րութ յու նը...

Սո վե տա կան  Սո ցիա լիս տա կան Հան րա պե տութ
յուն նե րի «ան խախտ միութ յու նը» վե րա կա ռուց վեց, 
վե րած վե լով մեկ ու կես տասն յա կի հաս նող ան կախ 
երկր նե րի՝ ի րենց ան կախ մա մու լով...
Ա մեն ևին նպա տակ չու նե նա լով վեր լու ծութ յուն ներ 

ա նել կա տար վա ծի մա սին՝ ուղ ղա կի նշեմ, որ այս 
ա մե նի մա սին ի պաշ տո նե գրում էր նաև մեր թեր
թը, մա ցած սուղ տա րած քում մի կերպ տե ղա վո րե
լով այն ա մե նը, ին չը մեր կար ծի քով անհ րա ժեշտ էր և 
 հե տաքրք րում էր մեր ըն թեր ցո ղին... Այն ա մե նը, ինչն 
այ սօր կազ մում է մեր կրթօ ջա խի տա րեգ րութ յու նը:

Ս· Թորոսյան

«Ապագա բժիշկ» - 60



 Թեր թի ստեղծ ման հո բել յա նի ա ռի թով է իմ 
հար ցազ րույ ցը «Ա պա գա բժիշկ» թեր թի գլխա
վոր խմբա գիր,  Ժուռ նա լիստ նե րի մի ջազ գա
յին կոն ֆե դե րա ցիա յի և  Հա յաս տա նի ժուռ նա
լիստ նե րի միութ յան ան դամ  Սե դա  Խա չա տու րի 
 Թո րոս յա նի հետ:

- Շ նոր հա վո րում եմ հո բել յա նի ա ռի թով: Ինչ պես եր-
ևում է թո ղար կում ե րից՝ տպա գիր թեր թը մեծ ոգ ևո-
րութ յամբ է ըն դուն վել:  Թեր թե լով հա վա քա ծու նե րը՝ 
հա մոզ վում ես, որ ան ցած 60 տա րի նե րը «Ա պա գա 
բժշկի» հա մար ե ղել են ստեղ ծա գործ աշ խա տան քի, 
եր բեմ՝ պայ քա րի ու գո յատև ման, նաև՝ վե րած նութ-
յան, ինք նա հաս տատ ման ու լայն ճա նաչ ման տա-
րի ներ: Կ խո սե՞ք մի փոքր թեր թի ստեղծ ման պատ-
մութ յու նից, և  ով քե՞ր են ե ղել թեր թի հիմ ա դիր նե րը: 
 Հատ կա պես, որ ան ձամբ ձեզ հա մար կրկնա կի հո բել-
յան է. ըն դա մե նը մի քա նի ամ սից կլրա նա ձեր կող-
մից «Ա պա գա բժիշ կը» խմբագ րե լու 30-ամ յա կը: Ա սա-
ցեք, խնդրեմ, որն է ե ղել այն խթա նը, ո րը հնա րա վոր 
է դարձ րել այդ քան տևա կան ժա մա նակ աշ խա տել և 
 պահ պա նել այն խան դա վա ռութ յու նը, ո րով ա ռաջ-
նորդ վե լով առ այ սօր՝ ի րա կա նաց նում եք «Ա պա գա 
բժիշ կը» խմբագ րե լը: Ս րանք բնավ փքուն խոս քեր չեն, 
վկա յութ յու նը՝ «Ա պա գա բժշկում» աշ խա տե լու ըն թաց-
քում մեր հա մա տեղ աշ խա տան քի իմ դի տար կում ե-
րը:

 Շ նոր հա վո րան քի հա մար շնոր հա կա լութ յուն, թեր թի 
հո բել յա նը նաև քո տոնն է՝ որ պես «Ա պա գա բժշկի» 
աշ խա տա կից:  Ցան կա նում եմ շնոր հա վո րել նաև մեր 
նախ կին բո լոր աշ խա տա կից նե րին, ով քեր այ սօր, մե
ծա մա սամբ, աշ խար հի տար բեր մի ջօ րեա կան նե րում 
են և  առ այ սօր «Ա պա գա բժիշ կը» հա մա րում են ի րենց 
թեր թը: Ան կեղծ ա սած՝ եր բեմ ինքս ինձ հարց նում եմ՝ 
երբ եմ հոգ նե լու կամ սկսե լու ի մի ջիայ լոց նա յել թեր թի 
հեր թա կան հա մա րի ստեղծ մա նը. չէ՞ որ ար դեն հա զար 
ան գամ կրկնվում է նույն ա սե լի քը՝ նույն լսա րա նի հա
մար: Երբ այդ ե րե սուն տա րի նե րի ըն թաց քում թեր թը 
հա սա րա կութ յան կյան քում տե ղի ու նե ցող փո փո խութ
յուն նե րին հա մա պա տաս խան աշ խա տում է ըն թեր ցող
նե րին հասց նել ա մե նա կար ևո րը, ա մե նա հիմ ա կա նը, 
ա մե նաէա կա նը, հաս կա նա լի է՝ բա ցառ վում է կրկնու
թյու նը: Իսկ ինչ քա˜ն  բան փոխ վեց վեր ջին ե րեք տաս
նամ յակ նե րի ըն թաց քում: 
 Քո հար ցադր ման երկ րորդ մա սի հետ կապ ված՝ կնշեի 

հետև յա լը. վեց տաս նամ յակ ա ռաջ էր՝ 1958ի մա յի
սի 22ին է լույս տե սել աշ խար հում միակ հայ կա կան 
բժշկա կան բարձ րա գույն ու սում ա կան հաս տա տու
թյան հա յե րեն եր կէ ջա նոց, հե տա գա յում՝ չորս է ջա նոց 
թեր թը, խնդիր ու նե նա լով «...նպաս տել ժա մա նա կա
կից բժշկա կան նվա ճում ե րով զին ված, ո րակ յալ ե րի
տա սարդ կադ րե րի պատ րաստ ման մեծ ու պա տաս
խա նա տու գոր ծին»,կար դում ենք անդ րա նիկ հա մա րի 
ա ռաջ նո րո դող հոդ վա ծում:
 Թեր թի ա մե նից ծանր ժա մա նա կաշր ջա նը 1960ա կան 

թվա կան նե րի կե սե րին է ե ղել, երբ ի րար են հա ջոր դել 
խմբա գիր նե րը, թեր թը սկսել է տպագր վել ընդ հա տում
նե րով, ան կա նոն, ի վեր ջո՝ ո րոշ ժա մա նակ դա դա րել է 
լույս տես նել: 
1967ին թեր թի խմբա գիր է նշա նակ վել  Մի քա յել 

 Դար բին յա նը, ո րի պաշ տո նա վա րութ յան տա րի նե
րին թեր թը՝ գտնվե լով կու սակ ցութ յան, կո մե րիտ միու
թյան կենտ կոմքաղ կոմշրջկոմ ե րի, ինս տի տու տի 
ռեկ տո րա տի, կու սակ ցա կան, արհ միու թե նա կան և 
 կո մե րի տա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի հսկո ղու թյան 
ու հո վա նա վո րութ յան ներ քո, հիմ ա կա նում լու ծել է 
ու սա նող նե րի կո մու նիս տա կան դաս տիա րա կութ յան 
հար ցեր:  Ժա մա նակ ներն այն պի սին էին, որ գա ղա
փա րա կան հզոր զենք հա մար վող թեր թին տրվում էին 
ի րա վունք ներ, ար տո նութ յուն ներ՝ մոտ մեկ տասն յա կի 
հաս նող աշ խա տա կազմ, աշ խա տա սեն յակ ներ, ժա
մա նա կին հա մա պա տաս խան՝ տեխ նի կա կան հնա
րա վո րութ յուն ներ, նաև պա հանջ վում՝ տա նել կու սակ
ցութ յան գլխա վոր գի ծը՝ լու սա բա նել կու սակ ցա կան 
և  կո մե րի տա կան տար բեր բյու րո նե րի, պլե նում ե րի, 
հա մա գու մար նե րի ո րո շում ե րը և  ներ կա յաց նել «այդ 
ո րո շում ե րի լույ սի ներ քո» տվյալ օ ղա կի խնդիր նե րը...
Ա սել, թե այդ շրջա նում թեր թը սոսկ գա ղա փա րա

1958-Ի ՄԱ ՅԻ ՍԻ 22-ԻՆ ԼՈՒՅՍ Է  
ՏԵ ՍԵԼ ԲԺՇԿԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԻ 

«Ա ՊԱ ԳԱ ԲԺԻՇԿ» ԹԵՐ ԹԻ ԱՆԴ ՐԱ ՆԻԿ ՀԱ ՄԱ ՐԸ: 
 2018-ԻՆ ԼՐԱ ՆՈՒՄ Է ԹԵՐ ԹԻ 60-ԱՄ ՅԱ ԿԸ

Դեպի 100-ամյակ



կան հար ցե րի է անդ րա դար ձել, ճիշտ չի լի նի, քա նի 
որ  Խորհր դա յին  Միութ յան գո յութ յու նը հան րա պե տու
թյուն նե րի ու սա նո ղա կան ե ռուն կյան քի հնա րա վո րու
թյուն էր ըն ձե ռում՝ հա մա տեղ ու սա նո ղա կան փա ռա տո
ներ, գի տա կան միաց յալ նստաշր ջան ներ, փո խայ ցե
լութ յուն ներ, մրցույթ ներ... Այս ա մե նը այդ տա րի նե րին 
լա վա գույնս լու սա բան վել են «Ա պա գա բժշկի» է ջե րում:
-  Տա րի ներ ան ցան:  Շատ բան փոխ վեց աշ խար հում: 

 Ձեր խմբա գիր լի նե լու տա րի նե րը ին չո՞վ էին ա ռանձ-
նա հա տուկ:
 1988ից, երբ չորս տա րի էր, ինչ խմբագ րում էի թեր թը՝ 

կյան քը դուրս ե կավ մինչ այդ սո վո րա կան դար ձած հու
նից. երկ րա շարժ՝ որ բեր, ա վե րա ծությ ւոն ներ, ար ցախ
յան շար ժում՝ գաղ թա կան ներ, զո հեր, սում գա յիթ յան 
դեպ քեր, Եր ևա նում՝ զոր քեր, զին վոր ներ, տան կեր... Եվ 
այս ա մե նը՝ միու թե նա կան և  հան րա պե տա կան պաշ
տո նա կան մա մու լի համր լռութ յան պայ ման նե րում...
«ГЛАВЛИТ» հսկան թույլ չէր տա լիս այդ ա մե նի մա

սին գրել, փո խա րե նը մա մու լը հե ղեղ ված էր ա ռօր յա 
դեպ քե րի, կենտ կո մի ղե կա վար նե րի հան դի պում ե րի, 
ո րո շում ե րի, այդ օ րե րին մի քա նի կա պույտ կե տե րի՝ 
ափ նետ վե լով ինք նաս պան լի նե լու փաս տի լու սա բա
նում ե րով...
 Հի մա շա տե րի հա մար ան հաս կա նա լի կլի նի այն 

փաս տը, թե ին չու մա մու լը չէր կա րող գրել այն ա մե նի 
մա սին, ինչ հե տաքր քիր էր ըն թեր ցո ղին:  Խորհր դա յին 
տա րի նե րին գո յութ յուն ու ներ տխրահռ չակ մի օ ղակ՝ 
«ГЛАВЛИТ» ան վա նու մով, ո րին բո լոր թեր թե րը նա
խօ րոք ներ կա յաց նում էին տպագր վե լիք նյու թե րը, 
լու սան կար նե րը, հայ տա րա րութ յուն նե րը: Ն րանց կող
մից  կար դա լուց և  հաս տա տե լուց հե տո էր միայն հնա
րա վոր սկսել թեր թի տպագ րութ յու նը: Բ նա կա նա բար, 
նրանք չէին թույ լատ րում տպագ րել այն ա մե նը, ինչ 

հա մա հունչ չէր կու սակ ցութ յան կուր սին: Դ րա նից հե
տո որ ևէ տառ փո խե լը հա վա սա րա զոր էր խմբագ րին 
աշ խա տան քից ա զա տե լուն և  կու սակ ցա կան տույ ժի 
ներ կա յաց նե լուն, իսկ կու սակ ցա կան տույ ժը կնշա նա
կեր մի մեծ խաչ՝ հե տա գա ողջ գոր ծու նեութ յան վրա: 
-  Բայց մեր թեր թի հա վա քա ծու ի մեջ ես նկա տե ցի 

այդ օ րե րին տպագր ված նյու թեր՝ հիմ ա կա նում ռու-
սա լե զու, ան վա նի մարդ կանց հոդ ված ներ, հար ցազ-
րույց ներ՝ Ար ցա խի, Ար ցա խում առ կա ի րա վի ճա կի և  
ժամանակին այլ ար գել ված թե մա նե րի մա սին: Ինչ-
պես գտա՞ք ել քը՝ ձեր խոս քը հասց նե լու բազ մա մարդ 
լսա րա նին:
 1989ից, զգա լով, որ բազ մատ պա քա նակ թեր թե րը 

փոք րի շա տե դուրս են մա ցել գլավ լի տա յին խեղ դող 
հսկո ղութ յու նից, ո րո շե ցի անց նել պար տի զա նա կան 
պայ քա րի՝ մտա ծե լով՝ ինչ լի նում է, թող լի նի... ազ գը 
ինք նա զո հո ղութ յան է գնում, այդ գոր ծըն թա ցին մեր 
մաս նակ ցութ յու նը պար տա դիր է: 
 Նո յեմ բե րին լույս տե սավ «Мы и наш Арцах, или 

правда о Нагорном Карабахе» 12 է ջա նոց ռու սե
րեն հա տուկ թո ղար կու մը՝ առանց «ГЛАВЛИТ»ին 
ներկայացնելու: 1990ի ապ րի լի 24ի թո ղար կու մը՝ 
թվով 999րդը, նույն պես լույս տե սավ 12 է ջով՝ ռու սե
րեն՝ «Великая трагедия армянского народа» ընդ հա
նուր խո րագ րով: Ի դեպ՝ այդ տա րի նե րին թեր թի ֆոր
մա տը մեծ էր, և 12 է ջը հա վա սար էր այ սօր վա «Ա պա գա 
բժշկի» 48 է ջին:  Թո ղար կում ե րը 1915ի և 90ա կան նե
րի մա սին էին, հիմ ա կա նում՝ Ար ցա խի պատ մութ յան, 
ար ցախ յան հիմ ա հար ցի վե րա բեր յալ՝ հաս ցեագր ված 
 Խորհր դա յին  Միութ յան ըն թեր ցո ղին, քա նի որ ա վագ
նե րը լավ են հի շում միու թե նա կան հե ռուս տա տե սու
թյամբ հա յե րին սաս տող նե րի ե լույթ նե րում հնչող այն 
ո րա կում ե րը, ո րոն ցից պարզ էր դառ նում, որ հան րա
պե տութ յու նից դուրս շա տե րը չգի տեն՝ ով ու մից ի՞նչ է  
ու զում, ի՞նչ է ար ցախ յան հիմ ա հար ցը, «ին չու՞ հան
գիստ ապ րել չեն ու զում այդ ան հաշտ ար ցախ ցի նե
րը...»:
 Սո վո րա կան՝ 2000ի փո խա րեն (խորհր դա յին տա րի

նե րին այդ քան էր «Ա պա գա բժիշկ» թեր թի տպա քա նա

«Ապագա բժիշկ» - 60



կը) այդ թո ղար կում ե րը լույս տե սան 10.000 տպա քա
նա կով և  ու ղարկ վե ցին  Խորհր դա յին  Միութ յան բո լոր 
հան րա պե տութ յուն ների բժշկական բուհեր:
 Իսկ այդ հա մար ձակ քայ լը հետ ևանք ներ չու նե ցա՞վ 

ձեզ վրա:
 Սկս վեց նա մակ նե րի հե ղեղ  Խորհր դա յին  Միութ յան 

բո լոր հան րա պե տութ յուն նե րից, ո րոնց մի մա սի հե
ղի նակ նե րը ե րախ տա գի տութ յուն էին հայտ նում, որ 
թեր թը հնա րա վո րութ յուն տվեց վեր ջա պես ի մա նալ, 
թե ի՞նչ է կա տար վում  Հա յաս տա նում և Ար ցա խում: 
Դ րան ցից մե կը՝ Ի վա նո վո յի պե տա կան հա մալ սա րա
նի ամ բիո նի վա րիչ, պրո ֆե սոր Ե.  Գինզ բուր գի նա մա
կը տպագ րե ցինք մեր թեր թում:  Նա մակ նե րի ճնշող 
մե ծա մաս նութ յու նը մե ղադ րում էր թեր թի խմբագ
րութ յա նը «ջուր պղտո րե լու» մեջ, մի քա նի սը, ան գամ, 
ա հա բեկ չա կան էին. վեր ջին ներս հիմ ա կա նում Ադր
բե ջա նից էին:  Թերևս, իմ աշ խա տան քի լա վա գույն 
գնա հա տա կան նե րը ես այդ վեր ջին խմբի նա մակ ներն 
եմ հա մա րում, ո րոն ցում սպառ նում էին ազ գա միջ յան 
թշնա մանք հրահ րե լու, և, հատ կա պես, «պատ մա կան 
փաս տե րը խե ղաթ յու րե լու հա մար» ան ձամբ պատ ժել 
խմբագ րին... Ն շա նա կում է՝ թեր թը նպա տա կա կե տին 
էր խփել:
 Իսկ այդ տա րի նե րին երկ րում տի րող տնտե սա կան 

ծանր վի ճա կը չազ դե՞ց խմբագ րութ յան գոր ծու նեութ-
յան վրա:
 Երբ ե կան տնտե սա կան ծանր ճգնա ժա մի տա րի նե

րը, ա մեն շա բաթ լույս տես նող թեր թը սկսեց լույս տես
նել ա մի սը մեկ ան գամ՝ տպա րա նա յին ծախ սե րի չա
փա զանց բարձր գնե րով: 
Այս հան գա ման քից ել նե լով՝ փակ վե ցին հան րա

պե տա կան գրե թե բո լոր բու հա կան թեր թե րը: Ի պա
տիվ այդ տարիներին հա մալ սա րա նի ռեկ տոր Վ.Պ. 
 Հա կոբ յա նի է խո սում այն փաս տը, որ, գի տակ ցե լով 
թեր թի կար ևո րութ յու նը՝ բու հի պատ մութ յան ար ձա
նագր ման, ու սա նող նե րի դաս տիա րա կութ յան ուղ
ղութ յամբ, ստեղ ծեց ա մեն հնա րա վոր պայ ման, որ
պես զի բժշկա կան հա մալ սա րա նի տա րեգ րի կյան քը 

չընդ հատ վի, քան զի դա ա վե լի շատ կնշա նա կեր 
բժշկա կա նի պատ մութ յան ար ձա նագր ման ընդ
հա տում:
 Հան րա պե տութ յու նը լրագ րա կան թուղթ չու

ներ, եր բեմ չէին տպագր վում հան րա պե տա կան 
պաշ տո նա կան թեր թե րից շա տե րը, բայց, ի պա
տիվ «Ա պա գա բժշկի» խմբագ րա կազ մի պետք է 
ա սել, որ թեր թի պար բե րա կա նութ յու նը չխա թար
վեց:  Ցան կա նում եմ որ պես գաղտ նիք նշել մի 
հան գա մանք. խմբագ րա կազ մի ջան քե րը կմա
յին չի րա կա նաց ված, ե թե ներ կա յիս « Տիգ րան 
 Մեծ», այն օ րե րին ՀԿԿ  Կենտ կո մի տպա րա նի 
տնօ րեն Վ րեժ  Մար կոս յա նի դուստ րը բժշկա կա
նի ու սա նող չլի ներ, և տ պա րա նի ու նե ցած հո
գե պա հուստ թուղ թը չտրա մադր վեր «Ա պա գա 
բժշկին»: Ա մի սը մեկ ան գամ ըն թեր ցո ղը սպա
սում էր իր թեր թին, ո րի դե րը չա փա զանց մեծ 
էր· է լեկտ րաէ ներ գիա չլի նե լու պատ ճա ռով խա
փան վել էր ռա դիո յի, հե ռուս տա տե սութ յան աշ
խա տան քը, միու թե նա կան մա մու լը  Հա յաս տան 
չէր մտնում՝ շրջա փա կում էր:  Հան րա պե տա կան 
թեր թե րի ան կա նոն, ե զա կի թո ղար կում ե րը չա

փա զանց թանկ էին՝ տնտե սած ողջ գու մա րը կորց րած, 
ռուբ լին դրա մով փո խե լու ըն թաց քում իս պառ աղ քա
տա ցած, ստա ցած ա ռա ջին աշ խա տա վարձկրթա թո
շակ նե րը սոսկ սննդի վրա ծախ սող ու սա նող նե րի, ին
չու չէ՝ նաև աշ խա տա կից նե րի հա մար: 
Այս ի րա վի ճա կում մեր թեր թը մեծ պա տաս խա նատ

վութ յամբ էր մո տե նում իր յու րա քանչ յուր տո ղին՝ ցան
կա նա լով ինչ քան հնա րա վոր է շատ լրատ վութ յուն 
հասց նել ըն թեր ցո ղին՝ լավ ա պա գա յի հույս ներշն չե լով, 
օգ նե լով, որ ան գամ հու մա նի տար օգ նութ յամբ գո յատ
ևե լով՝ չկորց նի բա րո յա կան նկա րա գի րը:  Հի մա անց
յալ են մղձա վան ջա յին օ րե րը, այ սօր բո լո րո վին ու րիշ՝ 
թեր թի խնդիր նե րը: Իր 60ամ յա կի տա րում «Ա պա գա 
բժիշ կը»՝ ունկն դիր իր ըն թեր ցո ղա կան լսա րա նի ար
ձա գան քին, շա րու նա կում է ապ րել, ստեղ ծա գոր ծել՝ 
հա նուն վաղ վա, հա նուն իր յու րա քանչ յուր ըն թեր ցո ղի: 
Ի դեպ՝ ի պաշ տո նե «Ա պա գա բժշկի» խմբա գի րը նաև 

հա մար վում էր հա մալ սա րա նի մամ լո խոս նա կը, ո րի 
գոր ծու նեութ յան հիմ ա կան ա ռանց քը հան րա պե տա
կան թեր թե րում և  հե ռուս տաե թե րում մեր բու հը ներ
կա յաց նելն էր: 
 Ո՞րն է բազ մատ պա քա նակ թեր թի ընդգրկ ման սահ-

մա նը:
 Բազ մատ պա քա նակ թեր թի ընդգրկ ման սահ մա նը 

չա փա զանց հա րա բե րա կան է: Ինչ պես վեր ևում նշե
ցի, 1988ին՝ մեր ժո ղովր դի հա մար ճա կա տագ րա կան 
այն օ րե րին, երբ ե ռա ցող կրքե րի արդ յուն քում հնչող 
ժո ղովր դի բո ղո քի ձայ նը ան տես վում էր ո՛չ միայն 
միու թե նա կան, այլև մեր՝ հան րա պե տա կան մա մու լի 
ու հե ռուս տա տե սութ յան կող մից, երբ լրատ վութ յան 
բա ցա կա յութ յան հետ ևան քով աշ խարհն ան տեղ յակ 
էր Ար ցա խի ա զա տա կան չին, բազ մա տի րաժ թեր թը 
գե րա զան ցեց իր հա մար նա խա տես ված բո լոր սահ
ման նե րը՝ ճեղ քե լով լրատ վա կան շրջա փա կու մը: Այ
սօր հա մա ցան ցի, բա զում ու բազ մա պի սի է լեկտ րո նա
յին կա պե րի պայ ման նե րում ան գամ բազ մա տի րա ժը 
խնդիր ներ ու նի լու ծե լու և  լու ծում է պատ վախնդ րո րեն: 

Դեպի 100-ամյակ



Ա վե լին՝ մեր թեր թի յու րա քանչ յուր հա տիկ գտնում է իր 
ըն թեր ցո ղին, տե ղե կաց նում  նրան այն ա մե նի մա սին, 
ինչ կա տար վում է բժշկա կան հա մալ սա րա նում:
  Մի քա նի խոսք ձեր նա խա սի րութ յուն նե րի մա սին:
 Ան կեղծ ա սած՝ նա խա սի րութ յուն ներ շատ եմ ու

նե ցել և  ու նեմ:  Նախ՝ կար դալ, ա պա՝ ա ռա վել ե րի
տա սարդ տա րի քում, ա սեղ նա գոր ծել՝ հատ կա պես 
թաշ կի նա կի եզ րե րի ժան յակ նե ր:  Ժա մա նակ կար, որ 
կա նայք օգ տա գոր ծում էին շատ գե ղե ցիկ թաշ կի նակ
ներ՝ ի տար բե րութ յուն այ սօր վա թղթղե ան ձե ռո ցիկ
նե րի: Այդ ա սեղ նա գոր ծութ յու նը ինք նան պա տակ չէր: 
Ես կա րո ղա նում էի ստեղ ծել ծաղ կա նախ շեր: Այ սօր 
իմ ստեղ ծած ժան յա կե նախ շա զար դե րի ծա ղիկ նե րին 
փո խա րի նում են ծաղ կա նո ցիս կեն դա նի ծա ղիկ նե րը՝ 
ա ռա ջին ձնծա ղիկ նե րից՝ մինչև ուշ աշ նա նը ծաղ կող 
բազ մա գույն քրի զան թեմ ե րը, ո րոնք լցնում են օրս, 
ո րը սկսում եմ ա ռա վոտ յան նրանց բա րի լույս մաղ թե
լով, նրանց հետ զրու ցե լով:  Ծի ծա ղե լի՞ է:
  Հա կա ռա կը՝ նա խան ձե լի: 
 Ա մե նա մեծ նա խա սի րութ յունս ճամ փոր դելն է: Երբ 

տա րիքդ ա ռաջ է գնում և  ա վե լի շատ կենտ րո նա նում 
ես վեր հու շի, քան ա պա գա յի ծրագ րե րի վրա, ճամ փոր
դա կան հի շո ղութ յուն ներդ դառ նում են հա ճե լի բեռ, 
ո րոնք չես ցան կա նում վայր դնել: Եվ հապ ճեպ ար ված 
գրա ռում երդ, լու սան կար ներդ կեն դա նաց նում են այդ 
օ րե րի զգա ցո ղութ յուն ներդ... Եվ զգում ես, որ հի շո
ղութ յան գզրոց ներդ դա տարկ չեն:
 Ո՞րն եք հա մա րում ձեր կյան քի ա մե նատ պա վո րիչ 

օ րը:
 Այդ պի սիք շատ են և, այ նո ւա մե նայ նիվ, կցան կա նա

յի նշել մե կը՝  Վա տի կա նում Ե ղեռ նի 100ամ յա տա րե
լի ցին և Գ րի գոր  Լու սա վոր չի սրբա դաս մա նը նվիր ված 
պա տա րա գը, 2015 թվա կա նի ապ րի լի 12ին: 

 Ա սա ցեք, խնդրեմ, «Ա պա գա բժիշ կը» ու նի՞ ա վան-
դույթ ներ: 
 Խմ բագ րա կազ մի գոր ծու նեութ յու նը ինք նին ա վան

դույթ նե րի շա րան է, ո րը, թեև կրկնվում է յու րա քանչ
յուր թո ղար կում պատ րաս տե լիս, այ դո ւա մե նա յնիվ, 
ձանձ րա լի չի դառ նում, քա նի որ տար բեր են ոչ միայն 
թո ղարկ ման նյու թե րը, այլև փո փոխ վող ըն թեր ցո ղա
կան կազ մը: Ինքդ էլ գի տես, որ մեր աշ խա տան քա յին 

ռիթ մը նման է պուլ սա ցիա յի:  Հեր թա կան թո ղարկ ման 
նյու թե րը տպա րան ու ղար կե լուց հե տո սկսվում է հա
րա բե րա կան հանգս տի շա բա թը՝ մինչև հա ջորդ թո
ղարկ ման նյու թե րը հա վա քե լը, մշա կե լը, սրբագ րելն 
ու մա կե տա վո րե լը: Ա վան դույթ դար ձած մի սո վո րույթ 
կա մեզ  մոտ, ո րը մինչև վեր ջերս բա վա կա նին արդ
յու նա վե տո րեն պահ պա նում էիք դու,  Վար դու հին և 
Ա նա հի տը. ա ռա վոտ յան սուր ճի հրա վե րը դարձ նե լով 
եր կու հա սա րա կար գում ապ րած ձեր ա վագ գոր ծըն
կե րո ջը «զրույ ցի մեջ ներ քա շե լու գոր ծըն թաց»:  Ձեզ 
թվում էր՝ դուք եք ինձ խո սեց նում, իսկ ես ու րախ էի 
ա ռի թի բեր մամբ ձեզ հետ կի սել իմ խո հե րը, հի շո ղութ
յուն նե րը, վեր լու ծութ յուն նե րը: Այդ զրույց նե րի ըն թաց
քում ա մե նից շատ կար ևո րում էի այն խոր հուրդ նե րը, 
ո րոնք ի րա վունք էի վե րա պա հում տա րի նե րի բարձ
րութ յու նից տալ ե րի տա սարդ նե րիդ:  Սո վո րա բար 
խոր հուրդ տալ տա րեց նե րը շատ են սի րում, իսկ ե րի
տա սարդ նե րը չեն սի րում դրանք լսել: Ու րախ եմ, որ 
մեր դեպ քում այդ պես չէր:  Սուր ճի ա րա րո ղութ յան 
ա մե նա հա մեղ հատ վա ծը, թերևս, այն պահն էր, երբ 
թխված քի հե ղի նա կը ան պայ ման նշում էր, որ ինքն է 
պատ րաս տել:  Սադ րան քի հե ղի նա կը ես էի՝ իմ գո վա
սան քով, մարդ, ում բժիշկ նե րի ցու ցու մով ար գել ված է 
և՛ սուր ճը, և՛ քաղց րա վե նի քը: Ն պա տակս այն էր, որ իմ 
աղ ջիկ նե րը լի նեն նաև լավ տնտե սու հի ներ, և  դա ինձ 
հա ջող վում էր: 
Ի դեպ՝ «իմ աղ ջիկ նե րի» մա սին. մեր տա րեց ու հար

գար ժան ան վա նի պրո ֆե սոր նե րից մե կը զան գեց և 
դժ գո հեց, որ «Ա պա գա բժշկի» վեր ջին հա մա րը ի րեն 
չի հա սել: Ա սա ցի՝ ո չինչ, հի մա իմ աղ ջի կը կբե րի ձեզ: 
 Զար մա ցավ՝ ձեր աղ ջի կը մեզ մո՞տ է աշ խա տում: Ա սա
ցի, որ սի րում եմ նրանց և  այդ պես եմ ան վա նում:
 Ա սա ցեք, խնդրեմ, շա՞տ են մեր թեր թի բա րե կամ ե-

րը, ով քեր այլևս մեր ու սա նող նե րը չեն: 
 Ե թե հետ ևեք հա մա ցան ցին, բա րե կամ ե րի գնա

հատ ման բա վա կա նին փա ռա հեղ դրսևո րում ե րի 
կհան դի պեք:  Սա կայն ու զում եմ ա ռանձ նաց նել մե կին՝ 
մեր հնդիկ շրջա նա վարտ  Գուրպ րիդ  Սինկ հին, ով ոչ 
միայն հի շում և  բո լոր տո նե րի ա ռի թով լա տի նա տառ 
հա յե րե նով ջերմ շնոր հա վո րանք ներ է հղում մեզ, այլև 
վեր ջում ա վե լաց նում է՝ «իմ թեր թը»...
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- Իսկ հի մա մի քա նի խոսք ձեր ծրագ րե րի մա սին: 
 Իմ տա րի քում ար դեն ծրագ րե րի մա սին շատ չեն խո

սում: Ա պա գան ձերն է՝ ե րի տա սարդ նե րինդ:  Սա կայն 
որ պես գաղտ նիք նշեմ, որ ե թե մի փոքր էլ «հոր դո րեն, 
պա հան ջեն» ե րեք տաս նամ յա կի ըն թաց քում բժշկա
կան հա մալ սա րա նի բո լոր ռեկ տո րատ նե րի, գի տա կան 
խոր հուրդ նե րի, դրան ցում ըն դուն ված ո րո շում ե րի 
մա սին գրա ռում եր պա րու նա կող տետ րե րի հսկա յա
կան տրցակ նե րը, հա վա նա բար հաղ թա հա րեմ ծու լութ
յունս և  փոր ձեմ գրի առ նել այն հաս տա տութ յան պատ
մա կան հա մա ռոտ ակ նար կը, ո րի ե րեք տաս նամ յա կի 
պատ մութ յան ոչ միայն ա կա նա տե սը, այլև ակ տիվ 
մաս նա կիցն եմ ե ղել:  Խախ տե լով հա մես տութ յան ըն
դուն ված չա փա նի շե րը՝ կցան կա նա յի նշել այս առն
չութ յամբ ան ցու մա յին շրջա նի՝ 90ա կան թվա կան նե րի 
իմ ներդ րում ե րից մե կի մա սին: Ի նկա տի ու նե ցիր՝ այդ 
տա րի նե րին մեր ի րա կա նութ յան մեջ չկար հա մա ցան
ցը, ո րի մի ջո ցով տե ղե կատ վութ յուն և  գո վազդ տա րա
ծեինք մեր կրթօ ջա խի մա սին:
Երբ փլուզ վեց ԽՍՀՄը, և բժշ կա կա նը հնա րա վո րութ

յուն ստա ցավ կազ մա կեր պել ար տա սահ ման ցի նե րի ու
սու ցու մը մեզ մոտ, գո վազ դա յին բուկ լետ ներ պատ րաս
տե լը դար ձավ հրա մա յա կան պա հանջ: Երբ հա մալ սա
րա նի ու նե ցած տեխ նի կա կան հզո րութ յու նը մի քա նի 
հին հա մա կար գիչ ներ էին, հան րա պե տութ յան վի ճա կը՝ 
շրջա փա կում և տն տե սա կան ճգնա ժամ, գրա վիչ բուկ
լետ նե րը միակ հնա րա վո րութ յունն էին՝ ներ կա յաց նե
լու ոչ միայն մեր բու հը, այլև հան րա պե տութ յու նը, մեր 
տեղն ու դիր քը աշ խար հի քար տե զի վրա, մեր ժո ղովր
դի ու նրա դա րա վոր մշա կույ թի պատ մութ յու նը: Այդ 
հրա տա րա կութ յուն նե րի արդ յու նա վե տութ յան ար գա
սիք կա րե լի է հա մա րել մեր հանրապետության համար 
այդ ծանրագույն տարիներին ար տա սահ ման ցի նե րի՝ 
մեր բու հը ընտ րե լու հան գա ման քը:

 Ի՞նչ մտա հո գութ յան մա սին կցան կա նա յիք նշել:
Երբ Ազ գա յին գրա դա րա նում, Գ րա պա լա տի, 

 Գի տաբժշ կա կան գրա դա րա նի ան ձեռնմ ե լի ֆոն դե
րում գրա կա նութ յուն փնտրե լիս քար տա րա նում «պա
տահ մամբ» առնչ վում եմ «Ա պա գա բժշկի» քար տե րին, 
հպար տութ յան ա ռանձ նա կի զգա ցում եմ ապ րում:Ա

ռա ջին հեր թին այն ա ռու մով, որ տա րի նե րի նաև ի°մ 
աշ խա տան քի արդ յունքն այդ պի սի հետ ևո ղա կա նութ
յամբ պահ պան վում է պե տութ յան կող մից: Երկ րորդ 
նկա տա ռում այն է, որ դրան ցում մեր հան րա պե տութ
յան ա ռա ջա տար ու սում ա կան հաս տա տութ յուն նե րից 
մե կի՝ Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
տա րեգ րութ յունն է ամ փոփ վում՝ շա րու նակ վող տա րեգ
րութ յու նը:
Սո ցիա լիզ մին փո խա րի նե լու ե կած կա պի տա լիզ մի 

ա ռա ջին և  ա մե նա կար ևոր կար գա խո սը՝ տնտե սել, 
ա մե նաա ռա ջին նե րի թվում կի րառ վեց բու հա կան թեր
թե րի առն չութ յամբ:  Փակ վե ցին տաս նամ յակ նե րի կեն
սագ րութ յուն ու նե ցող թեր թեր:  Չեմ ու զում թաքց նել այն 
հան գա ման քը, որ մեզ մոտ ևս սկ սե ցին ակ տի վա նալ 
«հա մալ սա րանն ի րենց աչ քի լույ սից ա վե լի շատ սի րող
նե րը, հա մալ սա րա նի ա մեն լու մա յի անն պա տակ ծախ
սով մտա հոգ ված նե րը»՝ օ րի նակ բե րե լով մյուս բու հե
րին, ո րոնք ար դեն փա կել էին ի րենց թեր թե րը: 
 Մեկեր կու տա րի անց մե կը մյու սի հետ ևից ի րենց 

շքեղ ու գու նա վոր թո ղար կում ե րը տվե ցին մաս նա վոր 
բու հե րը, միջ նա կարգ մաս նա գի տա կան ճա նաչ ված 
կրթօ ջախ նե րը, սկսե ցին վե րա բա ցել ի րենց թեր թե րը 
բո լոր բու հե րը... Արդ յուն քում՝ վեր ջին ներս ու նե ցան 
մեկեր կու տա րով ընդ հատ ված ժա մա նա կագ րութ յուն, 
ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րութ յու նում նո րից 
վե րագ րանց վե լու անհ րա ժեշ տութ յուն:
Այ սօր հա ճախ նա խորդ նե րի տրա մա բա նութ յամբ 

ա ռա ջար կում են բավարարվել թեր թի է լեկտ րո նա յին 
տար բե րա կով: Ն ման նե րին կա րե լի է պա տաս խա նել՝ 
որ պես օ րի նակ նշե լով ոչ միայն գրա վոր խոս քի նկատ
մամբ պաշ տա մուն քի հաս նող այն սե րը, որ տա ծել են 
մեր նախ նի նե րը, այլև է լեկտ րո նա յին հա մա ցան ցի առ
կա յութ յամբ ան գամ աշ խար հի զար գա ցած երկր նե րի 
մե ծա թիվ գրա դա րան նե րում պահ վող այն հարս տութ

յու նը, որ գիրք ու գրա վոր խոսք ա նունն ու նի:
 Նո րութ յուն ա սած չեմ լի նի, ե թե նշեմ, որ տա

րի ներ ու տաս նամ յակ ներ անց մեր պատ մութ
յան այս շրջա նին անդ րա դար ձող ներն ան
պայ ման կթեր թեն ժա մա նա կի մա մու լը, և  այս 
կամ այն հաս տա տութ յան, այս դեպ քում՝ մեր 
կրթօ ջա խի մա սին կար ծիք կկազ մեն ըստ այն 
նյու թե րի, ո րոնք տպագր ված, ա սել է թե՝ պահ
պան ված կլի նեն մեր հա վա քա ծո ւի է ջե րում...
 Թեր թի երկ րորդ խնդի րը՝ ստեղ ծել կրթօ ջա խի 

պատ մութ յու նը, բնավ ա վե լի նվազ կար ևո րութ
յուն չու նի, քան ա ռա ջի նը՝ թարմ տե ղե կատ
վութ յան ա պա հո վում իր այ սօր վա ըն թեր ցո
ղին:
Այն պես որ՝ ու նե ցեք ձեր տո ղը «Ա պա գա 

բժշկի» է ջե րում, դա շատ կար ևոր է:
  Հար ցեր շատ կան, սա կայն, միև նույնն է, 

մի հար ցազ րույ ցի շրջա նակ նե րում ա մեն ինչ 
չես ընդգր կի: Ուս տի թույլ տվեք մեկ ան գամ 
ևս շ նոր հա վո րել բո լո րիս և շ նոր հա կա լութ յուն 

հայտ նել հար ցազ րույ ցի հա մար: Վս տահ եմ՝ «Ա պա գա 
բժիշ կը» կշա րու նա կի մալ սպաս ված և  սիր ված թերթ 
ևս  բա զում տաս նամ յակ ներ:

ԱԻԴԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ   

Դեպի 100-ամյակ



1958-60 թվա կան ներ

  Նախ՝ եր կու, ա պա՝ 4 է ջա նոց «ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿԸ» ժա մա նա կի 
պա հանջ նե րին հա մա քայլ նյու թեր է ներ կա յաց րել քա ղա քա կան 
ու սուց ման կազ մա կերպ ման, ՍՄԿԿ պատ մութ յան սկզբնաղբ
յուր նե րի ու սում ա սիր ման, ռե վոլ յու ցիա յի (այն ժա մա նակ այս
պես էր կոչ վում հե ղա փո խութ յու նը) բո ցա շունչ մար տիկ նե րի, 
  ՀամԼԿԵՄ 40ամ յա կի, ՀԼԿԵՄ   Կենտ կո մի ո րո շում ե րի մա սին, 
հա տուկ է ջեր են տրա մադր վել օ րա ցույ ցա յին տո նե րին` մա յիս
մեկ յան,   Հոկ տեմ բեր յան հե ղա փո խութ յան,   Հայ րե նա կան   Մեծ 
պա տե րազ մում սո վե տա կան ժո ղովր դի տա րած հաղ թա նա կի, 
  Լե նի նի ծննդյան,   Հա յաս տա նի սո վե տա կա նաց ման, ինս տի
տու տա յին կու սակ ցա կան և  կո մե րի տա կան կազ մա կեր պութ
յուն նե րի կոն ֆե րանս նե րին: Ըն դար ձակ տե ղե կատ վութ յուն է 
տպագր վել ա ռա ջի կա յոթ նամ յա կում մեր ինս տի տու տի հե ռան
կար նե րի, կու սակ ցա կան և  կո մե րի տա կան կազ մա կեր պութ
յուն նե րի խնդիր նե րի և  նոր պար տա վո րութ յուն նե րի մա սին… 
Ա վե լի հաս կա նա լի լի նե լու հա մար մեջ բե րենք մի քա նի վեր
նագ րեր. «  Քա ղա քա կան ու սուց ման կազ մա կեր պու մը», «  Դե պի 
  ՀամԼԿԵՄ 40ամ յա կ», «Ե րե կո` նվիր ված   ՀամԼԿԵՄ 40ամ յա
կի ն», «40 տա րի հաղ թա կան եր թո վ», «  Մեծ   Հոկ տեմ բե րի 40
րդ  տա րե դար ձը», «Ին ֆոր մա ցիոն հա ղոր դագ րութ յուն ՍՄԿԿ 
կենտ րո նա կան կո մի տեի պլե նու մի մա սի ն», «  Կոնս տի տու ցիա յի 
օ րը», «ՍՄԿԿ   Կենտ կո մի 1958 թվա կա նի նո յեմ բեր յան պլե նու մի 
արդ յունք նե րը և  մեր ա նե լիք նե րը», «  Մարք սիզմլե նի նիզ մի հի
մունք նե րի խորը ու սում ա սի րութ յունն ու սա նող նե րի ա ռաջ նա
հերթ պար տա կա նութ յունն է»…

1960-70-ա կան թվա կան ներ

Այս տա րի նե րը «ԱՊԱԳԱ ԲԺՇԿԻ» կեն սագ րութ յան լա վա գույն 
տա րի նե րը չեն՝ ան պա տաս խա նատ վութ յան, խմբա գիր նե րի հա
ճա խա կի փո փո խութ յան պատ ճա ռով:
Ան կեղծ ա սած, այս տաս նամ յակ նե րին լույս տե սած թեր թե րը 

ևս  հիմ ա կա նում խիստ քա ղա քա կա նաց ված են, և  վեր նագ րե րը 
ոչն չով չեն զի ջում 195860թթ. հրա պա րա կում ե րին: Ու րա խա
լին, թերևս, այն է, որ պար տա դիր նյու թե րի շար քում կան նաև 
խո րագ րեր, ո րոնք ցույց են տա լիս, թե այդ տա րի նե րին ի րա կա
նում ին չով են ապ րել բժշկա կա նի ու սա նող նե րը, ինչ պես է կազ
մա կերպ վել նրանց ա ռօր յան, հան գիս տը:   Հան րա կա ցա րա նի և 
 հան րա կա ցա րա նաբ նակ ու սա նող նե րի մա սին մե ծա թիվ նյու թե
րը ցույց են տա լիս, որ հան րա կա ցա րա նաբ նակ նե րից պա հանջ
վել է կազ մա կեր պել շա բա թօր յակ ներ, կար գին վի ճա կում պա հել 
տա րածք ներն ու սեն յակ նե րը:   Ներ կա յաց վել են քաղ դաս տիա
րակ նե րի (սրանք շատ նման էին դպրո ցա կան դաս ղեկ նե րին) 
այ ցը հան րա կա ցա րան ներ:   Մեծ տեղ են հատ կաց վել շի նա րա
րա կան ջո կատ նե րի աշ խա տան քին, ու սա նո ղութ յան մաս նակ
ցութ յա նը շի նա րա րա կան կա ռույց նե րին: Այ սօր վա ու սա նո ղի 
հա մար ան հաս կա նա լի՝ «շի նա րա րա կան ջո կա տ» ար տա հայ
տութ յան մա սին ա սենք, որ սա աշ խա տան քի մի ձև  էր, ո րին 
մաս նակ ցում էին 2րդ, 3րդ  կուր սե ցի նե րը:   Բո լոր բու հե րը ամ

ՏԱ ՐԵԳ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ

«  Տա րեգ րութ յու ն» խո րագ րի տակ տպագր ված են փոքրիկ 
վերլուծություններով մեջ բե րում եր «ԱՊԱԳԱ ԲԺՇԿԻ» 
տար բեր տա րի նե րի թո ղար կում ե րից: Ն պա տա կը մեկն է՝ 
հա վա քել հա մալ սա րա նի պատ մութ յան հե տաքր քիր պա հե
րը՝ հա րա հո սի ձևով:

«Ապագա բժիշկ» - 60



ռան ա միս նե րին (բա ցի, կար ծեմ, ստեղ ծա գոր ծա կան բու հե րից) ու սա նող նե րից 
շի նա րա րա կան ջո կատ ներ էին կազ մում, դա սա խոս նե րից ղե կա վար ներ նշա
նա կում և  գոր ծու ղում   Խորհր դա յին   Միութ յան, հիմ ա կա նում   Ղա զախս տա նի 
  Հան րա պե տութ յան տար բեր կա ռույց նե րում աշ խա տե լու` կա ռու ցե լու ա նաս նա
գո մեր, վե րա նո րո գե լու դպրոց ներ, աշ խա տե լու պա հա ծո նե րի գոր ծա րան նե
րում… 
  Մեծ տեղ է հատ կաց վել նաև շե ֆա կան աշ խա տան քի լու սա բան մա նը:   Սա նշա

նա կում էր աշ խա տանք են թա շեֆ դպրոց նե րի ա շա կերտ նե րի հետ` ա պա հո վե
լով նրանց մաս նակ ցութ յու նը ինս տի տու տա յին մի ջո ցա ռում ե րին, ու սա նող նե
րի այ ցե լութ յուն ներ՝ են թա շեֆ դպրոց ներ…
Այս տա րի նե րը հա մընկ նում են սա ռը պա տե րազ մի ա ռա վել ակ տի վաց մա նը 

և  հաս կա նա լի ցու ցու մով «ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿԸ» ևս  ներգ րավ վում է այդ «պա
տե րազ մի» մեջ:   Մեր ե րի տա սար դութ յան կյանքն ա ռա վել մար դա սի րա կան և 
 հե տաքր քիր ներ կա յաց նե լուն զու գա հեռ հա ճա խա կի լույս տես նեղ «Զ րույց ներ 
մի ջազ գա յին թե մա նե րո վ», «  Քո հա սա կա կիցն ար տա սահ մա նու մ» և ն մա նօ
րի նակ խո րագ րե րի ներ քո զե տեղ վում են միու թե նա կան լրատ վա կան գոր ծա
կա լութ յու նից (ՏԱՍՍ) մա տա կա րար վող նյու թեր, ո րոնք ա մեն կերպ ջա նում են 
ու սա նո ղի մեջ սեր մա նել այն գա ղա փա րը, որ այս տեղ ա մեն ինչ լավ է, այն տեղ` 
ա մեն ինչ շա՜տ վատ:

1980-ա կան թվա կան ներ

  Ճիշտ է, 80ա կան թվա կան նե րին լույս տես նող հոդ ված նե րում ար դեն գե
րակշ ռում են ուս ման ա ռա ջա վոր նե րին նվիր ված, հե տաքր քիր հան դի պում
նե րի, ու սա նող նե րի ներ կա յաց րած հոդ ված ներն ու սա նո ղա կան այս կամ այն 
մի ջո ցառ ման մա սին, այ նո ւա մե նայ նիվ այդ ա մե նի հեն քը դարձ յալ, ցա վոք, 
կո մու նիս տա կան գա ղա փա րա խո սութ յունն է: Այդ տա րի նե րի հրա պա րա կում
նե րի մե ծա գույն մա սը նվիր ված է սո ցիա լիս տա կան մրցութ յա նը, ու սա նող նե
րի և  աշ խա տող նե րի սոց պար տա վո րութ յուն նե րին, քա ղա քա կան ու սուց մա
նը… Որ պես զի ա ռա վել հաս կա նա լի լի նի այդ մրցում ե րի և  սո ցիա լիս տա կան 
պար տա վո րութ յուն նե րի բուն էութ յու նը, ներ կա յաց նում ենք մի քաղ վածք 1983 
թվա կա նի բժշկա կան ինս տի տու տի պար տա վո րութ յուն նե րից, ո րը տպագր
ված է թեր թի այդ տար վա 3րդ  թո ղարկ ման մեջ. «  Կեն սա գոր ծե լով կու սակ
ցութ յան 26րդ  հա մա գու մա րի և ՍՄԿԿ կենտ կո մի նո յեմ բեր յան (1982թ.) պլե
նու մի ո րո շում ե րը բժշկա կան ինս տի տու տի կո լեկ տի վը 11րդ հն գամ յա կի 
3րդ  տար վա խնդիր նե րը հա ջո ղութ յամբ ի րա գոր ծե լու հա մար ծա վա լել է սո
ցիա լիս տա կան լայն մրցութ յուն և  ըն դու նում է հետև յալ պար տա վո րութ յուն
նե րը` կա տա րե լա գոր ծել և  ա ռա վել արդ յու նա վետ դարձ նել ու սա նող նե րի և  
աշ խա տա կից նե րի շրջա նում տար վող քաղ դաս տիա րակ չա կան աշ խա տան քը, 
բո լոր ու ժե րը և  ու շադ րութ յու նը կենտ րո նաց նել յու րա քանչ յուր ու սա նո ղի մեջ 
կո մու նիս տա կան աշ խար հա յացք, ակ տիվ կեն սա դիր քո րո շում և  սո ցիա լա կան 
եր ևույթ նե րը ճիշտ գնա հա տե լու հատ կութ յուն ձևա վո րե լու վրա, գի տակ ցա
կան խոր վե րա բեր մունք ցու ցա բե րել հա սա րա կա կան պարտ քի նկատ մամբ… 
  Ֆա կուլ տետ նե րում և  ամ բիոն նե րում աշ խա տան քի լա վա գույն դրված քի հա մար 
ծա վա լել սո ցիա լիս տա կան լայն մրցութ յուն` ակ տի վո րեն ներգ րա վվե լով աշ խա
տան քի նկատ մամբ կո մու նիս տա կան վե րա բեր մունք ա պա հո վե լու շարժ ման 
մե ջ»:    Հա ջորդ հա մա րում ար դեն սո ցիա լիս տա կան մրցույ թի հաղ թող նե րի ցու
ցակն է տպագր ված:   Ժա մա նա կի կար
ևո րա գույն եր ևույթ նե րից մե կը ու սա
նող նե րի աշ խար հա յա ցի ընդ լայն մա նը, 
նրա հա սա րա կա կան ակ տի վութ յա նը, 
2րդ  մաս նա գի տութ յան ձեռք բեր մա նը 
միտ ված մեկ այլ օ ղա կի՝ ՀՄՖի՝ հա սա
րա կա կան մաս նա գի տութ յուն նե րի ֆա
կուլ տե տի գոր ծու նեութ յունն է: 
Ե թե ցան կա նում ենք «ԱՊԱԳԱ 

ԲԺԻՇԿԸ» թեր թել բժշկա կան հա մալ
սա րա նի պատ մութ յու նը ճա նա չե լու մի
տու մով, ա պա կա րե լի է ու րա խութ յամբ 
նշել, որ ան գամ ա մե նաա ռա ջին հա
մար նե րից կա րող ենք տե ղե կա նալ այն 
ա մե նի մա սին, ինչ մեզ հե տաքրք րում է` 
ե՞րբ են կա ռուց վել այն ժա մա նա կի հա

Անկախ քաղաքական 
ուղղվածությունից՝ ուսանողներն 

80-ականներին ապրում 
էին իրենց ուսանողական 

երջանիկ տարիները՝ սովորում, 
հանգստանում, սիրահարվում, 
երբեմ՝ հենց ուսանողական 

տարիներին ընտանիք 
կազմում···

Դեպի 100-ամյակ



մար նոր մաս նա շեն քե րը, ով քե՞ր են ե ղել մեր լա վա գույն ու սա նող նե րը, 
ո րոնք այ սօր հիմ ա կա նում հան դի սա նում են դա սա խո սա կան կազ մը, 
մեր ե րախ տա վոր նե րի գոր ծու նեութ յան մա սին, երբ նրանք դեռ ե րի տա
սարդ էին, ե՞րբ են ա ռա ջին ու սա նո ղա կան խմբե րը մեկ նել ար տա սահ
ման` պրակ տի կա յի, ինչ պի սի՞ սպոր տա յին հա ջո ղութ յուն ներ են ու նե ցել 
մեր ու սա նող նե րը, դա սա խոս նե րը, ինչ պե՞ս է կազ մա կերպ վել ու սա նող
նե րի մշա կու թա յին հան գիս տը, ան վա նի ար վես տա գետմտա վո րա կան
նե րից ով քեր են ե ղել բժշկա կա նի ու սա նող նե րի և  դա սա խոս նե րի հյու րե
րը և  այլն, և  այլն:

Ներ կա յումս ինս տի տու տում բեղմ ա վոր գի տա հե տա զո տա
կան և  դա սա խո սա կան աշ խա տանք են կա տա րում ՍՍՀՄ 

  Գի տութ յուն նե րի ա կա դե միա յի՝ 1,   Հայ կա կան ՍՍՀ   Գի տութ յուն նե րի 
ա կա դե միա յի 6 թղթա կից ան դամ եր, գի տութ յուն նե րի 78 դոկ տոր ներ և 
285 թեկ նա ծու ներ:

Տա րի ներ շա րու նակ խախտ վել է գի տա ման կա վար ժա կան կադ րե
րի հա մա չափ ընտ րութ յունն ու տե ղա բաշ խում ըստ ամ բիոն նե րի 

և  գի տա հե տա զո տա կան լա բո րա տո րիա նե րի: Եվ ստաց վել է այն պես, 
որ մի շարք ամ բիոն նե րում ի րար կող քի աշ խա տում են մի քա նի դոկ
տորպրո ֆե սոր ներ, իսկ զգա լի թվով ամ բիոն ներ էլ, նման կադ րեր չու
նե նա լով, ղե կա վար վում են գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծուդո ցենտ նե րի 
կող մից: Ան հանգս տաց նող վի ճակ է ստեղծ վել գի տա ման կա վար ժա
կան կրտսեր և  մի ջին անձ նա կազ մի հա մա մաս նութ յան գոր ծում: 120 
ա սիս տենտ նե րի առ կա յութ յան պայ ման նե րում դո ցեն տի պաշ տոն են 
վա րում 121 աշ խա տա կից ներ, ընդ ո րում՝ ա սիս տենտ նե րից գի տա կան 
աս տի ճան ու նեն միայն 65ը, իսկ 26 ա վագ դա սա խոս նե րից՝ միայն 
4ը: Մ տա հո գիչ է նաև այն հան գա ման քը, որ այդ ա սիս տենտ նե րի և  
ա վագ դա սա խոս նե րի մեծ մա սը չի զբաղ վում գի տա կան աշ խա տանք
նե րով:

  Կադ րա յին հար ցը ոչ բար վոք վի ճա կում է գտնվում ինս տի տու տի 
ա մե նաե րի տա սարդ ֆա կուլ տետ նե րում՝ ստո մա տո լո գիա կա նում 

և  դե ղա գոր ծա կա նում:   Բու ժա կան ֆա կուլ տե տի ամ բիոն նե րից կադ
րա յին տե սա կե տից ոչ բար վոք վի ճա կում է գտնվում նոր մալ ա նա տո

միա յի ամ բիո նը՝ ամ բիո նի դո ցենտ նե րի և  ա սիս տենտ նե րի մի ջին տա րի
քը անց նում է 60ից:

  Վատ են օգ տա գործ վում նպա տա կա յին աս պի րան տու րա յի, ինչ պես 
նաև գի տա ման կա վար ժա կան կադ րե րի ո րա կա վո րու մը բարձ

րաց նող մյուս ե ղա նակ նե րի հնա րա վո րութ յուն նե րը:

Կուս կո մի տեում ման կա վար ժա կան կադ րե րի պատ րաստ ման հար
ցը քննարկ վե լուց հե տո հաս տատ վեց հա մա պա տաս խան պլան, 

ո րի արդ յուն քում 2 տար վա ըն թաց քում 8 աս պի րանտ ներ գոր ծուղ վե ցին 
  Սո վե տա կան   Միութ յան գի տա կան կենտ րոն ներ՝ ա նա տո միա, ին ֆեկ
ցիոն հի վան դութ յուն ներ, դե ղե րի տեխ նո լո գիա, օր թո պե դիկ ստո մա տո
լո գիա, սոց հի գիե նա, ե րե խա նե րի և  դե ռա հաս նե րի հի գիե նա մաս նա գի
տութ յուն նե րի գծով:   Գործ նա կան կի րա ռութ յուն են ստա ցել ամ բիոն նե րի 
աշ խա տա կից նե րի եր կա րա ժամ ետ գոր ծու ղում ե րը երկ րի գի տա կան 
կենտ րոն ներ:

Գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու նե րի 
և  դոկ տոր նե րի պատ րաստ ման 

պլա նի հա մա ձայն ներ կա յումս ինս տի
տու տում կա տար ման ըն թաց քի մեջ են 
56 թեկ նա ծո ւա կան և 18 դոկ տո րա կան 
դի սեր տա ցիա ներ:   Ցա վոք, այդ աշ
խա տանք նե րը մեծ մա սամբ կա տար
վում են այն ամ բիոն նե րում, որ տեղ 
չկա կադ րա յին ռե զեր վի պրոբ լեմ:

Գի տա ման կա վար ժա կան կադ
րե րի ո րա կա վոր ման բարձ

րաց ման կար ևոր մե թոդ նե րից մե կը 
ամ բիո նի աշ խա տա կից նե րի՝ ա սիս
տեն տից մինչև վա րի չը, գոր ծու ղելն է 
ո րա կա վոր ման բարձ րաց ման ֆա կուլ
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տետ ներ: Ան ցած ու սում ա կան տա րում նման միու թե նա կան ֆա կուլ տետ ներ 
են գոր ծուղ վել 38 դա սա խոս ներ, ո րոն ցից 7ը՝ ամ բիո նի վա րիչ ներ:

Մեր ու սա նող նե րը հա ջո ղութ յամբ աշ խա տե ցին Եր ևանՀ րազ դան եր
կաթգ ծի շի նա րա րութ յու նում,   Մա սի սի,   Հոկ տեմ բեր յա նի պա հա ծո նե րի 

գոր ծա րա նում և  այ լուր:

Ինչ պես ցույց են տա լիս պար բե րա բար կազ կերպ վող ստու գում ե րը՝ դեռևս 
ա ռան ձին բա ժին նե րում նկատ վում են աշ խա տան քա յին կար գա պա հու

թյան խախտ ման դեպ քեր:   Հար ցի կար ևո րութ յունն ա ռա վել մե ծա նում է ներ
կա յումս, երբ նո յեմ բեր յան պլե նու մում ուղ ղա կիո րեն պա հանջ վեց ան հան դուր
ժո ղա կան մթնո լորտ ստեղ ծել բո լոր տե սա կի կար գա պա հա կան խախ տում ե րի 
նկատ մամբ, աշ խա տան քից ան հար գե լի ձևով բա ցա կա յե լը, ու շա նալն ու ինք
նա կամ հե ռա նա լը դի տել որ պես ար տա կարգ պա տա հար, ա նու շադ րութ յան 
չմատ նել կարգ ու կա նո նի խախտ ման որ ևէ դեպք: 
  Ժա մա նա կի հա մար սո վո րա կան էր փո ղո ցում մե կին կանգ նեց նե լը՝ պար զե

լու, թե որ տեղ է աշ խա տում և  ին չու է աշ խա տան քա յին այս ժա մին փո ղո ցում: 
Ընդ մի ջումն ա վե լի վաղ սկսե լը և  բա վա կա նին ուշ ա վար տե լը, այդ ըն թաց քում 
հիմն ա կա նում խա նու թից խա նութ «հա մա ժո ղովր դա կան եր թի ն» մաս նակ ցե
լը, որ ևէ օգ տա կար բան գտնե լու, այն գնե լու հա մար սովորական երևույթ էր: 
  Սա այն ժա մա նակն էր, երբ մենք գնում էինք այն ա մե նը, ին չը, ե թե ոչ այդ 
պա հին անհ րա ժեշտ՝ հե տա գա յում պետք գա լու նկա տա ռու մով…   Սա այն ժա
մա նակն էր, երբ կա րող էին կի նո դահ լի ճում ֆիլ մի ցու ցադ րութ յան ժա մա նակ 
աշ խա տան քա յին ժա մե րին միաց նել լույ սը՝ դա դա րեց նե լով ֆիլ մի ցու ցադ րութ
յու նը, պար զե լու, թե աշ խա տան քա յին ժա մե րին ով քեր են ան կար գա պա հութ
յուն թույլ տա լիս:   Կամ, որն ա վե լի ար տա ռոց էր, օ դա նա վա կա յա նում ստու գում 
էին, թե ով քեր են ա ռանց գոր ծուղ ման կամ հա տուկ թույլտ վութ յան որ ևէ տեղ 
մեկ նում՝ աշ խա տան քա յին կար գա պա հութ յու նը խախ տե լով:

  Կար գա պա հութ յան առն չութ յամբ՝ «Ո՞ր ժա մին ստա նալ աշ խա տա վար ձը» 
խո րագ րի տակ իր ա ռա ջար կութ յունն է ներ կա յաց նում մաշ կա վե նե րա կան 

հի վան դութ յուն նե րի ամ բո նի վա րիչ, պրո ֆե սոր Է.   Դա նիել յա նը՝ նշե լով, որ աշ
խա տա վարձ ստա նա լու հա մար ա մեն ամս վա մեջ եր կու ան գամ (ի դեպ՝ այդ 
տա րի նե րին աշ խա տա վարձ տրվում էր 2 կե սով՝ ա ռա ջի նը՝ ա վան սի, եր կոր
դը՝ աշ խա տա վար ձի տես քով) աշ խա տա կից նե րը մեկեր կու ժամ շուտ են դուրս 
գա լիս ամ բիո նից, որ պես զի հաս նեն ինս տի տուտ մինչև դրա մարկ ղի փակ վե լը: 
«  Հա ճախ, մինչև ամ բիո նի աշ խա տակ ցի ինս տի տուտ հաս նե լը դրա մարկ ղում 
դրա մը վեր ջա նում էր, և  նա ստիպ ված էր լի նում աշ խա տա վարձ 
ստա նա լու հա մար ժա մա նակ կորց նել նաև հա ջորդ օ րը: Ե թե դա 
են թար կենք հաշ վարկ ման՝ ընդգր կե լով նման հե ռա վո րութ յան վրա 
գտնվող բո լոր ամ բիոն նե րը, ա պա ա ռանց դժվա րութ յան կա րե լի 
է պատ կե րաց նել հսկա յա կան չա փե րի հաս նող աշ խա տան քա յին 
այն ժա մա նա կը, որ կոր չում է ա մեն 15 օ րը մե կ», ա վե լաց նում է 
հոդ վա ծա գի րը և  ա ռա ջար կում այս վի ճա կից դուրս գա լու ճա նա
պարհ նե րը՝ գան ձա պա հին ու ղար կել հե ռա վոր տե ղա մա սեր կամ 
հանձ նա րա րել գան ձա պա հին աշ խա տա վար ձի օ րե րին աշ խա տել 
այն քան տևա կան, որ պես զի հե ռա վոր ամ բիոն նե րի աշ խա տող նե
րը կա րո ղա նան ինս տի տուտ հաս նել՝ դուրս գա լով ամ բիոն նե րից 
աշ խա տան քը վեր ջաց նե լուց (ժա մը 15:00ից) հե տո:

ՍՍՀՄ ա ռող ջա պա հութ յան մի նիստ րութ յան ո րոշ մամբ 
փետր վա րի 1ից բժշկա կան ինս տի տու նե րի 

նա խա պատ րաս տա կան բա ժան մունք նե րում և 13րդ  կուր սե րում 
մտցվում է պրակ տի կա, որն ի րա կա նաց վե լու է ու սում ա կան ողջ տար վա ըն
թաց քում, հետև յալ կերպ՝ նա խա պատ րաս տա կան բա ժան մունք նե րի և 1ին 
կուր սե րի հա մար՝ ա մի սը 1 ան գամ, իսկ 2րդ և 3րդ  կուր սե րի հա մար՝ ա մի սը 
2 ան գամ՝ 4ժամ յա տևո ղութ յամբ, որն ա վարտ վում է յու րա քանչ յուր կի սամ
յա կի վեր ջում՝ ստու գար քա յին գրքույ կում նշվող ստու գար քով: Պ րակ տի կա յի 
բա զա ներ են ընտր վել և  հաս տատ վել   Հան րա պե տա կան կլի նի կա կան հի վան
դա նո ցը, շտա պօգ նութ յան 1ին և 1ին ու 4րդ կ լի նի կա կան հի վան դա նոց նե րը: 
  Հայ կա կան ա ռող ջա պա հութ յան մի նիստ րութ յան ո րոշ մամբ նշված բուժ հիմ
նարկ նե րի գլխա վոր բժիշկ նե րը պա տաս խա նա տու են պրակ տի կա յի կազ մա
կերպ ման և  անց կաց ման հա մար:

Ինս տի տու տի 61րդ  գի տա կան նստաշր ջանն ար ձա նագ րեց, որ գնա լով 
ա վե լի նկա տե լի են դառ նում կոմպ լեքս հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք

Մարիական Ինքնավար մարզ 
մեկնող ջոկատի մարտիկները ՝ 

մեկնումից առաջ

Դեպի 100-ամյակ



նե րը, այդ գոր ծում իր դրա կան ազ դե ցութ յունն է թող նում գի տա հե տա զո տա
կան աշ խա տանք նե րի և  գի տա կան մտքի կոր դի նա ցիան: Ընդ հա նուր ծա վա լի 
մեջ ա ճում է հիմ ա րար հե տա զո տութ յուն նե րի տե սա կա րար կշի ռը: Պ րակ տիկ 
ներդ րում ե րի թի վը 1982ին հա սել է 72ի, ո րոն ցից 15ը՝ միու թե նա կան նշա նա
կութ յան: 

  Նա խորդ ու սում ա կան տա րում ու ռուց քա բա նութ յան ամ բիո նը լավ նվեր 
ստա ցավ: Ա կա դե մի կոս Վ.  Ֆա նարջ յա նի ան վան ու ռուց քա բա նութ յան և 

 ռենտ գե նա բա նութ յան նո րա կա ռույց ինս տի տու տի շեն քում տրա
մադր վեց նոր կլի նի կա՝ իր կա բի նետ նե րով և  դա սա սեն յակ նե րով: 
Որ պես ու սում ա կան բա զա ու սա նող նե րին են տրա մադր վել այն 
լա բո րա տո րիա նե րը և  բա ժան մունք նե րը, ո րոնք ան թե րի լրաց նում 
են ու սում ա կան ծրագ րով նա խա տես ված պլան ներն ու ծրագ րե
րը: 

Ու սա նո ղա կան ամ ռան ըն թաց քում ու սա նող նե րի աշ խա տան
քա յին գոր ծու նեութ յան մա սին է «  Հի շե լով այն օ րե րը» վեր

նագ րով նյու թը, ո րի հե ղի նակ   Գա յա նե   Սի մոն յա նը ներ կա յաց նում 
է   Մա սի սի պա հա ծո նե րի գոր ծա րա նում ի րենց աշ խա տան քը, ըստ 
ո րի՝ աշ խա տան քա յին օ րե րը շին ջո կա տում ան ցել են չա փա զանց 
ու րախ, փո խա դարձ հան դիպ ման ե րե կո նե րով, կո լեկ տիվ դի տում
նե րով, բա նա վե ճե րով, շա բա թօր յակ նե րին մաս նակ ցութ յամբ: 
Իսկ խմբի տղա նե րը մաս նակ ցում էին Իջ ևանԵր ևան եր կաթգ

ծի շի նա րա րութ յա նը՝ նշում է ման կա բու ժութ յան ֆա կուլ տե տի 320 
խմբի ու սա նո ղը: 

Նոր կի սամ յակն ար դեն ըն թաց քի մեջ է: «Այն թարմ շունչ է 
մտցրել բո լոր 2րդ  կուր սե ցի նե րի շրջա նում՝ 1ին դա սե րը հի

վան դա նո ցում, 1ին շփու մը հի վան դի հետ, 1ին ա նամ ե զը, 1ին 
վի րա կա պութ յու նը: Ու սա նող նե րը մեծ ու րա խութ յամբ ըն դու նե ցին ար տադ րա
կան պրակ տի կա յի մա սին լու րը, ո րը, ցա վոք, մեր կուր սի հա մար այն քան էլ լավ 
չի կազ մա կերպ վում: Եվ դրա նում ա ռա ջին հեր թին մեղ քը   Հան րա պե տա կան 
հի վան դա նո ցինն է, ո րի շատ բա ժան մունք նե րում նույ նիսկ գա ղա փար չու նեն 
վեր ջի նիս մա սին:   Մենք հա ճախ 4 ժամ ան գործ նստում ենք բա ժան մուք նե րում 
կամ էլ՝ պար զա պես տուն գնում:
  Նոր կի սամ յա կի բե րած հոգ սե րից մեկն էլ անհ րա ժեշտ դա սագր քեր ստա նալն 

է, ո րը հա ճախ վե րած վում է պրոբ լե մի: Են թադ րենք՝ ու զում ես հանձ նել ան
ցած կի սամ յա կի գրքե րը, դրան ցից ինչոր մե կը հետ չեն վերց նում, քա նի որ 
այդ գրքի կտրո նը քո քար տի մեջ չէ: Դ րա փո խա րեն մե զա նից պա հան ջում են 
այն պի սի գրքեր, ո րոնց ա նունն ան գամ չենք լսել: Ս տիպ ված պետք է վճա րես 
«կորց րած դ» գրքի հնգա կի ար ժե քը: Իսկ ի՞նչ պետք է լի նի այն գրքի հետ, ո րը 
քե զա նից չվերց րին: Ըստ եր ևույ թին նրա հա մար, որ պես կորց րած գրքի, կվճա
րի մեկ այլ ան հա ջո ղակ ու սա նող, ո րի քար տում «հայտն վել է» այդ գրքի կտրո
նը:   Դեպ քե րը ե զա կի չեն, ա վե լին՝ մաս սա յա կան բնույթ են կրում: Իսկ մինչ 

դու եր կընտ րան քի մեջ ես՝ վճա րել այդ բա վա կա նին մեծ գու մա րը, թե 
փոր ձես վե րա կանգ նել ճշմար տութ յու նը, գրա դա րա նում ար դեն վեր
ջա նում է անհ րա ժեշտ գրա կա նութ յու նը, ո րը, որ պես կա նոն, ա վե լի քիչ 
է լի նում, քան ու սա նող նե րին անհ րա ժեշտ է»,իր հոդ վա ծում նշում է 
բու ժա կան ֆա կուլ տե տի հայ կա կան բաժ նի 2րդ  կուր սի ԼԿԵՄ բյու րո յի 
քար տու ղա րի տե ղա կալ, կուր սի ՈՒԴՀ նա խա գահ   Գա գիկ Անդ րեաս
յա նը:

Են թա շեֆ դպրոց նե րի ա շա կերտ նե րի հետ տար վող աշ խա տանք
նե րը ամ փոփ վե ցին «Ու սա նո ղա կան գա րու ն» փա ռա տո նի՝ շե

ֆա կան աշ խա տանք նե րին նվիր ված օր վա մի ջո ցառ ման ժա մա նակ:

Մայ րա քա ղա քի   Նաի րի   Զար յա նի ան վան միջ նա կարգ դպրո ցի 
ա շա կերտ նե րի հետ տար վող աշ խա տանք նե րի դրսևո րում ե

րից մե կը դպրո ցում գոր ծող «ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇ Կ» խմբա կի ան դամ ե րին 
բժշկա կան ինս տի տու տում հյու րըն կա լելն էր, ո րի ըն թաց քում ֆի զիո
լո գիա յի, սոց հի գիե նա յի և  ա ռող ջա պա հութ յան կազ մա կերպ ման ամ
բիոն նե րում ա շա կերտ նե րը ծա նո թա ցան ամ բիոն նե րին՝ ստա նա լով 
ի րենց հե տաքրք րող բազ մա թիվ հար ցե րի պա տաս խան ներ:

  Հա մա քա ղա քա յին շա բա թօր յա կին աշ խա տան քա յին ոգ ևո րութ
յամբ մաս նակ ցե լու մա սին լրատ վութ յան մեջ նշվում է՝ սա նի տա

րա հի գիե նիկ և ս տո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տետ նե րի ու սա նող նե րը 
պետք է աշ խա տեն ինս տի տու տին հա րող շրջա կայ քում և   Մոս կով յան 
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փո ղո ցի՝ Ա բով յան փո ղո ցից մինչև   Նալ բանդ յան փո ղոցն ըն
կած հատ վա ծում:   Մոս կով յան փո ղո ցից մինչև   Սա յաթ  Նո վա յի 
պո ղո տան ըն կած Ա բով յան փո ղո ցի 2 կող մե րի մայ թերն էին 
մաք րում և  գա զոն նե րի հողն էին փխրեց նում ման կա բու
ժա կան, դե ղա գիտա կան ֆա կուլ տետ նե րի ու սա նող նե րը և 
 նա խա պատ րաս տա կան բաժ նի ունկն դիր նե րը:

Գ րա դա րա նա յին խորհր դի ներ կա յաց րած հոդ վա ծում, որ
պես գրա դա րա նին օգ նե լու լա վա գույն օ րի նակ, նշվում 

է օ տար լե զու նե րի ամ բիո նի նա խա ձեռ նութ յու նը, ըստ ո րի 
ամ բիո նի վա րի չի հանձ նա րա րութ յամբ ու սա նո ղի ստուգ ման 
գրքույ կում ստու գար քի կամ քննութ յան գնա հա տա կա նը նշվում 
է դա սա գիր քը գրա դա րան հանձ նե լուց հե տո: 
Նշ վում է նաև, որ գրա դա րա նի ֆոն դը բաղ կա ցած է 300.000 

կտոր գրա կա նութ յու նից, ո րից միայն ու սում ա կան ֆոն դը 
100.000 է, գի տա կա նը՝ 150.000, գե ղար վես տա կա նը՝ 50.000:

Մա յիս յան N 16 թո ղար կու մից մեզ հայտ նի է դառ նում, որ 
ինս տի տու տում դեռևս գոր ծում են բու ժա կան ֆա կուլ

տե տի 2 բա ժին ներ՝ հայ կա կան և  ռու սա կան:

«ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿԸ» 1983 թվա կա նի մա յի սին նշել է իր 
25ամ յա կը՝ ժա մա նա կի հա մար շատ հնչեղ լե նին

յան պատ գա մով` թեր թը ոչ միայն կո լեկ տիվ ա գի տա տոր է 
և  կո լեկ տիվ պրո պա գան դիստ, այլև՝ կո լեկ տիվ կազ մա կեր
պիչ… 
  Սա էր այն պա հան ջը, որ ժա մա նա կին ա ռա ջադր վում էր մա

մու լի օ ղակ նե րին ա ռանց բա ցա ռութ յան` և՛ հան րա պե տա կան, 
և՛ բու հա կան:

Ար տադ րա կան պրակ տի կա յի անց կա ցու մը սո ցիա լիս տա
կան լա գե րի դե մոկ րա տա կան երկր նե րում 4րդ  կուր սի 

ա վար տից հե տո դար ձել է սո վո րա կան:   Կուր սի լա
վա գույն ու սա նող նե րը՝ 1015 մարդ, դա սա խո սի ղե
կա վա րութ յամբ ի րենց պրակ տի կան անց կաց նում 
են այդ երկր նե րում՝ միա ժա մա նակ ծա նո թա նա լով 
երկ րին:

Թեր թում ա մե նա շա տ հան դի պող նյու թե րը 
նվիր ված են ու սա նող նե րի գա ղա փա րա

կան դաս տիա րա կութ յա նը և  այդ գոր ծում բու հե րի 
հա սա րա կա գի տա կան ամ բիոն նե րի դե րին:

Այդ օ րե րին չա փա զանց մեծ մաս սա յա կա նութ
յուն վա յե լող հա մա քա ղա քա յին մի ջո ցառ

ման՝ «Է րե բու նիԵր ևա ն» տո նա հան դե սին ինս
տի տու տի մաս նակ ցութ յան մա սին հոդ ված նե րը 
խո սում են այն խան դա վա ռութ յան մա սին, ո րով 
անց նում էին քա ղա քի ծննդյան օր վան նվիր ված 
մի ջո ցա ռում ե րը:

Տոներից առաջ այսպիսի տեսք էր ունենում մեր «զարդարված» կրթօջախը։
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Դեռևս մեծ մաս սա յա կա նութ յամբ, կու սակ ցութ յան 
ղե կա վար նե րի մե ծա դիր նկար նե րով անց կաց վող 

շքեր թե րը՝ նվիր ված աշ խա տա վո րի մի ջազ գա յին օր վան՝ 
մա յի սի 1ին, հոկ տեմ բեր յան հե ղա փո խութ յան հաղ թա նա
կին՝ նո յեմ բե րի 7ին՝ անց նում էին «մեծ ոգ ևո րութ յամ բ», 
պար տա դիր մաս նակ ցութ յամբ՝ ան կախ ե ղա նա կից:

Այդ տա րի նե րին ա մե նա պար բե րա բար կրկնվող մի ջո
ցա ռում ե րից էին հա կա պա տե րազ մա կան մի տինգ

նե րը:

  Սեպ տեմ բեր յան թո ղար կու մը նշում է ՀՄՖի՝ հա սա
րա կա կան մաս նա գի տութ յուն նե րի ֆա կուլ տե տի 10

ամ յա հո բել յա նի մա սին: Ար դեն անց յալ դար ձած այս եր
ևույ թը նպա տակ ու ներ կո մե րի տա կան, արհ միու թե նա կան 
ակ տի վիս տի, ժուռ նա լիս տի կա յի, ե րի տա սարդ դա սա խո
սի, գե ղան կար չութ յան, կի նո սի րո ղի, թարգ մա նիչէքս կուր
սա վար նե րի, պա րա հան դե սա յին պա րե րի, սպորտհրա
հանգ չա կան, ար վես տա գի տութ յան, հին հա յե րե նի (գրա
բար) բա ժին նե րում 2րդ  մաս նա գի տութ յուն տալ ա պա գա 
բժիշկշրջա նա վարտ նե րին, ով քեր ու սու ցում այս ֆա կուլ
տե տում ա վարտ վում էին դիպ լո մա յին աշ խա տանք նե րի 
պաշտ պա նութ յամբ:

  Քա ղա քա կան ու սուց ման ցան ցը կազ մում էր գա ղա
փա րա կան աշ խա տանք նե րի ող նա շա րը: Ա նընդ

հատ փնտրվում էին ու ղի ներ այդ օ ղա կում տար վող աշ խա
տանք նե րի ո րակն ու արդ յու նա վե տութ յու նը բարձ րաց նե
լու ուղ ղութ յամբ:   Սո վո րա բար աշ խա տան քա յին ժա մե րից 
հե տո տե ղի ու նե ցող քաղ պա րապ մունք նե րին ան հար գե լի 

պատ ճա ռով  չմաս նակ ցե լու արդ յուն քում սպաս վող խիստ 
պա տիժ նե րը ստի պում էին մաս նակ ցել այն պա րապ մունք
նե րին, որ տեղ պետք է քննարկ վեին և  ու սում ա սիր վեին 
այդ օ րե րին լրատ վա կան բո լոր մի ջոց նե րով՝ թերթերով, 
հե ռուս տա տե սութ յամբ, ռա դիո յով ներ կա յաց վող քա ղա
քա կան ո րո շում ե րը:

Շի նա րա րա կան ջո կա տում ընդգրկ ված 40 մար տիկ
նե րին (խոս քը բժշկա կան ինս տի տու տի 2րդ  կուր սի 

տղա նե րից կազմ ված ու սա նո ղա կան շի նա րա րա կան ջո
կատ նե րից մե կի մա սին է, որն ա մա ռա յին քննաշր ջանն 

անց կաց րեց   Ղազախստանի Լե նի նա վան քա ղա քում) 
հանձ նա րար ված էր ի րա գոր ծել 84.000 ռուբ լու շին մոն
տա ժա յին աշ խա տանք, ո րը կա տար վել է լիո վին, ժամ
կե տից 5 օր շուտ: Ա մե նա հի շար ժա նը ե ղել են հար վա
ծա յին աշ խա տան քի օ րե րը՝ հու լի սի 20ը, օ գոս տո սի 
5ը և 17ը, ո րոնց աշ խա տա վար ձը՝ 750ա կան ռուբ լի, 
փո խանց վել է ե րի տա սար դա կան և  պիո նե րա կան ճամ
բար նե րի վե րա նո րոգ ման, վե րա կա ռուց ման և  իմ պե
րիա լիզ մի դեմ պայ քա րող երկր նե րի ե րի տա սար դութ
յա նը օգ նե լու ֆոն դե րին: 
Ի դեպ՝ մեր ու սա նող նե րը ոչ միայն մաս նակ ցում էին 

որ պես շի նա րար ներ, այլև մյուս բու հե րի ջո կատ նե րի 
կազ մում՝ որ պես բու ժակ ներ:

1984 թվա կա նից թեր թը խմբագ րել եմ ես՝ փոր ձե
լով հնա րա վո րինս ա վե լաց նել ե րի տա սար դութ յանն 
առնչ վող հե տաքր քիր նյու թե րի թի վը: Այ նու ա մե
նայ նիվ, ներ կա յաց վող նյու թե րի ու խո րագ րե րի մեծ 
մա սը շա րու նակ վել է, քա նի որ դեռ հե ռու է ԽՍՀՄի 
փլու զու մը և  մա մու լի ա զա տութ յու նը: Ա հա ին չու՝ 
առայժմ ընդ հա տում եմ հա ջորդ տա րի նե րի տա րեգ
րութ յու նը և  կվերսկ սեմ այն սկսած 1988 թվա կա նից:

(Շարունակելի) 

Տարեգրությունը թերթեց ՍԵԴԱ ԹՈՐՈՍՅԱՆԸ

Բժշկական ինստիտուտի 
«Մեդիկուս» վոկալգործիքային 

խումբը։

«Ապագա բժիշկ» - 60
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 Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան
վան պե տա կան բժշկա կան հա
մալ սա րա նում ապ րի լի 912ը անց
կաց վե ցին  գի տա գործ նա կան 
հա մա ժո ղով եր՝ « Քաղց կե ղի ախ
տո րոշ ման և  բուժ ման ներ կա յիս չա
փա նիշ ներ» և «Ա ռող ջա պա հա կան 
կի րա ռա կան հե տա զո տութ յուն ներ 
և  քաղց կե ղի ռե գիստր ներ» խո րագ
րով:  Դա սա խո սութ յուն նե րով հան
դես ե կան  Գեր մա նիա յի և Ավստ
րիա յի 11 պրո ֆե սորներ:
ԵՊԲՀ գի տութ յան գծով պրո ռեկ

տոր  Կոնս տան տին Են կո յա նը նշեց, 
որ այս կոն ֆե րանս նե րը տա րի նե
րի գոր ծակ ցութ յան շա րու նա կութ
յունն են: Բժշ կա գի տութ յան ար դի 
թե մա նե րի շուրջ ան ցաց վող հա
մա ժո ղով ե րը կազ մա կերպ ված են 
 Գեր մա նիա յի Մ յունս թե րի հա մալ
սա րա նա կան կլի նի կա յի և ԵՊԲՀ 
միջև կնքված հա մա գոր ծակ ցութ
յան հա մա ձայ նագ րի շրջա նա կում: 
Մ յունս թե րի հա մալ սա րա նա կան 
կլի նի կան  Գեր մա նիա յի ա ռա ջա

տար կլի նի կա նե րից մեկն է, ու նի 
մոտ 7200 աշ խա տա կից և  երկ րի 
մեծ թվով աշ խա տա տեղ ու նե ցող 
կա ռույց նե րից մեկն է: Բժշ կա կան 
հա մալ սա րա նի և Մ յունս թե րի միջև 
գոր ծակ ցութ յան շրջա նա կում 2016 և 
2017թթ. ըն թաց քում մաս նա գի տա
կան կա տա րե լա գործ ման նպա տա
կով Մ յունս թե րի կլի նի կա են մեկ նել 
6 բժիշկներ:  Նա խա տես վում է այդ 
կլի նի կա յում յու րա քանչ յուր տա րի 
ԵՊԲՀ հա մալ սա րա նա կան կլի նի
կա յի 3 բժշկի մաս նա գի տա կան կա
տա րե լա գոր ծում: ԵՊԲՀ ռեկ տոր 
Ար մեն  Մու րադ յա նը, ող ջու նե լով 
 Գեր մա նիա յից և Ավստ րիա յից ժա
մա նած պատ վի րա կութ յան ան դամ
նե րին, կար ևո րեց այն թե մա նե րը, 
ո րոնց կանդ րա դառ նան ար տերկ
րից ժա մա նած մաս նա գետ նե րը հայ 
գոր ծըն կեր նե րի հետ:  Նա նշեց, որ 
խիստ ար դիա կան են քաղց կե ղի 
բուժ ման և  ախ տո րոշ ման, ինչ պես 
նաև հան րա յին ա ռող ջա պա հա կան 
խնդիր նե րը:

«Ա ռող ջա պա հա կան դաշ տում 
վի ճա կագ րութ յու նը թույլ է տա լիս 
կիրա ռել այն գոր ծիք նե րը, ո րոնք 
կա րող են արդ յու նա վետ լի նել հի
վան դութ յուն նե րի կան խար գել ման 
և  բուժ ման գոր ծըն թա ցում»,նշեց 
ԵՊԲՀ ռեկ տո րը: Ն րա գնա հատ
մամբ՝ ե ռօր յա մաս նա գի տա կան 
քննար կում ե րը կնպաս տեն, որ
պես զի մաս նա կից նե րը ներ կա յաց
նեն ի րենց երկ րի հա ջո ղութ յուն
նե րը և  խո սեն խնդիր նե րի մա սին: 
 Ռեկ տո րի խոս քով՝ քաղց կե ղի դեմ 
պայ քա րի թե մա յի քննարկ ման ար
դիա կա նութ յու նը կաս կած չի հա
րու ցում, քա նի որ քաղց կե ղը մա հա
ցութ յուն նե րի երկ րորդ պատ ճառն 
է՝ սիրտա նո թա յին հի վան դութ
յուն նե րից հե տո: Ե լույթ ու նե ցավ և 
 մաս նա կից նե րին արդ յու նա վետ աշ
խա տանք մաղ թեց  Հա յաս տա նում 
 Գեր մա նիա յի ար տա կարգ և  լիա զոր 
դես պան  Բերն հարդ  Մա թիաս 
 Քիս լե րը:  Նա ող ջու նեց բո լոր հե
ղի նա կա վոր այն կա ռույց նե րի ներ
կա յա ցու ցիչ նե րին, որոնք ժա մա
նել են Եր ևան այս մի ջո ցառ մա նը 
մաս նակ ցե լու հա մար:  Դես պա նը 
ա ռանձ նա կի ընդգ ծեց այն փաս տը, 
որ ա ռող ջա պա հա կան և կր թա կան 
ո լորտ նե րը շատ կար ևոր դեր ու նեն 
յու րա քանչ յուր երկ րի զար գաց ման 
գոր ծում:  Դի վա նա գե տը վեր ջին 
ան գամ ե րեք տա րի ա ռաջ էր այ ցե
լել ԵՊԲՀ և տ պա վոր ված էր հա մալ
սա րա նի աշ խա տանք նե րով: Ն րա 
կար ծի քով՝ չնա յած հա ջո ղութ յուն
նե րին, ա նե լիք նե րը նույն պես շատ 

ԳԵՐ ՄԱ ՆԻԱ ՅԻ ԵՎ ԱՎՍՏ ՐԻԱ ՅԻ  

ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱՆ ՆԵ ՐԻ ՊՐՈ ՖԵ ՍՈՐ ՆԵ ՐԸ  

ՀԱՆ ԴԵՍ Ե ԿԱՆ ԴԱ ՍԱ ԽՈ ՍՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵ ՐՈՎ

Բժշ կա գի տութ յան ար դի թե մա նե րի շուրջ ան ցաց վող 
հա մա ժո ղով ե րը կազ մա կերպ ված են  Գեր մա նիա յի 
Մ յունս թե րի հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա յի և ԵՊԲՀ 

միջև կնքված հա մա գոր ծակ ցութ յան հա մա ձայ նագ րի 
շրջա նա կում: Մ յունս թե րի հա մալ սա րա նա կան կլի նի-

կան  Գեր մա նիա յի ա ռա ջա տար կլի նի կա նե րից մեկն է, 
ու նի մոտ 7200 աշ խա տա կից և  երկ րի մեծ թվով աշ-

խա տա տեղ ու նե ցող կա ռույց նե րից մեկն է:
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են: ՀՀ ԱՆ գլխա վոր ու ռուց քա բան,  
Ու ռուց քա բա նութ յան ազ գա
յին կենտ րո նի տնօ րեն Ար մեն 
 Տա նան յա նը ևս հա մա ձայ նեց, որ 
ու ռուց քա բա նութ յան ո լոր տում 
մեր երկ րում դեռ կան բազ մա թիվ 
խնդիր ներ, քա նի որ ա մեն տա
րի գրանց վում է հի վան դա ցութ յան 
աճ, շա րու նա կում է օ րա կար գա յին 
մալ մա հա ցութ յու նը: Ն րա տե ղե
կաց մամբ՝ այ սօր  Հա յաս տա նում 
40 հա զա րի է հաս նում քաղց կե ղը 
հաղ թա հա րած մարդ կանց թի վը: 
 Մաս նա գե տը շեշ տեց  Հա յաս տա նի 
և  Գեր մա նիա յի գոր ծակ ցութ յան 

ընդ լայն ման անհ րա ժեշ տութ
յու նը հատ կա պես ու ռուց քա բա
նութ յան ո լոր տում:  Համ բուր գի 
 Նոր դա կա դե միա յի պրո ֆե սոր 
 Յորգ  Հա յե րը նշեց, որ ի րենք պատ
րաստ են ա ջակ ցել մեր երկ րին հի
վանդ նե րի ազ գա յին ռե գիստ րի 
ստեղծ ման, հե տա զո տա կան աշ
խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման, 
ե րի տա սարդ բժիշկ նե րին կրթե լու 

հար ցե րում: Ն շենք, որ  Համ բուր գի 
 Նոր դա կա դե միան հան րա յին 
ա ռող ջութ յան ո լոր տում նա խա տե
սում է ԵՊԲՀ հետ ի րա կա նաց նե լու 
եր կամ յա դրա մաշ նոր հա յին ծրա
գիր, մաս նա վո րա պես, նա խա տես
վում է ներդ նել մա գիստ րո սա կան 
հա մա տեղ ու սում ա կան ծրա գիր: 
« Մենք ցան կա նում ենք օգ նել ձեր 
երկ րին՝ զար գաց նե լու ենթ կա ռուց
վածք նե րը, ինչ պես նաև սա տա րել 
ազ գա յին ծրա գիր մշա կե լուն, ռա
դիոու ռուց քա բա նութ յան զար գաց
մա նը», ա սաց պրո ֆե սո րը:
 Հե տա գա ծրագ րե րի մեկ նա կե

տը նա հա մա րեց այս հա մա ժո ղո
վը:  Գեր հարդ  Դո մագ կի ան վան 
ախ տա բա նութ յան ինս տի տու
տի նա խա գահ, պրո ֆե սոր Է վա 
 Վար դել մա նը նշեց, որ քաղց կե ղի 
ախ տո րոշ ման և  բուժ ման ո լոր
տում ան ցում է կա տար վում դե պի 
ան հա տա կա նաց ված բժշկութ յուն: 
«Ու ռուց քա բա նա կան հի վան դութ
յուն նե րի բու ժու մը շատ ակ տիվ 
թե րա պիա է պա հան ջում:  Մենք 
ձգտում ենք, որ պես զի պա ցիենտ
նե րի դա սա կար գում կա տար վի: 
 Պա ցիենտ նե րը ստա նան հա մա պա
տաս խան թե րա պիա, բարձ րաց վի 
թե րա պիա յի ա դե ցութ յու նը՝ նվա
զեց նե լով կողմ ա կի ազ դե ցութ յուն
նե րը», ման րա մաս նեց մաս նա գե
տը՝ ընդգ ծե լով, որ ե թե չկա ախ
տո րո շում, ու րեմ չի կա րող լի նել 
նաև լավ բու ժում:  Նա նկա տեց, որ 
 Հա յաս տա նում քիչ է ախ տա բան
նե րի թի վը, և  այս ուղ ղութ յամբ ևս 
 պետք է աշ խա տանք ներ ի րա կա
նաց վեն: Ծ րագր ված է հա մա տեղ 
աշ խա տանք նաև փո խա նա կա յին 
ծրագ րե րի, տեխ նո լո գիա կան և 
 մե թո դո լո գիա կան ա ջակ ցութ յան, 
ար դիա կան գի տե լիք նե րի հա սա
նե լիութ յան ուղ ղութ յամբ: ԵՊԲՀ 
հյու րե րի թվում են պրոֆ. Է վա 
 Վար դել մա նը՝  Գեր հարդ  Դո մագ կի 
ան վան ախ տա բա նութ յան ինս տի
տու տի նա խա գա հը, պրոֆ.  Յորգ 
 Հա յե րը՝ կի րա ռա կան գի տութ յուն
նե րի  Նոր դա կա դե միա յի ա ռող
ջա պա հութ յան մե նեջ մեն թի գծով 
ղե կա վա րը, պրոֆ.  Հե րի բերթ 
 Յուր գեն սը՝ Մ յունս թե րի հա մալ
սա րա նի վաս տա կա վոր պրո ֆե
սո րը, պրոֆ. Անդ րեաս Գ րո լը՝ 
Մ յունս թե րի ման կա կան հի վան
դա նո ցի ոսկ րա ծու ծի փոխ պատ
վաստ ման կենտ րո նի ղե կա վա րը, 
պրոֆ.  Դիտ րիխ ֆոն Շ վայ նի ցը՝ 
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ԵՊԲՀում անց կաց վող հա մա ժո ղով ե րին մաս նակ
ցե լու նպա տա կով  Հա յաս տան ժա մա նած  Գեր մա նիա յի 
և Ավստ րիա յի հա մալ սա րան նե րի պրո ֆե սոր նե րը հա
մալ սա րա նի պրո ռեկ տոր նե րի ու ղեկ ցութ յամբ այ ցե լե
ցին  Հով հան նես  Շա րամ բե յա նի ան վան  Ժո ղովր դա կան 
ար վես տի թան գա րան:  Հան դիպ մա նը ներ կա էր նաև 
 Հա յաս տա նում  Գեր մա նիա յի ար տա կարգ և  լիա զոր 
դես պան  Բերն հարդ  Մա թիաս  Քիս լե րը:
 Մի ջո ցա ռու մը հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռեց հա մա ժո

ղով ե րի մաս նա կից նե րին ծա նո թա նալ մեր երկ րի 
մշա կույ թին, նաև քննար կել գոր ծակ ցութ յան հե տա գա 
ծրագ րե րը:

ԱՐ ՏԵՐԿ ՐԻՑ ԺԱ ՄԱ ՆԱԾ ՊՐՈ ՖԵ ՍՈՐ ՆԵՐՆ  

ԱՅ ՑԵ ԼԵ ՑԻՆ  ԺՈ ՂՈՎՐ ԴԱ ԿԱՆ  

ԱՐ ՎԵՍ ՏԻ ԹԱՆ ԳԱ ՐԱՆ

Մ յուն խե նի ֆոն  Հաու նե րի ան վան 
ման կա կան հի վան դա նո ցի վի րա
բու ժութ յան բա ժան մուն քի ղե կա
վա րը, պրոֆ.  Կոռ նե լիա  Լիդթ քեն՝ 
 Բեռ լի նի  Շա րի տե հա մալ սա րա նի 
գի նե կո լո գիա յի և կրծ քա գեղ ձի հե
տա զո տա կան կենտ րո նի դա սա խո
սը և  ա վագ բժիշկ, պրոֆ. Էռնստ 
 Ռում մե նին՝ Մ յուն խե նի տեխ նի
կա կան հա մալ սա րա նի բժշկութ
յան դպրո ցի ճա ռա գայ թա բա նութ
յան ինս տի տու տի տնօ րե նը, դոկ
տոր  Մայքլ Ք վան տեն՝ Մ յուն խե նի 
տեխ նի կա կան հա մալ սա րա նի 
 Ռո ման  Հեր ցո գի ան վան քաղց կե
ղի կենտ րո նի կլի նի կա յի ղե կա վա
րը, մա գիստ րոս  Յուր գեն  Շե ֆեր սը՝ 
 Գեր մա նիա յի մի ջազ գա յին խորհր
դատ վա կան և  մե նեջ մեն թի կա
ռուց ման կազ մա կեր պութ յան կա
ռա վա րա կան կա պե րի բաժ նի ղե

կա վա րը, դոկ տոր  Կատ րին Շ լա քը՝ 
Մ յունս թե րի հա մալ սա րա նա կան 
հի վան դա նո ցի ու րո լոգ խորհր դա
տուն, ու րո լոգ նե րի գեր մա նա կան 

խորհր դի ան դամ, դոկ տոր  Հա րալդ 
 Հեր մա նը՝  Վիեն նա յի բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի ճա ռա գայ թա յին ու
ռուց քա բա նութ յան բժիշ կը:
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Ե ռօր յա դա սա խո սութ յուն նե րի մաս նակ ցե լու նպա տա
կով Եր ևան ժա մա նած  Համ բուր գի  Նոր դա կա դե միա յի 
պրո ֆե սոր  Յորգ  Հա յե րը,  Նոր դա կա դե միա յի ա ռող
ջա պա հութ յան մե նեջ մեն թի գծով ղե կա վար, պրո
ֆե սոր  Հե րի բերթ  Յուր գեն սը և Մ յուն խե նի տեխ նի
կա կան հա մալ սա րա նի  Ռո ման  Հեր ցո գի ան վան 
քաղց կե ղի կենտ րո նի կլի նի կա յի ղե կա վար, մա գիստ
րոս  Յուր գեն  Շե ֆեր սը ԵՊԲՀ ու սում ա կան աշ խա
տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր  Լա րի սա Ա վե տիս յա նի 
և  մի ջազ գա յին գոր ծու նեութ յան և  ար տա քին կա պե
րի գծով պրոռեկտոր Եր վանդ  Սա հակ յա նի, ինչ պես 
նաև մյուս ստո րա բա ժա նում ե րի ղե կա վար նե րի հետ 
քննար կե ցին գոր ծակ ցութ յան մի շարք հար ցեր:

Անդ րա դարձ կա տար վեց ա ռա ջի կա յում հա մա տեղ 
մա գիստ րո սա կան ծրա գիր ի րա կա նաց նե լու հնա րա
վո րութ յա նը: Ար տերկ րից ժա մա նած մաս նա գետ նե րը 
պատ րաս տա կա մութ յուն հայտ նե ցին ա ջակ ցել մեր 
հա մալ սա րա նին ծրա գի րը հա վաս տագ րե լու գոր ծում:
 Կող մե րը խո սե ցին նաև ա ռող ջա պա հա կան կի րա

ռա կան հե տա զո տութ յուն նե րի և  քաղց կե ղի ռե գիստր 
ստեղ ծե լու հե ռան կա րի մա սին:

ՔՆ ՆԱՐԿ ՎԵ ՑԻՆ ՀԵ ՏԱ ԳԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒԹ ՅԱՆ 

ՄԻ ՇԱՐՔ ՀԱՐ ՑԵՐ



ԵՊԲՀ –ում ապ րի լի 16ին մեկ նար կեց ի մու նաախ
տո րոշ ման և  ի մու նա թե րա պիա յի ար դի խնդիր նե րին 
նվիր ված եր կօր յա գի տա գործ նա կան հա մա ժո ղով, 
ո րի ըն թաց քում զե կույց նե րով հան դես ե կան 14 ա կա
նա վոր պրո ֆե սորներ ՌԴից և  Հա յաս տա նից: ԵՊԲՀ 
գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր  Կոնս տան տին Են կո յանն 

ընդգ ծեց, որ ռուս գոր ծըն կեր նե րի հետ հա ջող վել է 
բժշկա կան հա մալ սա րա նում ի մու նո լո գիա յի բնա
գա վա ռում կազ մա կեր պել բե կում ա յին միո ցա ռում, 
ոչ միայն ԱՊՀ տա րած քում, այև աշ խար հում հայ տի 
ա ռա ջա տար ի մու նո լոգ նե րի մաս նակ ցութ յամբ։
ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յանն ընդգ ծեց՝ չա փա

զանց ու րախ է, որ մեկ դար յա պատ մութ յուն ու նե ցող 
հա մալ սա րա նում ա ռիթ ու նեն ող ջու նե լու ի մու նաախ
տո րոշ ման և  ի մու նա թե րա պիա յի ո լորտ նե րի ա ռա
ջա տար մաս նա գետ նե րին: Ի մու նա լո գիան ԵՊԲՀում 
ու նի ամ բիո նա կան պատ մութ յուն։ Ն րա հա մոզ մամբ` 
շատ ա ռա ջա տար և  ֆուն դա մեն տալ ուղ ղութ յուն նե

րի մա սին քննար կում ե րը հնա րա վո րութ յուն կտան 
քննար կել նաև հա մա տեղ հե տա զո տութ յուն ներ ա նե
լու հե ռան կա րը։  Նա դրա կան գնա հա տեց, որ գի տա
ժո ղո վին մաս նակ ցում են նաև հա մալ սա րա նի սկսնակ 
հետ զո տող նե րը և  ու սա նող նե րը, քա նի որ ի մու նաախ
տո րոշ ման և  ի մու նա թե րա պիա յին վե րա բե րող հար ցե
րը ա պա գա յի ուղ ղութ յուն ներ են:  Ռեկ տո րի խոս քով՝ 
հատ կա պես ու սա նող նե րին կար ևոր է լսել եր կօր յա 
դա սա խո սութ յուն նե րը և գտ նել ի րենց տե ղը գի տա կան 
փնտրտուք նե րի մեջ։  Ռու սաս տա նի ի մու նա լոգ նե րի 
գի տա կան ըն կե րութ յան նա խա գահ, ՌԳԱ ի մու նա լո
գիա յի և  ֆի զիալո գիա յի ինս տի տու տի գի տա կան ղե
կա վար, ՌԳԱ ա կա դե մի կոս, բ.գ.դ., պրո ֆե սոր  Վա լե րի 
Ա լեք սանդ րի  Չե րեշն յո վը ևս, ող ջու նե լով գի տա ժո ղո վի 
մաս նա կից նե րին, կար ևո րեց հա մա տեղ հե տա զո տութ
յուն նե րի ի րա կա նա ցու մը:
 Մաս նա գետ նե րի գնա հատ մամբ՝ ի մու նա լո գիան ամ

բողջ աշ խար հում բժշկա գի տութ յան ա մե նաա րագ 
զար գա ցող ճյու ղե րից է, ո րը վեր ջին տաս նամ յա կում 
ակ տի վո րեն «ներ խու ժեց» նաև կլի նի կա, և  ներ կա յումս 
ա մե նա տար բեր հի վան դութ յուն նե րի, ո րոնց թվում են 

Ա ՌԱ ՋԱ ՏԱՐ ԲԺԻՇԿ-ԳԻՏ ՆԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻ  

ՄԱՍ ՆԱԿ ՑՈՒԹ ՅԱՄԲ ՄԵԿ ՆԱՐ ԿԵՑ  

Ի ՄՈՒ ՆԱԱԽ ՏՈ ՐՈՇ ՄԱՆ ԵՎ   

Ի ՄՈՒ ՆԱԹԵ ՐԱ ՊԻԱ ՅԻ ԱՐ ԴԻ  

ԽՆԴԻՐ ՆԵ ՐԻՆ ՆՎԻՐ ՎԱԾ ԳԻ ՏԱ ԺՈ ՂՈՎ

Գիտություն

Մեկ դար յա պատ մութ յուն ու նե ցող հա մալ սա-
րա նում ա ռիթ ու նեն ող ջու նե լու ի մու նաախ-
տո րոշ ման և  ի մու նաթե րա պիա յի ո լորտ նե րի 

ա ռա ջա տար մաս նա գետ նե րին: Ի մու նո լո գիան 
ԵՊԲՀ-ում ու նի ամ բիո նա կան պատ մութ յուն։



Գիտություն

նյար դա յին հա մա կար գի ախ տա հար մամբ պայ մա
նա վոր ված հի վան դութ յուն նե րը, քաղց կե ղը, մի շարք 
ռևմա տո լո գիա կան, հե մա տո լո գիա կան և  ին ֆեկ ցիոն
ներ հի վան դութ յուն ներ, բուժ ման ա մե նա հե ռան կա րա
յին ուղ ղութ յու նը կապ վում է հենց ի մու նաթե րա պիա յի 
և  ի մու նա յին պրե պա րատ նե րի հետ: Ամ բողջ աշ խար
հի ա մե նա տար բեր ա ռա ջա տար լա բո րա տո րիա նե րում 
ակ տի վո րեն ըն թա նում են բազ մա թիվ փոր ձեր ի մուն 
հա մա կար գի տար բեր բա ղադ րիչ ներ՝ որ պես ախ տո
րոշ ման ցու ցիչ ներ կամ բուժ ման թի րախ ներ օգ տա
գոր ծե լու նպա տա կով: Այս գի տա ժողո վը հնա րա վո
րութ յուն կտա միա վո րե լու տե սա կան և կ լի նի կա կան 
գի տութ յուն նե րը, տար բեր մաս նա գի տութ յան բժիշկ
նե րի՝ ա լեր գալոգ նե րի, ի մու նալոգ նե րի, հե մա տո լոգ
նե րի, ին ֆեկ ցիո նիստ նե րի, օն կո լոգ նե րի, մաշ կա բան
նե րի և  ա ռաջ նա յին օ ղա կի բժիշկ նե րին մեկ հար կի 
ներ քո:  Գի տա գործ նա կան հա մա ժո ղո վը ղե կա վա րում 
է  Սանկտ  Պե տեր բուր գի  Պաս տե րի ան վան հա մա ճա
րա կա բա նութ յան և  միկ րո բիո լո գիա յի ԳՀԻ տնօ րեն, 
ա կա դե մի կոս Ի.Պ. Պավ լո վի ան վան ՍՊԲՊԲՀ ի մու նա
լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ, ՌԳԱ ա կա դե մի կոս, բ.գ.դ., 
պրո ֆե սոր Ա րեգ  Թո թոլ յա նը:  Նա մեծ բա նաս տեղծ 
 Հով հան նես  Թու ման յա նի ծոռն է:
Հ յու րե րը նաև գործ նա կան հան դի պում եր ու նե ցան 

մի շարք ամ բիոն նե րում: Ա լեր գա լո գիա յի և  ի մու նա լո
գիա յի ամ բիո նում պրո ֆե սոր նե րի հետ քննարկ վե ցին 
հե տա գա յում ևս  գոր ծակ ցութ յու նը տար բեր ուղ ղութ

յուն նե րով շա րու նա կե լու հար ցը՝ նա խա տե սե լով նման 
հան դի պում ե րը դարձ նել պար բե րա կան։
 Պայ մա նա վոր վա ծութ յուն ձեռք բեր վեց ի րա կա նաց նել 

հա մա տեղ ծրագ րեր և  դի մել հա մա տեղ դրա մաշ նորհ
նե րի, քննարկ վե ցին քրո նի կա կան եղն ջա ցա նի ու սում
նա սի րութ յանն ուղղ ված հա մա տեղ նա խագ ծի ման րա
մաս նե րը։  Մեկ այլ քննար կում ծա վալ վեց ԵՊԲՀ ֆի
զիո լո գիա յի ամ բիո նում, որ տեղ հյու րըն կալ վել էին ՌԴ 
ա ռա ջա տար պրո ֆե սո րեր Անդ րեյ Պ րո դեու սը և Ի վան 
 Կոզ լո վը։
Քն նարկ վե ցին գի տա կան և կ լի նի կա կան ար դիա կան 

հար ցեր, նաև ձեռք բեր վեց հա մա ձայ նութ յուն հե տա գա 
գոր ծակ ցութ յան հա մար «Պ րե նա տալ սթրե սի ազ դե
ցութ յու նը ի մուն հա մա կար գի վրա» ամ բիո նա կան թե
մա յի շրջա նա կում: Ա կա դե մի կոս ներ Ա րեգ  Թո թոլ յա նը 
և Վ լա դի միր  Կոզ լո վը՝ պրո ֆե սոր ներ Ի վան  Կոզ լո վի և 
 Տատ յա նա  Ֆե դոս կո վա յի հետ միա սին այ ցե լե ցին կեն
սա քի միա յի լա բո րա տո րիա։  Հան դիպ մա նը քննարկ
վե ցին բջջա յին կուլ տու րա նե րի ներդր ման, մաս նա
վո րա պես, բջջա յին կուլ տու րա յի լա բո րա տո րիա յի 
շա հա գործ ման սկզբունք նե րը, որն ա ռա ջի կա յում շա
հա գործ ման կհանձն վի ։

Քն նար կում ծա վալ վեց նաև աու տիզ մի և 
 նեյ րո դե գե նե րա տիվ հի վան դութ յուն նե րի պա թո
գե նե զում ի մուն մե խա նիզմ ե րի ներգ րավ ման և 
 հե տա գա յում այդ ուղ ղութ յամբ գոր ծակ ցե լու վե րա բեր
յալ։



ԵՊԲՀ գի տա կան խորհր դի ո րոշ
մամբ  Սանկտ  Պե տեր բուր գի  Պաս տե րի 
ան վան հա մա ճա րա կա բա նութ յան և 
 միկ րո բիո լո գիա յի ԳՀԻ տնօ րեն, ա կա դե մի
կոս Ի.Պ. Պավ լո վի ան վան ՍՊԲՊԲՀ ի մու
նո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ, ՌԳԱ ա կա դե
մի կոս, բ.գ.դ., պրո ֆե սոր Ա րեգ  Թո թոլ յա նին 
ի մու նաախ տո րոշ ման և  ի մու նա թե րա պիա յի 
ար դի խնդիր նե րին նվիր ված գի տա ժո ղո
վի ժա մա նակ շնորհ վեց ԵՊԲՀ պատ վա վոր 
դոկ տո րի կո չում:
«Զ գաց ված եմ և շ նոր հա կալ գի տա կան 

խորհր դի այս ո րոշ ման հա մար, ո րը նաև 
պար տա վո րեց նող է: Ե լույթ ու նե նա լուց 
ա ռաջ որ պես կա նոն չեմ ան հանգս տա նում, 
սա կայն վեր ջին տա սը տա րում երկ րորդ ան
գամ եմ բժշկա կան հա մալ սա րա նում և  չեմ 
կա րո ղա նում հուզ մունքս թաքց նել, գու ցե դա պայ
մա նա վոր ված է նաև այն հան գա ման քով, որ ծնող
ներս ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ են, ա վար տել են բժշկա

կան ինս տի տու տը 1954 թվա կա նին»,նշեց Ա րեգ 
 Թո թոլ յա նը:

2017 թվա կա նի նո յեմ բե րի 30ից 
ԱՄՆի  Կեն տու կիի հա մալ սա րա
նի՝ Լ յար դի փոխ պատ վաստ ման 
ծրագ րի ղե կա վար, դո ցենտ Ալ
լա Գ րի գոր յա նը Եր ևա նի Մ խի
թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի ներ քին 
հի վան դութ յուն նե րի ամ բիո նի այ
ցե լուպրո ֆե սոր է:
Բ ժիշկ Գ րի գոր յանն ա վար տել է 

Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նը և  շա րու նա կել օր
դի նա տու րան  Կեն տու կիի հա մաս
լա րա նում: Այ նու հետև  Կեն տու կիի 

հա մալ սա րա նում ստա ցել է գաստ
րոէն տե րո լո գիա յի նեղ մաս նա
գի տա ցում, ո րին հա ջոր դել է 
 Մա յա միի հա մալ սա րա նի  Միլ լեր 
բժշկա կան դպրո ցում փոխ պատ
վաս տու մա յին հե պա տո լո գիա յի 
նեղ մաս նա գի տա կան կրթութ յու
նը:
Ալ լա Գ րի գոր յա նը մի շարք գի

տա կան հոդ ված նե րի հե ղի նակ է, 
տպագր վել է աշ խար հի հե ղի նա
կա վոր ամ սագ րե րում և  ե լույթ նե
րով հան դես ե կել բազ մա թիվ հա
մա ժո ղով ե րում:

Կրթություն

ԱԼ ԼԱ Գ ՐԻ ԳՈՐ ՅԱ Ն
Ներ քին հի վան դութ յուն նե րի ամ բիո նի  

այ ցե լու-պրո ֆե սոր

Ա ՐԵԳ  ԹՈ ԹՈԼ ՅԱ Ն 
 ԵՊԲՀ պատ վա վոր դոկ տոր

ԵՊԲՀ ՊՐՈՖԵՍՈՐՆԵՐԻ ՇԱՐՔԸ 

 ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ Է ՀԱՄԱԼՐՎԵԼ



Կրթություն

ՌԴ Ն.Ի.  Պի րո գո վի ան վան ազ գա յին հե տա զո տա
կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի երկ րորդ տար վա օր
դի նա տոր Ալ մազ բեկ  Բեր դի կու լո վը թե րապև տիկ 
ստո մա տո լո գիա մաս նա գի տութ յամբ հա ջո ղութ յամբ 
ա վար տեց կրթա կան 3շա բաթ յա ծրա գի րը ԵՊԲՀ կլի
նի կա կան բա զա նե րում:
 Հետ բու հա կան և  շա րու նա կա կան կրթութ յան գծով 

պրո ռեկ տոր  Գառ նիկ Ա վե տիս յա նը,  մաս նա գի տա կան 
և  շա րու նա կա կան կրթութ յան կենտ րո նի ղե կա
վար  Սա թե նիկ  Բաղ դա սար յա նի ներ կա յութ յամբ Ա· 
Բերդիկուլովին հանձ նեց ու սում ա ռութ յան մա սին վկա
յող հա վաս տա գի րը, ինչ պես նաև ընդգ ծեց, որ ԵՊԲՀի 
և Ն.Ի.  Պի րո գո վի ան վան հա մալ սա րա նի միջև ստո
րագր ված պայ մա նագ րի հի ման վրա ա ռա ջի կա յում ևս 
ն ման փո խա նա կա յին ծրագ րե րը շա րու նա կա կան են լի
նե լու: Պ րո ռեկ տո րը հա վաս տիաց րեց, որ եր կու բու հերի 
միջև հա մա գոր ծակ ցութ յան ընդ լայ նու մը մշտա կան  
ու շադ րութ յան կենտ րո նում է:
« Շատ ու րախ ենք, որ կրթա կան այս ծրա գի րը օգ տա

կար է ե ղել  ձեզ հա մար:  Հույս ու նենք, որ հա մա գոր
ծակ ցութ յան ծրագ րե րի շրջա նա կում կրկին կու նե նաք 
հնա րա վո րութ յուն այ ցե լել մեր եր կիր, ծա նոթա նալ մեր 
երկ րի հնա րա վո րութ յուն նե րին»,նշեց  Գառ նիկ Ա վե
տիս յա նը:
Կ լի նի կա կան օր դի նա տո րը պատ մեց Եր ևա նում ստա

ցած տպա վո րութ յուն նե րի մա սին:
 Նա բարձր գնա հա տեց կրթա կան այս 3շա

բաթ յա ծրագ րի՝ իր ղե կա վար, հետ բու հա կան և 
 շա րու նա կա կան կրթութ յան ֆա կուլ տե տի ընդ հա նուր 
ստո մա տո լո գիա կան գոր ծու նեութ յան կուր սի դո ցենտ 
 Թոր գոմ  Դաշ տո յա նի աշ խա տան քը:

« Ղե կա վա րիս շնոր հիվ ես ծա նո թա ցա նոր տեխ նո լո
գիա նե րի, նոր նպա տակ ներ սահ մա նե ցի ինձ հա մար 
այս ո լոր տում», հետ բու հա կան կրթութ յան պա տաս
խա նա տու նե րին ա սաց Ալ մազ բեկ  Բեր դի կու լո վը:
 Նախ քան Եր ևան ժա մա նե լը նա միայն լսել էր Մ խի

թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ
սա րա նի մա սին, այ սօր խոս տո վա նում է, որ չա փա
զանց տպա վոր ված է թե´ կրթութ յան մա կար դա կով, 
թե´ կե ցութ յան պայ ման նե րով և  թե´ մեր երկ րի գե ղա
տե սիլ վայ րե րով:
 Սո վո րո ղը կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում հասց րել է 

նաև ձեռք բե րել նոր ըն կեր ներ:  Հան դիպ ման ա վար
տին նա մաղ թեց, որ պես զի մեր երկ րիրն ու Մ խի թար 
 Հե րա ցու ան վան բժշկա կան հա մալ սա րա նում մա տուց
վող ո րոկ յալ կրթութ յու նը ա ռա վել ճա նա չե լի դառ նան 
ողջ աշ խար հում:

 ՊԻ ՐՈ ԳՈ ՎԻ ԱՆ ՎԱՆ ԲԺՇԿԱ ԿԱՆ  

ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԻ ԵՎՍ  ՄԵԿ ԿԼԻ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ  

ՕՐ ԴԻ ՆԱ ՏՈՐ ԲԱ ՐԵ ՀԱ ՋՈՂ Ա ՎԱՐ ՏԵՑ  

ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՌՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ ԵՊԲՀ-ՈՒՄ

Ղրղզս տա նի ա ռող ջա պա հութ յան 
նա խա րա րութ յան ա կա դե մի կոս 
Միր սաիդ  Մի րա խի մո վի ան վան 
սրտա բա նութ յան և թե րա պիա
յի ազ գա յին կենտ րո նի և ներ քին 
հի վան դութ յուն նե րով զբաղ վող 
բժիշկ նե րի ա սո ցիա ցիա յի կող
մից ԵՊԲՀ սրտա բա նութ յան ամ
բիո նի վա րիչ, բժշկա կան գի տութ
յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր, ՀՀ 
ԳԱԱ ա կա դե մի կոս Կառ լեն Ա դամ

յանն ար ժա նա ցել է ա կա դե մի կոս 
 Մի րա խի մո վի ան վան մե դա լի: 
Հայ ան վա նի սրտա բա նին հե ղի

նա կա վոր այս պարգ ևը տրվել է 
Ղրղզս տա նի բժշկութ յան և  ա ռող
ջա պա հութ յան զար գաց ման գոր
ծում ու նե ցած ա վան դի հա մար:
 Շ նոր հա վո րում ենք բժիշկգիտ

նա կա նին ստա ցած պարգ ևի հա
մար և մաղ թում ա մուր ա ռող ջութ
յուն: 

ԱՆ ՎԱ ՆԻ ՍՐՏԱ ԲԱՆ  ԿԱՌ ԼԵՆ Ա ԴԱՄ ՅԱՆՆ  

ԱՐ ԺԱ ՆԱ ՑԵԼ Է Ա ԿԱ ԴԵ ՄԻ ԿՈՍ   

ՄԻ ՐԱ ԽԻ ՄՈ ՎԻ ԱՆ ՎԱՆ ՄԵ ԴԱ ԼԻ 



ԵՊԲՀ ա լեր գո լո գիա յի և  ի մու
նո լո գիա յի ամ բիո նի աս պի րանտ 
 Մա րիամ  Մով սիս յա նը, ով նաև 
ԵՊԲՀ ե րի տա սարդ հե տա զո տող
նե րի միութ յան նա խա գահն է, մաս
նա գի տա կան վե րա պատ րաստ
ման ե ռամս յա այ ցով գտնվում էր 
 Մադ րի դի  Լա  Պազ հա մալ սա րա
նա կան կլի նի կա յի ա լե րգո լո գիա
յի բա ժան մուն քում: Այս հնա րա վո
րութ յու նը  Մա րիա մը ձեռք էր բե րել` 
շա հե լով դրա մաշ նորհ ա լեր գո լո
գիա յի և կ լի նի կա կան ի մու նո լո
գիա յի եվ րո պա կան ա կա դե միա յի 
կող մից: Մր ցույ թին մաս նակ ցում 
էին բա վա կա նին մեծ թվով ե րի
տա սարդ ներ ա մե նա տար բեր եվ
րո պա կան երկր նե րից, սա կայն 
 Մա րիա մին հա ջող վեց ընդգրկ վել 
Եվ րո պա յի 9 հաղ թող նե րի թվում: 
 Վե րա պատ րաստ ման հիմ ա կան 
նպա տակ նե րից մե կը դե ղո րայ քա
յին ա լեր գիա նե րի տար բեր տե սակ
նե րի ախ տո րոշ ման, մաշ կա յին և 
պ րո վո կա ցիոն թես տե րի ի րա կա
նաց ման և  վար ման եվ րո պա կան 
ստան դարտ նե րին ծա նո թա նալն 

ու ի րա գործ ման հմտութ յուն նե րի 
ձեռք բե րում էր:  Մեկ այլ նպա տակ 
էր խրո նի կա կան եղն ջա ցա նով և  
ան գիոայ տուց նե րով, ինչ պես նաև 
ժա ռան գա կան ան գիոայ տուց նե րով 
հի վանդ նե րի ճիշտ ախ տո րոշ ման, 
ծան րութ յան գնա հատ ման ու բուժ
ման եվ րո պա կան մո տե ցում ե րի 
ու սու ցում էր:
«Վս տահ եմ, որ մոտ ա պա գա յում 

 Հա յաս տա նում զար գա ցում կապ
րեն հա մա պա տաս խան ախ տո
րո շիչ հնա րա վո րութ յուն նե րը տա
րա տե սակ ա լեր գիա նե րին ախ տո
րոշ ման ո լոր տում»,նշեց  Մա րիամ 
 Մով սիս յա նը: Այ ցի ըն թաց քում նա 
հնա րա վո րութ յուն ու նե ցավ մաս
նակ ցե լու նաև սննդա յին և շն չա ռա
կան ա լեր գիա նե րով, ինչ պես նաև 
այն պի սի հազ վա դեպ հան դի պող 

ԵՊԲՀ ԱՍ ՊԻ ՐԱՆ ՏԸ  ՄԱԴ ՐԻ ԴԻ  ԼԱ  ՊԱԶ  

ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԱ ԿԱՆ ԿԼԻ ՆԻ ԿԱ ՅԻ  

Ա ԼԵՐ ԳՈ ԼՈ ԳԻԱ ՅԻ ԲԱ ԺԱՆ ՄՈՒՆ ՔՈՒՄ 

 Ե ՌԱՄՍ ՅԱ ՎԵ ՐԱ ՊԱՏ ՐԱՍ ՏՈՒՄ Է ԱՆ ՑԵԼ

Կրթություն



հի վան դութ յուն նե րով, ինչ պի սիք են 
Ս տի վենս Ջոն սո նի և DRESS հա մախ
տա նիշ նե րը, հի վանդ նե րի ախ տո րոշ
մանն ու հե տա գա վար մա նը:
« Թեև հի վան դա նո ցի ա լեր գո լո գիա

կան բա ժան մուն քը ա մե նա մեծ բա
ժին նե րից է Եվ րո պա յում, իսկ բաժ
նի բո լոր բժիշկ նե րը բա րե համ բույր 
էին և  պատ րաս տա կամ օգ նե լու և 
 սո վո րեց նե լու, բայց բախտս ա ռանձ
նա հա տուկ բե րել էր, որ ան մի ջա կան 
ղե կա վարս  Ռո սա րիո  Կա բան յասն էր: 
 Բա նի մաց մաս նա գետ և նր բան կատ 
ու սու ցիչ, ով մեծ սի րով ստեղ ծեց ինձ 
հա մար անհ րա ժեշտ բո լոր պայ ման
նե րը, որ պես զի վե րա պատ րաս տումս 
ա ռա վե լա գույն արդ յու նա վետ անց նի, 
ին չի հա մար ան չափ ե րախ տա պարտ 
եմ ի րեն», պատ մում է ԵՊԲՀ աս
պի րան տը: «Ու սու ցիչ նե րի ա ռու մով 
միշտ է բախտս բե րել:  Գի տե լիք նե րիս 
շատ մեծ չա փա բաժ նով պար տա
կան եմ բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
ղե կա վա րիս՝ Ար մի նե  Հա կոբ յա նին, 
ով ա լեր գո լո գիա յի և  ի մու նո լո գիա յի 
ամ բիո նի դո ցենտ է: Եվ ա ռի թը բաց 
չթող նե լով՝ կցանկանայի ա ռանձ նա
հա տուկ շնոր հա կա լութ յուն հայտ նել 
ի րեն ոչ միայն մաս նա գի տա կան գի
տե լիք նե րի հա մար, որ ստա ցել եմ 
ի րե նից, այլ նաև, որ իր խոր հուրդ
նե րով, եր բեմ նույ նիսկ պա հանջ նե
րով օգ նում է ինձ որ պես ա լեր գո լոգ 
կա յաց ման ճա նա պար հին:  Թեև մեծ 
ծա վա լի նոր գի տե լիք եմ ստա ցել Իս
պա նիա յում, բայց պետք է փաս տել, 
որ դա սա խոս նե րիս՝ ինձ փո խան
ցած գի տե լիքն էր հիմ քը, ո րի վրա 
կա րո ղա ցա կա ռու ցել եվ րո պա կան 
նո րույթ նե րը», հա վե լում է սո վո
րո ղը:  Բա ցի այդ,  Մա րիա մը մաս
նակ ցեց մի շարք սե մի նար նե րի և 
 գի տա ժո ղով ե րի՝ ասթ մա յին, կոն
տակ տա յին դեր մա տի տին և  եղն ջա
ցա նին նվիր ված, իսկ ի մու նո լո գիա
յի լա բո րա տո րիա յում ընդգրկ վեց 
լիմ ֆո ցիտ նե րի տրանս ֆոր մա ցիոն 
թես տի, Western և Dot blot մե թոդ
նե րի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թաց
նե րում:  Նա  Մադ րի դում անց կաց
րած ե ռամս յա կի ձեռք բե րում ե րից 
է հա մա րում նաև այն հոդ ված նե րը, 
ո րոնք պատ րաստ վում են տպագր
ման մի ջազ գա յին գի տա կան ամ
սագ րե րում, ինչ պես նաև այն բո լոր 
պայ մա նա վոր վա ծութ յուն նե րը, որ 
ձեռք է բե րել իս պա նա ցի կո լե գա նե
րի հետ՝ ա պա գա յում ևս  սերտ գոր
ծակ ցութ յան նպա տա կով:

Կրթություն



ԵՊԲՀ հյուրեր

Հա յաս տա նի խո շո րա գույն 
բժշկա գի տա կան կենտ րո

նի ա ռա ջին հյու րը Ռու սաս տա
նի գի տութ յուն նե րի ա կա դե միա յի 
ա կա դե մի կոս Ա րեգ Թո թոլ յանն 
էր՝ Հով հան նես Թու ման յա նի ծո
ռը: Ապ րի լի 16ին ԵՊԲՀ նիս տե րի 
դահ լի ճում տե ղի ու նե ցավ եր կօր
յա գի տա գործ նա կան հա մա ժո ղով՝ 
նվիր ված ի մու նաախ տո րոշ ման և  
ի մու նո թե րա պիա յի ար դի խնդիր
նե րին: Գի տա ժո ղո վի ըն թաց քում 
զե կույց նե րով հան դես ե կան 14 
ա կա նա վոր պրո ֆե սոր Ռու սաս
տա նի Դաշ նութ յու նից և Հա յաս
տա նից: Ի մու նո լո գիան ամ բողջ 

աշ խար հում բժշկա գի տութ յան 
ա մե նաա րագ զար գա ցող ճյու ղե րից 
մեկն է, ո րը վեր ջին տաս նամ յա կում 
ակ տի վո րեն ներ խու ժեց նաև կլի նի
կա և ներ կա յումս ա մե նա տար բեր 
հի վան դութ յուն նե րի, ո րոնց թվում 
են նյար դա յին հա մա կար գի ախ
տա հար մամբ պայ մա նա վոր ված 
հի վան դութ յուն նե րը, քաղց կե ղը, 
մի շարք ռևմա տո լո գիա կան, հե
մա տո լո գիա կան և  ին ֆեկ ցիոն հի
վան դութ յուն ներ, բուժ ման ա մե նա
հե ռան կա րա յին ուղ ղութ յու նը կապ
վում է հենց ի մու նո թե րա պիա յի և  
ի մու նա յին պրե պա րատ նե րի հետ: 
Ամ բողջ աշ խար հի ա մե նա տար բեր 

ա ռա ջա տար լա բո րա տո րիա նե րում 
ակ տի վո րեն ըն թա նում են բազ մա
թիվ փոր ձեր՝ ի մուն հա մա կար գի 
տար բեր բա ղադ րիչ ներ որ պես ախ
տո րոշ ման ցու ցիչ ներ կամ բուժ ման 
թի րախ ներ օգ տա գոր ծե լու նպա
տա կով:
Այս գի տա ժոո վը հնա րա վո րութ

յուն կտա միա վո րե լու տե սա կան 
և կ լի նի կա կան գի տութ յուն նե րը, 
տար բեր մաս նա գի տութ յան բժիշկ
նե րի՝ ա լեր գո լոգ նե րի, ի մու նո լոգ
նե րի, հե մա տո լոգ նե րի, ին ֆեկ
ցիո նիստ նե րի, օն կո լոգ նե րի, մաշ
կա բան նե րի և  ա ռաջ նա յին օ ղա կի 
բժիշկ նե րին մեկ հար կի ներ քո:

 ՄԻ ՔԱ ՅԵԼ ՅԱՆ ՎԻ ՐԱ ԲՈՒ ԺՈՒԹ ՅԱՆ  

ԻՆՍ ՏԻ ՏՈՒ ՏԻ Ա ՌԱ ՋԻՆ ՀՅՈՒ ՐԸ ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԵՍ 

ԹՈՒ ՄԱՆ ՅԱ ՆԻ ԾՈՌ՝ Ա ԿԱ ԴԵ ՄԻ ԿՈՍ,  

ԲԺԻՇԿ Ա ՐԵԳ ԹՈ ԹՈԼ ՅԱՆՆ Է



ԵՊԲՀ հյուրեր

 Հոր դա նա նի մայ րա քա ղաք Ա մա նում տե ղի է ու նե
ցել  ման կա կան ու ռուց քա բա նութ յան ար ևել յան և 
 մի ջերկ րա ծով յան խմբի (POEM Group) տնօ րեն նե
րի խորհր դի ժո ղո վը:  Խում բը կազմ ված է 23 երկ րի 
60 ման կա կան քաղց կե ղի կենտ րոն նե րից, որ տեղ 
 Հա յաս տա նը ներ կա յաց նում է ԵՊԲՀ ռեկ տո րի խորհր
դա կան, ու ռուց քա բա նութ յան ամ բիո նի դո ցենտ և 
« Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի 

 քի միա թե րա պիա յի կլի նի կա յի ման կա կան ու ռուց քա
բան, ար յու նա բան Գ ևորգ  Թա մամ յա նը:
2019 թվա կա նի փետր վա րին ԵՊԲՀն հ յու րըն կա լե լու 

է POEM խմբի տա րե կան գի տա ժո ղո վը: Ակն կալ վում է 
մի քա նի հար յուր մաս նակ ցի ներ կա յութ յուն ամ բողջ 
աշ խար հից: Տ նօ րեն նե րի խորհր դի տա րե կան ժո ղո վի 
ըն թաց քում քննարկ վե ցին նաև գա լիք գի տա ժո ղո վի 
կազ մա կեր պա կան հար ցեր:

ԵՊԲՀ-Ն Հ ՅՈՒ ՐԸՆ ԿԱ ԼԵ ԼՈՒ Է ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ 

ՔԱՂՑ ԿԵ ՂԻ ՄԻ ՋԱԶ ԳԱ ՅԻՆ  

ԳԻ ՏԱ ԺՈ ՂՈ ՎԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՆ

Կլինիկաներ

 Փոր ձի փո խա նակ ման նպա տա կով « Մու րա ցան» հա
մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ց այցելեցին Շ վե դիա յի 
 Յոն չո պինգ քա ղա քի նեո նա տալ ծա ռա յութ յան ղե կա վար 
Ֆ րեդ րիկ Ին գե ման սո նին և  նույն քա ղա քի « Ռի հով» հի
վան դա նո ցի ման կա բու ժա կան բա ժան մուն քի ղե կա վար 
 Սի մոն  Ռունդ քո ւիս տին: Բ ժիշկ նե րը հա մալ սա րա նա
կան հի վան դա նո ցի ման կա բույժ նե րի հետ քննար կեցին 

մաս նա գի տա կան մի շարք հար ցեր, զննեցին տասն յակ 
հի վանդ նե րի, տրա մադ րեցին խորհր դատ վութ յուն: Շ վե
դիա յից ժա մա նած բժիշկ նե րը նշեցին, որ տպա վոր ված 
են հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի աշ խա տան քով:

« ՄՈՒ ՐԱ ՑԱՆ» ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԱ ԿԱՆ  

ՀԻ ՎԱՆ ԴԱ ՆՈ ՑՈՒՄ ԷԻՆ Շ ՎԵ ԴԻԱ ՅԻՑ  

ԺԱ ՄԱ ՆԱԾ ԲԺԻՇԿ ՆԵ ՐԸ



Ռազմաբժշկական 

Ա ՄԵ ՆՕՐ ՅԱ ԲԱՑ ԴԱՍ ԵՊԲՀ 

 ՈՒ ՍԱ ՆՈՂ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ

Ար ցախ յան ա զա տա մար տի պատ մութ յունն 
ամ փոփ ված  է նաև ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ կա
կան ֆա կուլ տե տի թան գա րա նում:  Բա ցա ռիկ 

լու սան կար նե րի շար քը պատ մում է ռազ մի դաշ տում 
բժիշկ նե րի, բու ժաշ խա տող նե րի աշ խա տան քի մա
սին:  Լու սան կար նե րից մե կում վի րա բույժ Ար մի նե 
 Նալ բանդ յանն է, որ դժվար պայ ման նե րում բու ժօգ
նութ յուն է ցու ցա բե րում վի րա վոր զին ծա ռա յող նե րին: 
Ն րա ա մու սի նը՝ վի րա բույժ, ա զա տա մար տիկ Ար տակ 
 Խա չատր յա նը, ևս  հա մալ սա րա նի շրջա նա վարտ նե
րից էր, որ զոհ վեց 1993ի ապ րի լին:  Նա ևս  վի րա վոր 
ա զա տա մար տիկ նե րին Եր ևան տե ղա փո խող ուղ ղա
թի ռում էր, որ խոց վեց թշնա մու կրա կո ցից: Ար մի նե 
 Նալ բանդ յա նը պար տի զա նա կան ջո կա տում շա րու
նա կեց ա մուս նու գոր ծը, պայ քա րեց  Շա հում յա նի լեռ
նե րում: 1992ից ի վեր նա աշ խա տում է «Ար մե նիա» 
հի վան դա նո ցում:  Թան գա րա նում ա ռան ձին անկ
յուն նվիր ված է ա զա տա մար տիկ ա մուս նուն, անձ նա
կան ի րե րը տի կին Ար մի նեն թան գա րա նին է նվի րել: 
 Թան գա րա նը ստեղծ վել է ֆա կուլ տե տի նախ կին պետ 
 Սամ վել  Գալստ յա նի ջան քե րով: « Ռազ մաբժշ կա կան 
թան գա րան ստեղ ծե լու գա ղա փարն ա ռա ջա ցավ, երբ 
հարց բարձ րաց վեց, որ ռազ մա հայ րե նա սաի րա կան 
աշ խա տան քը պետք է լի նի ա ռար կա յա կան: Ընդ ո րում, 
լի նի այն պի սին, որ բո լո րը շփվեն, տես նեն, հաս կա
նան, ըն կա լեն, այն դարձ նեն ի րեն ցը»,նշեց  Սամ վել 
 Գալստ յա նը:  Թան գա րա նը նվիր ված է ար ցախ յան 
հե րո սա մար տին,  Հայ րե նա կան  Մեծ պա տե րազ մին ու 

նաև ապ րիլ յան քա ռօր յա յին: 
«Ա ռաջ նա հերթ հա մա րե ցինք հա վա քել Ար ցախ յան 

հե րո սա մար տին մաս նա կից բժիշկ նե րի, բու ժաշ խա
տող նե րի  ան վա նա ցան կը: Ն րանք շատշատ են, հար
յու րա վոր մար դիկ»,ա սաց  Սամ վել  Գալստ յա նը: 
 Թան գա րանն աս տի ճա նա բար հա մալր վեց ար ցախ

յան ա զա տա մար տի հե րոս նե րի անձ նա կան ի րե րով. 
հա գուստ, գրիչ, ակ նոց, թզբեհ, գրքեր, գրա ռում, օ րագ
րեր, հա րա զատ նե րը թան գա րա նին նվի րեց ա մե նը, ինչ 
պահ պա նել են:  Թան գա րա նի ստեղծ մանն ա ջակ ցել 
են Օ ֆել յան և ն րա ա մու սի նը՝  Շու շիի հա տուկ գու մար
տա կի բժիշ կը՝  Նո րայր  Շահ բազ յա նը (բո լո րը նրան 
 Դոկ տոր էին կո չում):  Սամ վել  Գաստ յանն ա սում ՝ թան
գա րա նի ստեղծ մա նը շա տերն են մաս նակ ցել, քար
տեզ ներն, օ րի նակ, տրա մադ րել է գնդա պետ Գ ևորգ 
 Մա նուկ յա նը:   Լու սան կա րիչ  Հա կոբն ու ար ցախ յան 
ա զա տա մար տին մաս նա կից ևս  եր կու լու սան կա րիչ 
ի րենց ար խի վից բա ցա ռիկ նկար ներ են փո խան ցել 
ռազ մաբժշ կա կա նի թան գա րա նին:  Լու սան կար նե րից 
մե կում  Վա լե րի  Մա րութ յանն է, որ ա զա տա մար տի ժա
մա նակ ստեղ ծեց ռազ մա դաշ տա յին վի րա բու ժա կան 
ծա ռա յութ յու նը:  Նա մաս նակ ցել է  Հադ րու թի,  Տող, 
 Ծամ ձոր,  Սա րի շեն գյու ղե րի ա զա տագր ման մար տե
րին: Ար ցա խի ինք նա պաշտ պա նա կան ու ժե րի բուժ ծա
ռա յութ յան պե տը՝  Վա լե րի  Մա րութ յա նը, և ն րա թի մը 
պա տե րազ մի տա րի նե րին կա տա րել են մոտ 11.000 
հա զար վի րա հա տութ յուն: Այս տեղ է նաև  Վա լե րիի որ
դու նկա րը, որ հոր հետ սո վո րել, վի րա հա տել է պա տե



րազ մի ժա մա նակ: Իսկ նրա թո ռը՝  Մա րու թը, որ կրկին 
բժիշկ է, այ սօր ծա ռա յում է ՊԲում:
 Թան գա րանն ու նի ֆիլ մեր, ո րոնք ցու ցադր վում են 

մա յիս յան տո նե րի նա խօ րեին: 
 Պահ պան վել է նաև լու սան կար, ո րում եր ևում է, թե 

ինչ պես է  Քար վա ճա ռի մար տե րին մաս նակ ցած բուժ
քույր Ա նա հի տը բու ժօգ նութ յուն ցու ցա բե րում վի րա
վոր նե րին:
 Թան գա րա նը պար բե րա բար հան դի պում եր է նաև 

կազ մա կեր պում ար ցախ յան ա զա տա մար տի մաս
նա կից ա զա տա մար տիկ նե րի հետ:  Կուր սանտ նե րը 
հան դի պել են փոխգն դա պետ  Ռո միկ Մ խի թար յա նին, 
որ կռվել է «Ար ծիվ 28» ջո կա տում:  Ջո կա տի հրա մա
նա տարն էր նրա եղ բայ րը՝  Ռո լան դը:  Կուր սանտ ներն 
այդ օրն են ի մա ցել, որ  Գու սան  Տո տի կի «Ախ պերս 
ու ես» հայտ նի հի թը նվիր ված է հենց ա զա տա մար
տիկ եղ բայր նե րին: Եր գը գրվել է խրա մա տում՝ Ար ցա
խի  Հա կոբ  Կա մա րի, ներ կա յիս  Վարն կա թաղ գյու ղի 
կռվից ա ռաջ:
« Ռո միկն ու  Ռո լան դը պա տե րազ մի ա ռա ջին օ րե րից 

կազ մա վո րել են « Շեն գա վիթ» ջո կա տը:  Պա տե րազմ 
մեկ նել ամ բողջ ըն տան քիով» ,կուր սանտ նե րի հետ 
նրանց ծա նո թաց րել է և  պատ մել է ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ
կա կան ֆա կուլ տե տի հա մա զո րա յին պատ րաս տութ
յան ցիկ լի ա վագ դա սա խոս  Գառ նիկ  Գաս պար յա նը:
 Թան գա րա նի մի անկ յուն էլ նվի րել են գթութ յան 

քույ րե րին:  Մար դիկ, ո րոնք բժիշկ չէին, բայց խնա
մե ցին վի րա վոր նե րին, օգ նե ցին ա րագ ոտ քի կանգ
նել ու շա րու նա կել ա զա տութ յան հա մար ի րենց պայ
քա րը:  Սամ վել  Գալստ յա նը ցույց է տա լիս նրան ցից 
մե կի՝  Նաի րա  Սա հակ յա նի լու սան կա րը:  Նա զոհ
վել է, նրա հա մար ադր բե ջան ցի նե րը մեծ խոս տա
ցել:  Դի պու կա հա րի պատ մութ յունն է գու ցե ոգ ևո
րել բժշկա կա նի կուր սանտ նե րին. 73 աղ ջիկ ու սա նող 
ա ռա ջին կուր սից դի մել են, որ դառ նան դի պու կա հար: 

 Մինչև ապ րիլ յան դեպ քերն էին, նրանք այդ հար ցով 
դի մել պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յուն: ՀՀ պաշտ
պա նա կան գե րա տես չութ յու նը ռազ մաբժշ կա կան ֆա
կուլ տե տին է նվի րել հա տուկ վար ժա սարք, որ պես զի 
կուր սանտ նե րը սո վո րեն կրա կել:  Սամ վել  Գալստ յանն 
ա սաց, որ շնոր հիվ այդ վար ժա սար քի, կուր սանտ նե րի 
կրա կա յին պատ րաս տութ յան մա կար դա կը բարձ րա
ցել է:

ՄԱՅԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ



Մարզական 

ԵՊԲՀ ՈՒ ՍԱ ՆՈՂ ՆԵ ՐԸ ՄԱՐ ԶԱ ԿԱՆ  

ՀԵՐ ԹԱ ԿԱՆ ՀԱ ՋՈ ՂՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ  

ՆՎԻ ՐՈՒՄ ԵՆ ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԻՆ

ՀՀ բարձ րա գույն ու սում ա կան հաս տա տութ
յուն նե րի 19րդ  հան րա պե տա կան մար զա կան 
խա ղե րի ծրագ րով բժշկա կան հա մալ սա րա նը 
ե րեք բրոն զե մե դալ է նվա ճել: 
Ձ յու դո յի ա ռաջ նութ յան մինչև 90 կգ  քա շա յին 

կար գում Ար սեն Օ հան յա նը, 81 կգ  քա շա յին կար

գում  Նա րեկ  Հա րութ յուն յա նը և 73 կգ  քա շա յին 
կար գում  Ֆե լիքս  Սա հակ յա նը գրա վել են 3րդ 
 տե ղը: ԵՊԲՀ ու սա նող նե րը մար զա կան հեր թա
կան հա ջող ութ յու նը նվի րում են հա րա զատ բու
հին՝ ա ռա ջի կա յում ա ռա վել մեծ հա ջո ղութ յուն
ներ գրան ցե լու ակն կա լի քով:



Մշակութային 

Ծն վել եմ 1998 թ. փետր վա րի 25-ին, Էջ միա ծին 
քա ղա քում։ Գ րել սկսել եմ երկ րորդ դա սա րա-

նում, երբ 7 տա րե կան էի։ Ա ռա ջին ան գամ տպագր-
վել եմ նույն տա րի քում՝ « Հայ րե նա կանչ» թեր թում։
2012-ին գե րա զան ցութ յամբ ա վար տե լով Ռ. 

 Պատ կան յա նի անվ. թիվ 9 հիմ ա կան դպրո ցը՝ 
կրթութ յունս շա րու նա կել եմ Մ.  Գոր կու անվ. թիվ 
5 ա վագ դպրո ցում, որ տեղ սո վո րե լու տա րի նե րին 
էլ սկսել եմ ստեղ ծա գոր ծա կան ու ղիս։ 2013-ին ու-
սու ցիչ նե րիս նա խա ձեռ նութ յամբ տպագր վել եմ  
2011-2013 թթ.-ի «Գ րա կան Ար մա վիր»  հան դե սում։ 
Այս շրջա նում ար դեն կա յաց րել էի կյան քիս կար-
ևո րա գույն՝ բժիշկ դառ նա լու ո րո շու մը, ին չը, թվում 
էր, փոքր-ինչ հե ռու պի տի պա հեր ինձ ստեղ ծա-
գոր ծա կան և  հա սա րա կա կան ակ տի վութ յու նից։ 
 Սա կայն տե ղի էր ու նե նում ճիշտ հա կա ռա կը. մի 
շարք ծրագ րեր, դա սըն թաց ներ, կա մա վո րա կան 
աշ խա տանք, մի ջո ցա ռում եր, գրա կան մրցույթ-
ներ և ԵՊԲՀ ըն դուն վե լու նպա տակ։ Այս ողջ ըն-
թաց քում շա րու նակ վում էր իմ ստեղ ծա գոր ծա կան 
ու ղին։ 2014-ին հաղ թե ցի «Իմ  Բա նա կը» խո րագ րով 
գրա կան մրցույ թում։
2015-ին տպագր վե ցի պա պիս՝  Սա նա սար  Բաղ դա սար յա նի 

« Մեր գյու ղը՝  Մեծ  Ման թաշ» գրքում և  նույն տար վա վեր ջում 
ծնող նե րիս նա խա ձեռ նութ յամբ հրա տա րակ վեց իմ ա ռա ջին՝ 
« Հո գու մե ղե դի» վեր նագ րով գրքույ կը, ին չը մեծ ա նակն կալ էր 
17 - ամ յա կիս կա պակ ցութ յամբ։  Հատ կա պես հատ կան շա կան 
էր 2016-ը։ Ար դեն ու սա նո ղու հի էի։  Նույն տար վա ըն թաց քում 
տպագր վե ցի  «Գ րա կան զար կե րակ» , « Սի րոյ մա տեան» և «101 
ա ղոթք հի շա տա կի» ժո ղո վա ծու նե րում, ո րոն ցից հատ կա պես 
կար ևո րում էի վեր ջի նը՝ «101 ա ղոթք հի շա տա կի» ժո ղո վա-
ծուն՝ նվիր ված հա յոց ցե ղաս պա նութ յան 101-րդ  տա րե լի ցին, 
ո րը սկսվում էր  Հովհ.  Թու ման յա նի ստեղ ծա գոր ծութ յամբ և  

ա վարտ վում իմ բա նաս տեղ ծութ յամբ՝ ըստ տա րի քա յին հեր թա-
կա նութ յան։ 2017-ին տպագր վե ցի  Սա նա սար  Բաղ դա սար յա նի 
« Մեր կյան քը» գրքում՝ նվիր ված ապ րիլ յան քա ռօր յա պա տե-
րազ մի զո հե րին։ Որ քան ա վե լի էի մո տե նում բժշկութ յա նը, այն-
քան ա վե լի էի ո գեշնչ վում՝ բա ցա հայ տե լով կյան քի ի րա կան 
օ րի նա չա փութ յուն ներն ու ճշմար տութ յուն նե րը։ Այս պես նույն 
թվա կա նին լույս ըն ծայ վեց իմ երկ րորդ ՝ «Կ յան քի հետ քե րով» 
գիր քը։
 Հի մա ինձ հա մար բժշկութ յու նը գի տութ յուն նե րի պոե զիան է, 

որն ըն թեր ցե լով, վե րըն թեր ցե լով և  կա տա րե լա գոր ծվե լով հնա-
րա վոր է հաս նել կա տա րե լութ յան։

Ստեղծագործում են ուսանողները

Ինձ չես ճանաչում, սիրում ես ինձ,
Ինձ ճանաչում ես քո սիրով միայն...

Ես բաց եմ քո առաջ՝ քո ճանապարհի պես,
Ուր անկման սարսափի ոլորաններ կան...

Ինձ չես ճանաչում, սիրում ես ինձ,
Ու ծաղկահարթ են ոլորանները քո,
Ուր ամեն ծաղկի լուսաբացերից
Օդը բուրում է երջանկությունով...

Ինձ չես ճանաչում, սիրում ես ինձ,
Իմ սխալների մեջ ճշմարտությունն եմ քո, 
Ու սիրո մեջ, որով սիրում ես ինձ,
Իմ բոլոր ներկաներից ժպտում ես դու՛...

Ինձ չես ճանաչում, սիրում ես ինձ,
Դու տեսնում ես քո առաջ մերկացած իմ 

հոգին,
Ինձ ճանաչում ես ավելի քան ես,
Դու քո սիրով ես ճանաչում ինձ...

Ինձ չես ճանաչում, սիրում ես ինձ,
Ինձ ճանաչում ես քո սիրով, ու ես,
Եզրագծելով ոլորաններն ուղուդ,
Վերջնակետին լուռ սպասելու եմ քեզ...

ՄԱՅՐԱՄՈՒՏՆ ԱՆՑ
Թախիծը մայրամուտի վերջին ճեղքից ներս սողաց

ու փակվելով անլույս սենյակում
հիշողության պես սկսեց ծակծկել
մաշկս...
կարոտի մի հուշ, սուզվելով նոտաների արտասուքի մեջ,
մեղմ խոնարհվեց երբեմի անզորության առաջ...
անբույր օդում տարածվեց մի զգացում,
որն անծանոթ էր ամենազոր մտքին...
ժամասլաքների հարվածներից
ճաքճքելով կոտրվեց թափանցիկ մի հայելի,
որի փշուրները բեկորանալով

մրճվեցին մարմիս մեջ...

Օրագրի ձեռագրում ամփոփված երաժշտությունն
ընդհատվեց բառերի խզբզոցով...

լուսաստվեր տեսարանը սկսեց նմանվել ծանոթ դիմանկարի...
միջանցիկ ոտնաձայները,
ինչոր մեկի հազը,
հեռուստացույցի ալիքների հերթափոխը հարակից սենյակից,
գանգուր մտքերն 
ու անհարթ ծառուղին
կրկին տարան դեպի մի հիշողություն,
որ դեռ չէր եղել...
երկնաճեղք կայծերի լուսավորությունը
խլեց ձայների անդորրը...
հիշողությունն արթնացավ

ինքնաստեղծ երազից... 

ԼԻԼԻԹ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ, 3րդ կուրս





Science

On April 912, Yerevan State Medical University after 
Mkhitar Heratsi hosted scientificpractical conferences, 
entitled “Current Criteria for Diagnosis and Treatment of 
Cancer” and “Clinical Practice Research and Cancer Reg
istries”. 11 professors from Germany and Austria delivered 
lectures.

YSMU ViceRector for Scientific Affairs Konstantin 
Yenkoyan mentioned that these conferences are a con
tinuation of the years of cooperation. Conferences on 
contemporary medicine topics are organized within the 
framework of the cooperation agreement signed between 
Munich University Clinic and YSMU. The Munich Uni
versity Clinic is one of Germany’s leading clinics, with 
about 7,200 employees and one of the largest employers 
in the country. Within the framework of cooperation be
tween the Medical University and Munich in 2016 and 
2017, 6 physicians left for Munich Clinic for professional 
development.

Professional development of 3 doctors of YSMU Uni
versity Clinic every year is envisaged in this clinic. YSMU 
Rector Armen Muradyan, welcoming the members of the 
delegation from Germany and Austria, highlighted the 
topics that will be reflected by the specialists from abroad, 
with their Armenian counterparts. He noted that the can
cer treatment and diagnosis, as well as public health issues 
are extremely topical.

“The statistics in the health field allows them to imple
ment tools that can be effective in the prevention and 
treatment of diseases,” said YSMU Rector. According 
to him, threeday professional discussions will help the 
participants to present their country’s successes and talk 
about problems. According to the Rector, the relevance of 
discussing the topic of fight against cancer does not raise 
doubts as cancer is the second cause of death after car
diovascular disease. German Ambassador Extraordinary 

and Plenipotentiary to Armenia Bernhard Matthias Kisler 
wished him productive work.

He welcomed representatives of all the authoritative 
structures who arrived in Yerevan to participate in this 
event. The ambassador highlighted the fact that health 
and education spheres play a very important role in the 
development of each country. The diplomat last visited 
YSMU three years ago and was impressed with the work 
of the University. In his opinion, despite the success, there 
are many things to do. Chief Oncologist of the Ministry 
of Health of the Republic of Armenia, Director of the Na
tional Oncology Center Armen Tananyan also agreed that 
there are still many problems in the field of oncology as 
every year the number of illnesses is registered and con
tinues to be on the agenda. According to him, today there 
are 40,000 people who have overcome cancer.The expert 
stressed the need to expand the cooperation between Ar
menia and Germany, particularly in the field of oncology. 
Professor of Hamburg Nordic Academy Jörg Hayer not
ed that they are ready to assist our country in the cre
ation of the National Register of Patients, research works, 
and training of young doctors. It should be noted that 
Hamburg Nordbook is planning to implement a twoyear 
grant program with YSMU in the field of public health, in 
particular, to introduce a joint master’s curriculum. “We 
want to help your country develop infrastructure, as well 
as assist in the development of national programs, radio
biology,” said the professor.

He considered this conference as the starting point for 
future projects. Professor Eva Vellelman, president of the 
Gerhard Domagk Institute of Pathology, noted that the 
diagnosis and treatment of cancer is shifting to individ
ualized medicine. “Treatment of oncological diseases re
quires very active therapy. We strive to classify patients. 
Patients receive adequate therapy, increased adherence 

PROFESSORS FROM THE GERMAN AND 
 AUSTRIAN UNIVERSITIES  

DELIVERED LECTURES



Professor of the Nordic Academy in Hamburg, Jörg 
Hayer, Professor Heribert Jurzens, Head of Nascate 
Medical Health Management, Jürgen Scheffers, head of 
the clinic of the Roman Herzog Cancer Center, Munich 
Technical University, YSMU Vicerector on Educa
tional Affairs Larisa Avetisyan and Vicerector on In
ternational Relations and External Relations Yervand 
Sahakyan, as well as heads of other subdivisions dis
cussed a number of cooperation issues.

The possibility of implementing a joint master pro
gram was also touched upon. Experts from abroad ex
pressed readiness to support our university in certify
ing the program.

The parties also spoke about the prospects of health
care research and cancer registry creation.

A NUMBER OF ISSUES OF FURTHER  
COOPERATION WERE DISCUSSED IN  

THREE DAY LECTURE

Professors from the German and Austrian Univer
sities, who arrived in Armenia to participate in the 
conferences in YSMU accompanied by the ViceRec
tor of the University, visited the Hovhannes Sharam
beyan Folk Art Museum. Ambassador Extraordinary 
and Plenipotentiary of Germany in Armenia Bernhard 
Matthias Kisler was also present at the meeting.

The event allowed conference participants to get ac
quainted with the culture of our country, as well as 
discuss further cooperation programs.

On April 912, Yerevan State Medical University after 
Mkhitar Heratsi hosted scientificpractical conferences, 

entitled “Current Criteria for Diagnosis and Treatment 
of Cancer” and “Clinical Practice Research and Cancer 
Registries”.

PROFESSORS FROM ABROAD VISITED THE 
FOLK ART MUSEUM

to therapy, reducing side effects, “said the specialist, un
derlining that if there is no diagnosis, then there may not 
be a good treatment either. He noted that the number of 
pathologists in Armenia is small and that work should be 
done in this direction. It is also planned to work jointly 
with exchange programs, technological and methodologi
cal support and access to uptodate knowledge.

Among the guests of YSMU are prof. Eva Vellelman, 
President of the Institute of Pathology named after 
Gerhard Domagki, prof. Jorg Hein, Head of Healthcare 
Management at Noracademia, Ph.D. Herbert Jurgens, 
Distinguished Professor of University of Munster, Prof. 
Andreas Grool, Head of the Bone Marrow Transplantation 
Center at Munster Children’s Hospital, Prof. Dietrich von 

Schwinnitz, Head of the Department of Surgery at Mu
nich von Hauer Children’s Hospital, Prof. Cornelija Lid
kken, lecturer at the Center for Gynecology and Breast 
Research at the Sharite University in Berlin, and Senior 
Doctor, Professor. Dr. Ernst Rummy, Director of the Insti
tute of Radiology at the Medical School of Munich Tech
nical University, Dr. Michael Kwante, Head of the Clinic 
of the Roman Herzog Cancer Center at Munich Technical 
University, Master Yurgen Sheffers, Head of Government 
Relations Department of German International Adviso
ry and Management Organization, Dr. Kathryn Schlack, 
Munster University Hospital urologist, member of the 
German Council of Urology, Dr. Harald Herman, MD, Vi
enna Medical University Rheumatic Oncology Physician.

Science



Science

By the decision of the Scientific 
Council of YSMU, the head of St. 
Petersburg Pasteuric Epidemiology 
and Microbiology Institute, Acade
mician I.P. Pavlov, Head of the De
partment of Immunology, Acade
mician of RAS, Doctor of Medical 
Science, Professor Areg Totolyan, 
was awarded the Honorary Diplo
ma of YSMU at the Conference on 
Modern Issues of Immune Diagno
sis and Immunotherapy.

“I am touched and thankful for 

this decision of the Scientific Coun
cil, which is also binding. Usually, 
I don’t worry before speaking, but 
for the second time in the last ten 
years, I am in the Medical Universi
ty and I cannot hide my emotions, 
maybe it is due to the fact that my 
parents are YSMU graduates, grad
uated from the medical institute in 
1954, “Areg Totolyan said.

Doctorscientist is the great 
Armenian poet Hovhannes Tu
manyan’s grandson.

ACADEMICIAN OF RAS AREG TOTOLYAN- 
HONORARY DOCTOR OF YSMU

Academicians and a number of leading professors of 
the Russian Federation in the field of immunology had 
a twoday scientificpractical visit to read vocation and 
practical lectures for the doctors at the Mkhitar Heratsi 
State Medical University

The guests had business meetings in a number of 
chairs, particularly with the professors in the depart
ment of allergology and immunology, to discuss the 
issue of continuing the partnership in different direc
tions, in particular making such meetings more fre
quent.

An agreement was reached to implement joint proj

ects and apply for joint grants; the details of the joint 
project for the study of chronic urticaria were also 
discussed. Another discussion was held at YSMU De
partment of Physiology, where leading Russian Prof. 
Andrey Prodius and Ivan Kozlov were hosted.

Scientific and clinical issues were also discussed, and 
an agreement was reached for further cooperation with
in the framework of the “The impact Prenatal Stress 
on the Immune System” topic. Academicians Areg 
Totolyan and Vladimir Kozlov, professors Ivan Kozlov 
and Tatiana Fedoskova visited the Biochemistry Lab
oratory. Discussion was also held on the involvement 
of immune mechanisms in pathogenesis of autism and 
neurodegenerative diseases and further cooperation in 
that direction.

A NUMBER OF LEADING PROFESSORS  
LECTURED AT THE MEDICAL UNIVERSITY



A twoday scientificpractical conference dedicated 
to the issues of immunodiagnostic and immunothera
py launched on April 16 in YSMU, during which 14 
prominent professors from Russia and Armenia, 4 aca
demicians from the Russian Academy of Sciences and 
one correspondent member delivered reports. YSMU 
ViceRector for Scientific Affairs Konstantin Yenkoyan 
underlined that he and his Russian colleagues managed 
to organize a breakthrough in the field of immunology 
at the Medical University not only in the CIS, but also 
with the participation of leading immunologists in the 
world.

YSMU Rector Armen Muradyan underlined that it 
is extremely happy that such a  University with huge 
historical background has the opportunity to welcome 
leading specialists in immunotherapeutic and immuno
therapy spheres. He is convinced that the discussions 
on many leading and fundamental directions will give 
an opportunity to discuss the prospect of joint research. 
He positively assessed the fact that the university’s 
beginner pupils and students are taking part in the 
conference, as immunediagnostic and immunothera
py issues are future trends. According to the Rector, 
students especially need to listen to twoday lectures 
and find their place in scientific research. Academician 

of the Russian Academy of Science, Doctor of Medi
cal Science, Professor Valeri Aleksandr Chereshnyov 
welcomed the participants of the conference and high
lighted the implementation of joint researches.

According to experts, immunology is one of the fast
est growing branches of medicine in the world, which 
has actively “invaded” the clinic over the past decade, 
including diseases such as nervous system disorders, 
cancer, a number of rheumatological, hematological 
and infectious diseases, the most promising direction 
of treatment is  immunotherapy and immune prepara
tions. Numerous experiments on various immune sys
tems are used in various leading laboratories all over 
the world for use as diagnostic signs or therapeutic tar
gets.

This scientific conference will give an opportunity 
to unite the theoretical and clinical sciences, doctors 
of different professions, allergologists, immunologists, 
hematologists, infectious diseases, oncologists, derma
tologists and primary care physicians. The scientific 
conference is headed by Director of SRI of Epidemiol
ogy and Microbiology of St. Petersburg, Academician 
I.E. Pavlov, Head of the Chair of Immunology, Aca
demician of RAS, Doctor of Science, Professor Areg 
Totolyan.

CONFERENCE ON IMMUNE DIAGNOSIS AND 
IMMUNOTHERAPY LAUNCHED WITH THE 

PARTICIPATION OF LEADING PHYSICIANS
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On April 16, a twoday scientificpractical conference 
dedicated to the issues of immune diagnosis and im
munotherapy took place at YSMU Conference Hall. 14 
prominent professors from the Russian Federation and 
Armenia made reports during the conference.

Immunology is one of the fastest growing branch
es of medicine in the world, which has been actively 
penetrating into the clinic and is currently involved 
in various diseases, including diseases associated with 
nervous system disorders, cancer, a number of rheu
matological, hematological and infectious diseases, the 
most promising direction of treatment is immunother
apy and with immune preparations.

Numerous experiments on various immune systems 
are used in various leading laboratories all over the 
world for diagnostic signs or therapeutic targets.

This scientific conference will give an opportunity 
to unite the theoretical and clinical sciences, doctors 
of different professions, allergologists, immunologists, 
hematologists, infectious diseases, oncologists, derma
tologists and primary care physicians.

A meeting of the board of directors of the Pediat
ric Oncology East and Mediterranean Group (POEM 
Group) took place in Jordan’s capital Amman. The 
group consists of 60 children’s cancer centers in 23 
countries where Armenia is represented by YSMU 
Rector’s Assistant, Associate Professor of Oncology 
Department and Pediatric oncologist, Hematologist 

Gevorg Tamamyan of the “Muratsan” University Hos
pital.

In February 2019 YSMU will host the annual confer
ence of POEM Group. There will be several hundred 
participants from all over the world. At the annual 
meeting of the Board of Directors, organizational issues 
of the forthcoming conference were also discussed

YSMU WILL HOST THE INTERNATIONAL 
CHILDREN’S CANCER CONFERENCE

YSMU guests
THE FIRST GUEST OF THE MIKAYELIAN  

INSTITUTE OF SURGERY IS ACADEMICIAN 
AND DOCTOR AREG  

TOTOLYAN, GREAT-GRANDSON OF 
 HOVHANNES TUMANYAN



Mariam Movsisyan, postgraduate 
of the YSMU Allergology and Immu
nology Chair, as well as the president 
of the YSMU Young Researchers’ 
Association, passed a threemonth 
professional training course at the 
Allergology Department of the Uni
versity hospital of La Paz in Madrid. 
Mariam acquired this opportunity 
by winning a grant from the Euro
pean Academy of Allergology and 
Clinical Immunology. A large num
ber of young people from all over 
Europe participated in the competi
tion, and Mariam became one of the 
nine winners of Europe. One of the 
main goals of the training was to get acquainted with 
the European standards for the diagnosing of various 
types of drug allergy, the implementation and admin
istration of skin and provocative tests, and the acquisi
tion of skills. Another goal was to teach the European 
approach to correct diagnosis, weighting and treatment 
of patients with chronic rashes and angioedema, as well 
as with hereditary angioedema.

 “I am confident that in the near future, Armenia will 
develop the appropriate diagnostic capabilities in the 
field of diagnosis of various allergies” – noted Mari
am. During the visit she also had the opportunity to 
participate in the procedure of diagnosing and further 
treatment of patients with nutritional and respiratory 
allergies, as well as rare diseases such as Stevens John
son and DRESS syndrome.

“Even though the hospital’s allergology division is 
one of the largest in Europe, all doctors in the depart

ment were friendly and willing to help and teach, and 
I was particularly lucky as Rosario Cabañas was my 
immediate supervisor. A skilled specialist and a deli
cate teacher, he provided all the necessary conditions, 
so that I could make the most of my training, for which 
I am very grateful. – The postgraduate tells.When it 
comes to teachers, I’ve always been lucky. Major part 
of my knowledge, I owe to my head at the medical uni
versity Armine Hakobyan, a docent at the Department 
of Allergology and Immunology. And without missing 
the opportunity, I would like to thank her personal
ly for not only the professional knowledge I have re
ceived from her, but also her advice, and sometimes 
even her demands that help me consolidate myself as 
an allergist. Although I have gained a lot of new knowl
edge in Spain, I have to say that it’s the knowledge I 
gained from my lecturers here, that became basis on 
which I was able to establish European novelties.” – 
adds the student. In addition, Mariam also attended a 

series of seminars and conferences regarding 
asthma, contact dermatitis and urticaria; she 
was also included to participate in the imple
mentation of lymphocytes transformation 
test, Western and Dot blot methods in the 
immunology laboratory. She also considers 
the upcoming publication of some articles in 
some international scientific journals to be an 
achievement, as well as all the arrangements 
and agreements with her Spanish colleagues 
to continue close cooperation in the future.

Education

YSMU POST-GRADUATE STUDENT HAS  
COMPLETED THREE-MONTH TRAINING AT 

THE ALLERGOLOGY DEPARTMENT AT  
MADRID’S LA PAZ UNIVERSITY HOSPITAL



Towards the 100th anniversary

On the 60th anniversary of the 
newspaper, we interviewed Edi
torinChief of “Future Doctor” 
newspaper, member of the Interna
tional Confederation of Journalists 
and Journalists Union of Armenia, 
Seda  Torosyan, who is the editor of 
the newspaper for already 30 years. 
Mrs. Torosyan, in the first place, 
congratulated all the present and 
former employees, who are now 
scattered around the world and 
mentioned that in its 30year edi
tions, the newspaper works to cover 
the most important changes in so
ciety’s life and excludes repetitions.

She told us a little bit about the 
foundation of the newspaper. At 
that time it was the only newspa
per of medical university in Arme
nian. Editors of different times were 
Amalya Babakhanyan,  Artsrun Kt

soyan and Miqael Darbinyan. Par
ticularly severe were the 60s, when 
the newspaper started printing with 
interruptions, and then the publica
tion even stopped for a while, but 
after some time it was resumed. At 
that time, the newspaper was under 
the control and patronage of the 
Communist party and Committee, 
diffferent Trade Unions and the 
Komsomol organizations, and main
ly served to solve the issues of com
munist upbringing. The newspaper 
was a powerful ideological weapon 
and was granted privileged rights, 
but it was also required to cover the 
decisions of the Party and Commu
nist Movement bureaus, summits 
and congresses. At the same time, 
it would be wrong to say that the 
newspaper was covering only ideo
logical issues. It also included the 
results of joint student festivals and 
scientific sessions, mutual visits and 
competitions.

The editor also talked about her 
working years. In the 1988 Spitak 
earthquake, the Sumgait events, 
and the Artsakh Movement, the 
union and republican press re
mained silent. General Directorate 
for the Protection of State Secrets 
in the Press  did not allow to write 
about it and the press was flooded 
with daily news. The General Secre
tariat prohibited to print anything  
that was inconsistent with the par
ty’s course. But in 1989, the news
paper joined the socalled guerrilla 
struggle and began to participate in 
the processes taking place. In No
vember ,1989, a 12page Russian 
edition “We and our Artsakh or the 
truth about Nagorno Karabakh” 
was issued and on April 24, 1990, 
another issue under the heading 

“The great tragedy of Armenian 
nation”was published. Special is
sues were about the events of 1915 
and 1990s, as the reader of the So
viet Union was unaware of the pro
cesses taking place in Armenia and 
Artsakh. These releases were pub
lished in 10,000 copies, instead of 
ordinary 2000.After these publica
tions the editors began to come up 
with many different letters. Some 
were grateful, such as the letter 
of Professor Y. Ginsburg, head of 
Chair in the Ivanovo State Univer
sity which was subsequently pub
lished in the newspaper, some of 
them were threatening which came 
mostly from the Azerbaijanis and 
said to punish the editor for inciting 
ethnic hatred and distorting histor
ical facts. Mrs. Torosyan considers 
these letters as the best appraisal of 
her work. 

Because of high printing pric
es during the economic crisis, the 

ON MAY 22, 1958, THE FIRST ISSUE  
OF THE NEWSPAPER “FUTURE DOCTOR” 

WAS PUBLISHED



weekly newspaper became month
ly. While almost all university news
papers have stopped publishing, 
thanks to the rector of the medical 
university, Academician of the Na
tional Academy of Sciences, Pro
fessor V.P. Hakobyan, who realized 
the contribution of the newspaper 
to the history of the university’s 
history and students’ upbringing, 
the periodicity of the newspaper 

was not interrupted, as the oppo
site would mean interrupting the 
university’s history record.

In those difficult times, when the 
radio and television did not work 
because of the lack of electricity, 
the union newspapers did not come 
to Armenia as a result of the block
ade, and the republican newspa
pers were irregular and expensive, 
the “Future doctor” would also 

cease to exist if the current Tigran 
Mets, at that time Communist Par
ty printing house director Vrezh 
Markosyan, whose daughter then 
studied at the YSMU, did not pro
vide newspaper with enough paper 
to be printed. In spite of this diffi
cult situation, the newspaper has 
come to the forefront with a great 
deal of responsibility on every line, 
bringing as much news as possible 
and inspiring the reader. And now 
when the nightmare years have 
passed, the newspaper continues to 
live and create for its reader.

Talking about the boundaries of a 
largecirculation newspapers, Mrs. 
Torosyan mentioned that they are 
too relative to judge. Moreover, in 
today’s conditions with Internet 
and different technological devices 
available, largecirculation newspa
pers have many problems to solve 
and their newspaper solves these 
problems rather well, as each piece 
of newspaper is reaching its reader 
and enlightens them.

The editorinchief also spoke 
about her hobbys, which were 
quite a lot: reading, embroidery, 
gardening and traveling.

Ms. Torosyan compared the ac
tivities of the editorial office with 
set of traditions that  never become 
boring, as the reading audience is 
constantly changing. And she com
pared the work rhythm with pul
sation. Collection of materials, pro
cessing, proofreading, structuring 
and so on every week. Everyday 
conversations around a cup of cof
fee are also considered a tradition.

Of course, the newspaper has ac
quired many friends over the years 
of its activity, whose glorious rat
ings can be seen on the web. Many 
of them have graduated from the 
university long ago, such as Indian 
graduate Gurprid Sinkh, who con
gratulates the newspaper on all the 
holidays and still calls it “my news
paper”.

Talking about future plans, the 

May 22, 1958, "Apaga Bzhishk"("Future Doctor")
The first issue of the newspaper
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Apaga Bzhishk(Future Doctor) - 60
editor first mentioned that the fu
ture is in the hands of the youth, 
but also said she is going to write 
a brief overview of the  history of 
institution after 30years  of her 
fruitful activity. She also recalled 
that in the 90’s, in the absence of 
the Internet, the newspaper began 
to produce advertising leaflets that 
were almost the only means to get 
acquainted with the university and 
the Armenian people, its history 
and culture in general.

At the end of the interview, we 
once again congratulate the 60th 
anniversary of the newspaper and 
wish him to stay in anticipation for 
many decades.

Aida Hakobyan




