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Բժշկական և հայ-ռուսական հա
ամալսարաննե
երը կհամագործա
ակցեն առող ջապահական իրավունքի զարգա
ացման ոլլորտում: Միջբուհական գործա
ակցությունը խթանելու
մասին
ն հուշագիրը ստորագրել են
ն ԲՈւՀ-երի ռե
եկտորներ Արﬔն Մուրադյանը և Արﬔն
Դարբինյանը::

Մարտի 29-ի ԵՊԲՀ-ի գիտխոր
րհրդի նիստը նվի
իրված էր ԲՈււՀ-ի ﬕջա
ազգայնաց
ցման գործընթ ցին, կատարված աշխատա
թա
անքներին և հեռա
անկարներին: Բժշկակա
ան մայր ԲՈւՀ-ում
մ այս
պահին սովորում է 26 երկրի 1.6
պ
636 քաղաքացի: ԵՊԲՀ ռեկտո
որ Արﬔն Մուրադյա
անը նշելլ է, որ
ծրագրվում է ընդլայնել այս թիվը՝ զուգահեռաբա
ծ
ար հզորացնելով և կատարելագո
ործելով առկա
ներուժը:
ն

ԵՊԲ
ԲՀ ռեկտ
տոր Արﬔ
ﬔն Մուրադյանը ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի դեկան
Լազա
ար Եսայա
անի ուղե
եկցությամ
մբ շրջայց է կատարել համալլսարանական թիվ 2
ստոմա
ատոլոգի
իական պոլիկլինիկայում, ծանոթացել շենքային և տեխնիկական հագեցվա
ածության
ն պայման
ններին:

Կարևորելով գիտակր
րթական, առող ջապահական
ն համակ
կարգերում
մ նորա
ագույն
տ նոլոգիաների ներդ
տեխ
դրուﬓ ու առավել լայն կիրա
առումը՝ ԵՊԲՀ ռե
եկտոր Արﬔն
Մուրադյանը և «Թեքնո
Մ
ոլոջի ընդ Սայնս դայնաﬕքս
 ընկերոււթյան հիﬓ
ﬓադիր տնօրեն Վահան Շաքարյանը ստորագրել են
ր
ն գործակցութ
թյան հուշա
ագիր: «Թեքնոլոջի
ի ընդ
Սայնս դայնաﬕքս ընկերությունը բաց է տեխնիկա
Ս
ապես ու ֆինանսապես աջա
ակցել
նոր գաղափարներով ու առաջարկներով
ն
վ հանդես եկո
ող ապագա բժիշկներին,-փաստաթուղթը կնքելուց հետո ասել է Վահա
տ
ան Շաքարյանը:

«Լավագույն ուսանող
 մրցույթի
ի 37 հաղթող ուսանողներին շնո
որհավորելով՝ ԵՊԲՀ
ռեկտո
որ Արﬔն Մուրադ
դյանը նշե
ել է. «Ուսանողը ԲՈւՀ-ի շարժիչ ուժն է, գիտելիքների, ար
րհեստա
ավարժության, հասա
արակական կեցվածքի, ԲՈւՀ-ի
ի շունչը: Լավագույն
ուսանողները պարգևա
ատրվել են
ն հավաստագ
գրերով և ՀՀ ԿԳ նախարարի սահմանած ﬔկանգա
ամյա անվ
վանական
ն կրթաթոշակ
կներով: Մրցանակ
կները հանձնել է ՀՀ
ԿԳ նա
ախարար
ր Լևոն Մկրտչյանը
ը:

Ապրիլ յան պատերա
Ա
ազմը հաղթանակած ապագա
ա բժիշկնե
երի մաս
սնակցութ
թյամբ
Ե
ԵՊԲՀ-ում
նշվել է Վա
արդանանց տոնը: Հայրենիքի պաշտպան
ններին նվ
վիրված ﬕջոցա
առմանը մասնակցել է նաև ՀՀ պաշտ
տպանության նախարար
րը: Վիգեն
ն Սարգս
սյանը
Արﬔն Մուրադյանի ուղեկցությամբ այցելել է ԲՈ
Ա
ՈւՀ-ի ռազ
զմաբժշկա
ական ֆա
ակուլտետ, վստահեցրել՝ եթե անհրաժեշտություն լինի,, տղաներ
տ
րը կկրկնե
են ապրի
իլ յան
խիզախությունը: Տոնական օրը ԵՊԲՀ
խ
Հ ռեկտոր Ար
րﬔն Մուրադյանը հայտարարել
է համալսարանական
ն հիվանդանոցում զինհաշման
նդաﬓերի
ի վերակա
անգնողա
ական
կե
ենտրո
ր նի
ի ստեղծ
ղ ման
ն մասին:
ի

«Մոււրացան
 և «Հերացի թի
իվ 1 հիվանդանոցային համա
ալիրներն ամփոփել
են 20
016-ի աշխ
խատանք
քները, աﬔնամյա հաշշվետվությունը և առաջիկա ծրագրերը նե
երկայացրել ԵՊԲՀ կլինիկա
ական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Արﬔն
Մինա
ասյանին:: Բժշկակ
կան երկոււ կազմակերպությունները ստ
տացել են բուժօգնության որակի բարելավ
վմանն ու աշխատանքների արդյունավե
ետության բարձրացմանն ուղղված
ծ հանձնա
արարակա
աններ:
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«Ժամանակի պահանջով՝ 100-ամյակին
ընդառաջ ﬕջոցառուﬓերի շրջանակում
ուսանողներին ներկայացվեց «Էլեկտրոնային բժշկական գրադարանը: Այսուհետև համալսարանի ապագա բժիշկները հնարավորություն կունենան օգտվելու
էլեկտրոնային բժշկական գրադարանից:
Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական
համալսարանի ուսանողական խորհրդարանի և Հայաստանի երիտասարդական
հիﬓադրաﬕ նախաձեռնությամբ տեղծվել
է եռաբաղադրիչ էլեկտրոնային կայք:
Յուրաքանչյուր ուսանող և կլինիկական
օրդինատոր իր ծածկագրով հնարավորություն կունենա մուտք գործել նշված թվային
տիրույթ և, ըստ ուսուﬓական տարիների,
օգտվել բուհական կրթության համար անհրաժեշտ գրականությունից:
«Էլեկտրոնային բժշկական գրադարանում ներբեռնված ուսուﬓական թեստերի ﬕջոցով ուսանողները կստուգեն և
կամրապնդեն իրենց գիտելիքները: Կայքն
ունենալու է նաև տեսադասընթացի բաժին,
որտեղ զետեղված կլինեն համապատասխան դասախոսություններ, որոնք հնարավորություն կտան վերհիշելու անհրաժեշտ
ուսուﬓական նյութը:

ԵՊԲՀ ռեկտոր Արﬔն Մուրադյանն ընդգծեց, որ էլեկտրոնային գրադարանի ﬔկնարկը ԲՈւՀ-ի ﬕջազգայնացման կարևոր
ապացույցներից է և նպատակ ունի ուսումնական գործընթացն առավել դյուրին և
մատչելի դարձնել:
Ծրագրի համակարգող Զավեն Քոլոյանը,
ներկայացնելով էլեկտրոնային գրադարանի հնարավորությունները, նշեց՝ որպես
ԵՊԲՀ շրջանավարտ ուրախ է, որ հարազատ ԲՈւՀ-ի զարգացման վեկտորն ուղղված է դեպի թվայնացում:
Նշենք, որ էլեկտրոնային գրադարանը հասանելի է www.ysmubooks.am
y
էլեկտրոնային
հասցեով, իսկ առաջարկների և հարցերի
համար կարող եք գրել info@ysmubooks.am
y
հասցեով:
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Նախաձեռնություն, որը մեծ արձագանք ստացավ

Շնորհավորական
բացիկով
գարնանային գեղեցիկ տոների
առթիվ կարելի էր ոչ ﬕայն շնորհավորել կանանց, այլև աջակցել
վիրավորված ու ﬕնչ օրս վերականգ
կա
նգն
նո
ողա
ղակ
կան
ան բու
ուժ
ժմա
ման
ն կա
կար
րիք
իք
ունեցող հայ զինվորին:
Հայ զինվորի ձեռքով պատրաստված հարյուրավոր բացիկներ գտան իրենց հասցեատիրոջը:
Յուրաքանչյուր ցանկացող կարող էր ունենալ ﬔր երկրի իրական պաշտպանի ձեռքի արժեքավոր աշխատանքը՝ դրանով
կարևոր ներդրում ունենալով վիրավոր զինվորին լիարժեք կյանք
վերադարձնելու գործընթացին:
Բա
Բ
ացի
ցիկ
կնե
ներ
րի
ի վա
վաճ
ճառ
առք
քից
ից ստա
տաց
ցված ողջ հասույթը կտրամադրվի
ԵՊԲՀ «Հերացի թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրում զինհաշմանդաﬓերի համար նախատեսվ ծ վե
վա
վ րակա
կ նգ
գնողա
ղ կան կենտրոնին:
Սոցիալական կարևոր նշանակություն ունեցող այս նախաձեռնությունը ﬔծ արձագանք ստացավ ոչ ﬕայն Հայաստանում,
այլև հայրենիքի սահմաններից
դուրս:
«Բացիկներ հայ կանանց` վիրավոր զինվորներից ԵՊԲՀ-ի
նախագծին ﬕացան Տիգրան
Մանսուրյանը, Ռուբեն Բաբայանը,
Նիկոլայ Ծատուրյանը, Դավիթ
Հակոբյանը, Գագիկ Գինոսյանը,
Նարեկ Դուրյանը, Հենրիխ Մխիթարյանը, Լևոն Արոնյանը, երգիչ Հայկոն, դիզայներ Նուռը,
ջութակահար և դիրիժոր Վլադիﬕր Սպիվակովի ընտանիքը,
մշակութային և քաղաքական
գործիչներ, ուսանողներ, աշակերտներ, գերատեսչություններ
և կազմակերպություններ, անհատներ: Նախաձեռնությունից
անմասն չﬓացին «Մուրացան
համալսարանական հիվանդանոցում բուժում ստացող երեխաները:
Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր Արﬔն Մուրադյանի գաղափարն
իրականություն դարձնելու ծրագրին ﬔծապես աջակցեցին Փանոս Թերլեﬔզ յանի անվան գեղարվեստի պետական քոլեջը և լրագրող Հայկուհի Մինասյանը:
6
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Ապագա բժշկի զինվորական ուղին
համընկավ ապրիլ յան պատերազﬕ
հետ: Մխիթար Մխիթարյանը հակառակորդի ձեռագրին ի սկզբանե ծանոթ էր:
Հայ զինվորը Տավուշի մարզի Վերին
Կարﬕրաղբյուր գյուղից է, որտեղ գրեթե աﬔն օր լսվում են հակառակորդի կրակահերթերի ձայները: Դպրոցն
ավարտելուց հետո Մխիթարը ընդունվեց Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ստոմատոլոգիական ֆակուլտետ, հինգ աﬕս սովորեց և ﬔկնեց՝
հայրենիքի հանդեպ պարտքը կատարելու: 14 ամսվա զինծառայողի համար
ապրիլը գլխավոր փորձությունն էր:
«Չէինք պատկերացնի, որ պատերազմ
կլինի, որ կմասնակցենք ﬔծածավալ
ռազմական գործողությունների, թեև
պատրաստ էինք աﬔն ինչի,-ասում է
նախկին զինվորը և ապագա բժիշկը:
Մխիթարը ծառայեց Ջրականում, որտեղ ադրբեջանական ﬔծաթիվ զորքի դեմ հերոսաբար մարտնչեցին նաև
սերժանտ Ադամ Սահակյանը, Սաշա
Գալստյանը և մյուս բոլոր հերոսները:
Նրանք ﬔկ քայլ անգամ չնահանջեցին:
«Ադաﬕ հետ հինգ աﬕս նույն վաշտում ենք ծառայել, Սաշա Գալստյանի
հետ ﬔկ աﬕս վերապատրաստում
ենք անցել: Կռվից առաջ հանդիպել եմ
Ադաﬕն: Մի քիչ վատառողջ էր, ջերմություն ուներ, դեղահաբ ընդունեց և
բարձրացավ առաջնագիծ՝ զինվորական հերթապահության: Դիրքի ավագն
էր: Հաջողություն մաղթեցինք ﬕմյանց,
չգիտեի, որ վերջին անգամ եմ տեսնում
նր
րան......:
Մխիթարը ռազմական գործողություններին հետևում էր հրամանատարական դիտակետից: Ֆելդշերը մարտա-

կան հենակետում առաջին օգնություն
էր ցուցաբերում վիրավոր տղաներին,
ﬕնչև կհասներ շտապօգնության խումբը: Մխիթարի զինակիցներից ﬔկն էլ
Նարեկ Մալխասյանն է՝ ադրբեջանական ուղղաթիռը ջախջախած հայ զինվորը: Մխիթարի խոսքով՝ դժվար է ﬔկ
տարի անց ասել, թե ինչ հնարավոր
հետևանքներ կլինեին, եթե Նարեկը
չխոցեր հակառակորդի ուղղաթիռը:
«Միգուցե ﬔնք էլ չլինեինք: Նարեկի
հանգստի ժաﬓ էր: Երբ բարձր ձայներ
լսվեցին, թվաց, թե զրահաﬔքնաներ
են: Արագ կողﬓորոշվելով՝ Նարեկը
ﬔկ հարվածով խոցեց ﬔր դիրքերի
գլխին պտտվող թշնամու ուղղաթիռը,ասում է Մխիթարը: Ապրիլին կորցրած
ընկերներին Մխիթարը չի մոռանում,
իր համար նրանք զոհված չեն, շարունակում են ապրել իրենց գործած
սխրանքով: «Այնպես չէր, որ հակառակորդը եկել էր ﬕ քանի դիրք գրավելու
մտադրությամբ, նրանք եկել էին ﬔծ
նկրտուﬓերով: Այդ պահին ﬔր մտքում
ﬔկ նպատակ էր. կանխել թշնամու
առաջխաղացումը: Հպարտությամբ եմ
նշում, որ ապրիլ յան քառօրյան հաղթանակ էր... հաղթանակ այնքանով, որ,
ճիշտ է, ունեցանք կորուստներ, բայց
կանխեցինք Ադրբեջանի նպատակադրումը:
Ապրիլ յան պատերազﬕ մասնակիցը
զենքը հիմա գրչով է փոխարինել, վերադարձել է բանակից, շարունակում
է ուսուﬓառությունը: «Իմ նպատակն է
ԲՈւՀ-ն ավարտել և զբաղվել մասնագիտությամբ: Իմ տունը հակառակորդի դիր
իրք
քից
ից ﬕ քա
քան
նի
ի կի
կիլլոﬔտր է հեռո
ռու:
ւ:
Եթե կարիքը լինի, րոպեներ անց կլինեմ
սահմանին:

Ծառատ%նկ ապրիլ յան քառօրյա պատերազﬕ մասնակից տղաների հետ, նրանց փոխարեն % զոհերի հիշատակին: Այսպես կարելի է բն%թագրել ապրիլ յան պատերազﬕց %ղիղ ﬔկ տարի անց,
ապրիլի 1-ին «Հերացի թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրի պ%րակ%մ անցկացված խորհրդանշական ﬕջոցառ%մը, որին մարտական գործող%թյ%նների հետևանքով վիրավորված զինվորները մշակ%յթի գործիչների հետ մասնակցեցին խորհրդանշական
ծառատ%նկի՝ ի հիշատակ զոհված մարտական ընկերների։
Մասնակիցների խոսքով՝ վիրավոր տղաների, արվեստագետների
և ապագա բժիշկների մասնակցությամբ այս խորհրդանշական ծառատունկն առաջին հերթին կենդանության, շարունակվող կյանքի և
ոգու ամրության խորհրդանիշ էր:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Արﬔն Մուրադյանը
լրագրողների հետ զրույցում նշեց,
որ ծառատունկի համար սրանից
առավել լավ վայր չէր կարող ընտրվել՝ հենց այս տարածքում են բազմաթիվ կյանքեր փրկվում:
«Տղաների տոկունությունը, օպտի-

ﬕզմը տղաների՝ կյանքին լիարժեք
ձգտումը ﬔծ ուժ են տալիս բոլորիս,
որ լիահույս լինենք,- ասում է Արﬔն Մուրադյանը:
Նշենք, որ հերոս տղաներից շատերը հենց համալսարանական հիվանդանոցային համալիրում են բուժում ստանում: Արﬔն Մուրադյանն
ասում է, որ նրանք արդեն իր լավ
ընկերներն են դարձել: Առաջիկայում ծրագրվում է հիվանդանոցի
տարածքում հիﬓել վիրավոր տղաների համար վերականգնողական
կենտրոն: Ոչ ﬕայն ապրիլ յան օրե-

րին, այլև նախորդ տարիներին վիրավորված տղաների վերականգնողական բուժումը կազմակերպելու
հարցում աﬕսներ շարունակ ջանք
չի խնայում կամավորների թիմը՝
լրագրող Հայկուհի Մինասյանի
գլխավորությամբ: Երիտասարդների խումբը գնալով շատացող համակիրների շնորհիվ վիրավորում ստացած տղաներին աջակցելու տասնյակ նախաձեռնություններ է կյանքի
կոչում:
9 տարի սայլակի վրա անցկացնելուց հետո զինհաշմանդամ Արկադի
Մկրտչյանը քայլեց: Քայլեց՝ շնորհիվ
իր հետ աշխատող մասնագետների,
ինչպես նաև հավատի ու ապագայի
հանդեպ լավատեսության:
Արկադին ևս իր ծառը տնկեց հիվանդանոցի պուրակում՝ այն հույսով և հաստատակամությամբ, որ
առաջիկայում կյանքը շարունակվելու է առավել լավ ու խաղաղ հունով:

Դանիել Դավթյանը ապրիլի
3-ին Մատաղիս%մ է վիրավորվել:
Զորացրվել%ց հետո նպատակ էր
դրել աշխատել % ամ%սնանալ,
բայց ծրագրերը փոքր-ինչ հետաձգվեցին, այժմ ﬕայն շ%տափ%յթ
առողջացման մասին է մտած%մ:
«Շատ հպարտ եմ, որ նման մարդկանց հետ եմ ծառատ%նկ ան%մ
մ ,ընդգծեց Դանիել Դավթյանը:
«Երկ%սով ենք՝ պապ % թոռ,
հիմա այս ծառը ﬔր հարազատ%թյան վկայ%թյ%նն է: Տ%ր
ձեռքդ, Դանիել, Աստվածաշնչի
Դանիելն ես դ%, որին չկարողացան առյ%ծներն %տել, ապերի՜կ,
ինչ ան%շ տղա ես դ%, ես էլ քո
պապիկն եմ
մ,- աս%մ է Տիգրան
Մանս%րյանն % Դանիել Դավթյանի
հետ տնկ%մ իրենց ծառը։

Տղաների հետ ծառատունկին մասնակցեցին կոմպոզիտոր Տիգրան
Մանսուրյանը, օպերայի և բալետի
ազգային ակադեﬕական թատրոնի տնօրեն, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբել յանը, «Կյանք ու կռիվ
ֆիլﬕ գլխավոր դերակատար Սամվել Թադևոսյանը, երգահան Արա
Գևորգյանը, «ЕрМИ թիﬕ անդամ
Կարեն Ղազարյանը և այլոք:
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«Նարեկացի» արվեստի ﬕությունում տեղի ունեցավ ապրիլ յան քառօրյա պատերազﬕ ընթացքում
Ջրականի (Ջաբրայիլ) մարտական դիրքերից ﬔկում հակառակորդի դեմ հերոսաբար մարտնչած
և զոհված զինծառայող Բագրատ
Ալեքսանյանի` «Վերադարձ» խորագրով բանաստեղծական ժողովածուի շնորհանդեսը: Միջոցառմանը
ներկա էին Բագրատի ծնողները,
ընկերները, զոհված այլ զինծառա-

յողների ծնողներ: Ապրիլ յան պատերազﬕ հերոսի մայրը՝ Նարինե
Ասրյանը, «Հերացի» թիվ 1 համալսարանական կլինիկայի աշխատակիցներից է: Ըստ նրա՝ Բագրատը
բանաստեղծություններ սկսել է
գրել 11 տարեկանից, գրել է հայրենիքի, մոր, սիրո մասին: Մինչև բանակ զորակոչվելը Բագրատը նպա-

տակ է ունեցել արձակն ու չափածոն
ﬔկ գրքով տպագրել:
Ցավոք,
զինվորի
օրագրերը,
ուղարկված ու չուղարկված նամակները լույս են տեսնում նրա
զոհվելուց հետո: «Մեկ տարի անց
Բագրատս վերադառնում է՝ բերելով
հպարտության այն զգացողությունը, որ ես ﬕշտ ունեցել եմ իմ երկու

որդիների առնչությամբ: Բագրատը
վերադառնում է իր գրած բանաստեղծություններով` բերելով իր շունչը և կենդանի ոգին»,- ասաց հերոսի
մայրը:
Տիկին Նարինեն ներկաների համար ընթերցեց «Կյանքը» վերնագրով բանաստեղծությունը՝ նշելով,
որ Բագրատի բոլոր բանաստեղծություններն են իր «սրտին մոտ»:
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Աﬔնաբարձր արդյունք ցուցաբերած ԵՊԲՀ
28 ուսանողներն արդեն երկրորդ աﬕսն է՝
շարունակում են գերլարված օրակարգով
բժշկական ուսուցումը: «ԳԼՕԲ-Ուս ծրագրի
այս՝ տեսական փուլում ապագա բժիշկները
տեսագրված դասախոսություններով, թեստերով և գրքերով մասնակցում են անգլալեզու դասընթացների:
Ծրագրի մասնակիցների հետ հանդիպման ընթացքում ԵՊԲՀ ռեկտոր Արﬔն
Մուրադյանը, անդրադառնալով «ԳԼՕԲ-Ուս
ծրագրի ընթացքին, նշեց՝ գիտելիքը, որը
ստանում են մասնակիցները, աﬔնաﬔծ և
լրջագույն առավելությունն է:
«Մարդկության ամբողջ պատմության ﬔջ
կան արժեքներ, որոնք չենք քննարկվում.
կրթություն
նը, ինչպե
ես և առող ջություն
նը, բացարձակ արժեքներ են,- ասաց ռեկտորը՝ հավելելով, որ գերլարված օրակարգով
ուսուցում ստացող ուսանողները մատչելի
ճանապարհով որակյալ կրթություն են ձեռք
բերում:
Ծրագրի գլխավոր նպատակներից է ապահովել այնպիսի բժշկական կրթություն, որը
մրցունակ է ﬕջազգային դաշտում:
Յոթ աﬕս տևողությամբ ծրագրի կարևոր
առաքելություններից է լավագույն ուսանողների խրախուսումը, ինչպես նաև հնարավորությունը՝ անվճար հիմունքներով իրենց
ուժերը փորձել ﬕջազգայնորեն հաստատված բժշկական թեստեր հանձնելու գործընթացում: Ըստ ուսուցանվող թեմաների՝
ուսանողները յուրաքանչյուր շաբաթ այցելում են տարբեր լաբորատորիաներ և
գիտահետազոտական կենտրոններ: Ծրագիրը ոչ ﬕայն սովորեցնում է ուսանողներին,
այլև ամբիոնների հետ մշակում և անգլերենից թարգմանում է անհրաժեշտ կրթական
նյութեր:
«ԳԼՕԲ-Ուս ծրագիրն աշխատանքները
կամփոփի օգոստոսին:

Երբ Սեյմը բանաձև ընդունեց Անդրկովկասը անկախ Անդրկովկասի Դեմոկրատական Ֆեդերատիվ Հանրապետություն
(ԱԴՖՀ) հռչակելու մասին, Անդրկովկասի Սեյմը ինքնալուծարման հայտարարություն արեց: Նույն օրը Վրաստանն անկախություն հռչակեց՝ Վրաստանի Դեմոկրատական Հանրապետություն
հռչակվելով: Մայիսի 27-ին անկախություն հռչակեց Ադրբեջանը: Ի վերջո՝ մայիսի 28-ին Թիֆլիսում տեղակայված Հայ ազգային խորհուրդը որոշեց անկախություն հռչակել, ունենալ իր
կառույցները՝ այդ թվում սեփական համալսարանը, որը բացվեց
1920 թվականին՝ սկիզբ դնելով նաև բժշկական բարձրագույն
կրթությանը:

ՀՀ հանրային կրթության նախարարությունում 1919
թվականի հունվարի 25-ին տեղի ունեցավ խորհրդակցություն՝ նվիրված Անդրկովկասյան մասնավոր համալսարանը Թիֆլիսից Երևան տեղափոխելու նպատակահարմարությանը:
Հենվելով
այս
խորհրդակցության
արդյունքների վրա՝ հանրային կրթության նախարար Գ.
Մելիք-Ղարագյոզ յանը դիﬔց նախարարների խորհուրդ՝ Անդրկովկասյան համալսարանը Թիֆլիսից Երևան տեղափոխելու առաջարկով: Զեկուցագրին կից
ներկայացվեցին նաև ուղեկցող փաստաթղթեր:
Իր զեկուցագրին կից նախարարը ﬕաժամանակ ներկայացնում է Երևանում համալսարան հիﬓելու օրինագիծը, որի առաջին կետում ասված է. «Երևան քաղաքում
հիﬓել համալսարան՝ 4 ֆակուլտետներով՝ պատմաբանասիրական, իրավատնտեսագիտական, բժշկական և ֆիզիկամաթեմատիկական: Համալսարանի
բացման ժաետը 1919 թվական, սեպտեմբեր»:
Հայաստանում համալսարան ստեղծելու գործընթա-

Մխիթար Հերաց%
անվան Երևանի
պետական բժշկական
համալսարան կոչվել%ց
առաջ բժշկականը
եղել է ինստիտ%տ,
իսկ ավելի վաղ՝
Երևանի համալսարանի
բժշկական ֆակ%լտետ:

ցին զուգահեռ հետևողական աշխատանք էր տարվում
բժշկական ֆակուլտետի բացման ուղղությամբ: Մինչև
1919 թվականի մայիս և հունիս աﬕսները կայացավ
այս հիﬓախնդրին նվիրված խորհրդակցությունների
3 նիստ:
Առաջին նիստում (25.05.1919թ.) մասնավորապես
նշվում է, որ բոլոր ֆակուլտետների ուսանողները
պետք է հնարավորություն ունենան ստանալ լրիվ և
ամբող ջական կրթություն:
2-րդ նիստում (30.05.1919թ.) քննարկվում են բժշկական
ֆակուլտետի կարգավիճակի, նրա հաստիքացուցակի նվազագույն նախահաշվի կազմման, ամբիոնների
դասախոսական կազﬕ թեկնածուների, ինչպես նաև
տարբեր երկրներից հայազգի պրոֆեսորների հրավիրման հարցերը:
3-րդ նիստում (06.06.1919թ.) քննարկվում են բժշկական ֆակուլտետի ծրագրերը, պրոֆեսորներ հրավիրելու հարցը և նրանց անվանաթերթերի բովանդակությունը:

Այսպիսով՝ բժշկական ֆակուլտետի
կազմակերպման
անհրաժեշտությունը գնալով
ավելի ﬔծ ու իրատեսական է
դառնում: Հատկապես այդ
ուղղությամբ տարվող
կազմակերպչական աշխատանքներն
ավելի ակտիվ ու գործնական են
դառնում 1920 թվականի աշնանը:

Շուրջ 2 տարվա հետևողական աշխատանքից ու
բանակցություններից հետո ՀՀ կառավարությունը 1920 թվականի հոկտեմբերի վերջին ընդունում
է «Համալսարանում բժշկական ֆակուլտետի բացման մասին» օրենքը:

Հոդված 1. Բանալ ս.թ. նոյեմբերի 1-ից բժշկական ֆակ%լտետի 1-ին և 4-րդ կ%րսերը հետևյալ շտատով՝ պրոֆեսոր՝ 6, դոցենտ՝ 3, ընթերակա՝ 8, դեկան՝
1, քարտ%ղար՝ 1 (նշվ%մ են նաև
նրանց ամսական աշխատավարձի չափերը):
Հոդված 2. Հանրային կրթ%թյան և արվեստի նախարար%թյան ան%նով համալսարանի
բժշկական ֆակ%լտետի անձնակազմը ռոճիկներով բավարարել% համար բանալ 768.320
ռ%բլ% վարկ:
Նախարարապետ՝
Հ. Օհանջանյան
Հանրային կրթ5թյան
նախարար՝ Գ. Ղազարյան

1922 թվականի մարտին հիﬓադրվ5մ է Երևանի պետական համալսարանի բժշկական
մասնաճյ5ղը, որի դեկան է նշանակվ5մ առող ջապահ5թյան հմ5տ կազմակերպիչ,
բժիշկ Սպանդարատ Կամսարականը:
Ահա այսպիսին է պետական համալսարանի բժշկական ֆակ5լտետի կազմավորման
ﬕնչխորհրդային շրջանի համառոտ պատմ5թյ5նը:

Այդ տարիներին չափազանց ﬔծ դժվարություններ կային Երևանի պետական համալսարանի, այդ թվում նաև բժշկական ֆակուլտետի
աշխատանքների արդյունավետ կազմակերպման ուղղությամբ, որոնք հաղթահարելու համար պահանջվում էր ﬔծ ջանքերի գործադրում:
Ղեկավար աշխատողների, անգամ բժիշկների ﬕ մասի ﬔջ գնալով արմատանում էր այն
թյուր կարծիքը, որ անհնար է հաղթահարել առկա դժվարությունները և, որ ֆակուլտետը, չկարողանալով դրանք հաղթահարել, կանգնած է
փլուզման շեﬕն: Սակայն ﬔծամասնությունը
դեմ էր այդ կարծիքին և համոզված էր, որ բոլոր դժվարությունները հաղթահարելի են, և
ժամանակն է, որ Հայաստանը պատրաստի իր
սեփական բժշկական կադրերը, առանց որի
անհնար էր իրագործել հանրապետությունում
առկա այն սարսափելի վիճակը, որի արդյունքում ﬕայն 1919 թվականի մայիսից հետո ﬔկուկես տարում Երևանի փողոցներից հավաքվել էին 9 հազարից ավելի դիակներ, ﬕայն
Վաղարշապատում նույն թվականին ծնվել էր
228 և մահացել 4.196 հոգի…
Լավատեսորեն տրամադրված մարդկանցից
էր նաև լուսավորության ժողկոմ Ասքանազ
Մռավ յանը:
13
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Բժշկական ֆակուլտետի լինել-չլինելու հարցը
քննարկման առարկա է դառնում 1923 թվականի
մարտին՝ Հայաստանի կոուսի 2-րդ համագումարում: Արտահայտելով ֆակուլտետի գոյության
և աﬔն կերպ նրան աջակցելու կողﬓակիցների ﬕանգամայն ճիշտ տեսակետը՝ Ա. Մռավ յանը
իր զեկուցման ﬔջ նշում է. «Գուցե ճիշտ է, որ ﬔր
բժշկական ֆակուլտետն ավարտած բժշկին հարկ
է լինում 1.5 տարի աշխատել և սովորել, որպեսզի
հաﬔմատվի մոսկով յան շրջանավարտների հետ,
բայց, հաﬔնայնդեպս, ելնելով ﬔր պահանջներից
և կարիքներից՝ ﬔզ ձեռնտու է բաց թողնել բժիշկների, թեկուզ դրանք լինեն ﬕջակ և սովորական»:
Բժշկական ֆակուլտետում ուսուﬓական գործընթացի կազմակերպումը կապված էր ﬔծ դժվարությունների հետ: Դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների համար չկային լսարաններ, լաբորատորիաներ, աշխատասենյակներ,
դիահերձարանի հատուկ մասնաշենք, կլինիկական հիվանդանոցներ, բժշկական համապատասխան սարքավորում-գործիքներ, դասագրքեր, ուսուﬓական ձեռնարկներ: Անգամ հայերեն բժշկական տերﬕններ չկային:

Իր գործունեության առաջին տարիներին բժշկական ֆակուլտետը դասախոսների ﬔծ կարիք ուներ:
Երևանում և հանրապետության մյուս քաղաքներում
չկային համապատասխան թվով բժիշկ-մասնագետներ, ովքեր բարձրորակ դասախոսություններ
կարդալու հետ ﬔկտեղ, կարողանային զբաղվել
կլինիկաների ղեկավարման, հիվանդների բուժման
և
բժշկագիտության զարգացման
հարցերով: Ճիշտ
է՝ բժշկական որոշ
մասնագիտությունների գծով Երևանում
աշխատում
էին ﬕ խումբ հմուտ
բժիշկներ, սակայն
նրանց թիվը քիչ էր
և չէր կարող բավարարել նորաստեղծ
ֆակուլտետի
բոլոր պահանջները:
Կային
շնորհալի
թերապևտներ, վիրաբույժներ, մաշկա վե նե րո լոգ ներ,
մանրէաբաններ, մանկաբարձ գինեկոլոգներ և այլ
մասնագետներ, որոնց ﬕ մասն ընդգրկվեց բժշկական ֆակուլտետի գործունեության ﬔջ: Դրանցից
նախ և առաջ պետք է նշել Վահան Արծրունուն,
Գրիգոր Արեշյանին, Լևոն Հովհաննիսյանին, Գրոյին, Հարություն Միրզա-Ավագյանին, Աբգար Իսահակյանին, Արշակ Հակոբյանին, Եղիշե Շեկ-Հովսեփյանին և այլոց:
14
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Քանի որ սեփական կադրերով անհնար էր բավարարել ֆակուլտետի պահանջները և դասավանդումը
բարձրացնել պատշաճ մակարդակի, համալսարանի ղեկավարությունը և ֆակուլտետի դեկանատը
դիմում են գործնական ﬕջոցների՝ կապ հաստատելով Վրաստանում, Ադրբեջանում, Ռուսաստանում,
Ուկրաինայում աշխատող հայ անվանի բժիշկների
հետ, նրանց հրավիրում
են
Երևան՝ աշխատելու
բժշկական
ֆակուլտետում:
Այդ
ջանքերը անհետեվանք չեն ﬓում,
և արձագանքելով
հայրենիքի կոչին՝
Հայաստան մշտական բնակության
և աշխատելու են
գալիս բազմաթիվ
հայ բժիշկներ, հետագայում
անվանի պրոֆեսորներ Համբարձում
Քեչեկը,
Գրիգոր
Մեդնիկյանը, Խաչատուր Արխիպյանցը, Հոﬖան
Գաբրիել յանը, Արտաշես Մելիք-Ադամյանը, Անդրեաս Արզումանյանը և ուրիշներ: Բժշկական ֆակուլտետի առաջին պրոֆեսորներն էին Վահան
Արծրունին և Համբարձում Քեչեկը, ովքեր դեռևս
Հոկտեմբերյան հեղափոխությունից շատ առաջ
պաշտպանել էին դոկտորական ատենախոսություններ:

Բժշկական ֆակուլտետի հիﬓադրման և նրա աշխատանքների բարելավման գործում նշանակալի
ծառայություններ ունեցան ժամանակի կենտգործկոﬕ նախագահ Սաքո Համբարձումյանը, առժողկոմ
Սիﬔոն Լազարևը, լուսժողկոմ Ասքանազ Մռավ յանը, համալսարանի ռեկտոր Հակոբ Հովհաննիսյանը,
ինչպես նաև հայ բժիշկների ավագ սերնդի ներկայացուցիչներ և ֆակուլտետի առաջին դասախոսներ
Վահան Արծրունին, Սպանդարատ Կամսարականը,
Գրիգոր Արեշյանը, Լևոն Հովհաննիսյանը, Արշակ Հակոբյանը, Համբարձում Քեչեկը, Աբգար Իսահակյանը, Գրիգոր Մեդնիկյանը, Փայլակ Հակոբյանը, Եղիշե
Շեկ-Հովսեփյանը և ուրիշներ:
Ֆրանսիայում կրթություն ստացած Վահան Արծրունին, իր ուրախությունը արտահայտելով առաջին
դասախոսության ժամանակ, դիﬔլով բժշկական ֆա-

Երևանի համալսարանի բժշկական ֆակուլտետը գոյատևում է
ﬕնչև 1930 թվականը:
Մինչև 1930 թվականը պետհամալսարանի բժշկական ֆակուլտետն ուներ բժշկական ԲՈւՀ-ին
անհրաժեշտ համարյա բոլոր ամբիոնները՝ ավելի քան 30 ամբիոն:
Երևանի
պետհամալսարանի
բժշկական ֆակուլտետը, չնայած
իր հաﬔստ կարողություններին,
գործունեության ութ տարիների
ընթացքում նշանակալից դեր խաղաց բժշկական կադրերի պատրաստման և հանրապետության
առող ջապահության համակարգի զարգացման գործում: Ճիշտ է՝
այդ տարիների ընթացքում ֆակուլտետի հզորությունը չափազանց փոքր էր, և ﬕնչև 1930 թվականը
նրա շրջանավարտների թիվը կազմում էր ընդաﬔնը 136 բժիշկ, բայց այդ տարիների համար դա, անկասկած, կարելի է համարել առաջադիմություն:

կուլտետի ուսանողներին՝ ասել է. «Երևանում ունենք
բժշկական ֆակուլտետ, ուր գիտությունն ավանդվելու
է մայրենի լեզվով, և ես անչափ հպարտ եմ և ուրախ,
որ ինձ վիճակվեց կարդալ առաջին դասախոսությունը: Սիրելի ուսանողներ, սիրեցեք գիտությունը, հարգեցեք ձեր ուսուցիչներին, սրբությամբ պահպանեցեք
ﬔր սիրած գործը, համարձակ ընթացեք առաջ»:
Հայաստանում բժշկական կադրերի պատրաստման
պատմության ﬔջ նոր էջ գրվեց 1927 թվականին: Հայաստանի պատմության ﬔջ առաջին անգամ բարձրագույն բժշկական հաստատությունը տվեց իր շրջանավարտները:
Պետական համալսարանի բժշկական ֆակուլտետը
ավարտեցին 32 բժիշկներ, ովքեր նվիրվեցին ժողովրդի առող ջության պահպանման և բժշկագիտության
զարգացման հայրենանվեր գործին:

Այսքանով ավարտվում է պետական համալսարանի բժշկական ֆակուլտետի ութամյա գործունեության պատմությունը, քանի որ կառավարության
որոշմամբ 1930 թվականին բժշկական ֆակուլտետն
անջատվում է համալսարանից, և նրա հենքի վրա
ստեղծվում է Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտը՝ որպես ինքնուրույն ուսուﬓական հաստատություն:
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Մեջբեր%ﬓերը կատարվել են Է.Ս. Գաբրիելյանի Բեկորներ անցյալի հուշերից» գրքից

Ո

րոշեցի արմատական վերակառուցման ենթարկել ինստիտուտի շքամուտքը։
Իտալիա կատարած իմ ուղևորության աﬔնավառ տպավորություններից ﬔկը Վատիկանում
Միքելանջելոյի կողﬕց ստեղծած Սիքստինյան կապելլայի հանճարեղ որﬓանկարներն էին, որոնք անջնջելի դրոշմ էին թողել իմ հիշողության և երևակայության
շտեմարանում։ Բժշկական ինստիտուտի շքամուտքի
նախասրահը հետաքրքիր ճարտարապետական լուծում ուներ, սակայն տեսքն անշուք էր։ Գմբեթից ﬕայն
սարդոստայններ էին կախվում, որոնք ժամանակ առ
ժամանակ տանջվելով մաքրում էին հավաքարարները։
Իհարկե, առաստաղը և՛ իր չափերով, և՛ իր ձևով շատ
հեռու էր Վատիկանի այդ շինության առաստաղից,
բայց այն կարելի էր ծածկել բժշկական ինստիտուտին
համապատասխան բովանդակություն ունեցող որﬓանկարներով։ Բժշկության կրթական տաճարն էլ պետք
է ունենար ինտերիերային բովանդակություն։ Այս
խնդիրը լուծելու համար հրավիրեցի իմ լավ բարեկամ,
երիտասարդ, շնորհալի մոնուﬔնտալիստ Ռուդոլֆ
Գարգալոյանին և ասացի.
- Ռուդի՛կ ջան, դու, իհարկե, շատ լավ գիտես, թե ինչպես

ստեղծվեց Սիքստինյան կապելլան, և ինչպես աﬕսներ
շարունակ Միքելանջելո Բուոնարոտին վայր չէր իջնում
տախտակամածից և խելագար մոլեռանդությամբ իր
հանճարեղ գործն էր ստեղծում։ Ուզում եմ քեզ խնդրել
ﬔր գմբեթի առաստաղը ծածկել ﬔր կրթօջախին համապատասխան թեմատիկ որﬓանկարներով։
- Կփորձեմ հաճույքով այն կատարել, չնայած ոչ առաստաղն է Սիքստինյան, ոչ էլ ծաղկողն է Միքելանջելո,–
քրքիջով պատասխանեց Ռուդոլֆը։
- Դե ոչ էլ պատվիրատուն է Հռոﬕ Պապ,–
պատասխանեցի ես նրան՝ նույնպես ծիծաղելով։
Որոշ ժամանակ անց Ռուդոլֆը ներկայացրեց առաստաղի էսքիզը, որը հավանություն գտավ ռեկտորատի անդաﬓերի կողﬕց, և ﬔնք ձեռնամուխ եղանք
աշխատանքների կազմակերպմանը։ Նախասրահում
պատրաստվեց ﬕնչև առաստաղը հասնող ﬕ ﬔծ
տախտակամած, և Ռուդոլֆը ﬕքելանջելոյական խանդավառությամբ անցավ գործի։ Գիշեր-ցերեկ նա իր
ստեղծագործական մոլուցքի ﬔջ էր։ Երեք աﬕս անց
որﬓանկարը պատրաստ էր։ Բացումը կատարվեց հանդիսավոր պայմաններում։ Հրավիրվել էին շատ հյուրեր։
Դրվատանքի շատ խոսքեր ասվեցին…

Ա

յդ տարիներին ինձ մտահոգում էր ինստիտուտի
անվանակոչության
հարցը, մանավանդ բժշկության պատմության
գերմանացի
հայտնի
մասնագետ Զեյդելի ﬕ քանի հոդվածները կարդալուց հետո։ Նա
Մխիթար Հերացուն տվել էր չափազանց բարձր գնահատական և
հոդվածներից ﬔկում նշել, որ աﬔն
ﬕ ազգ կերազեր ունենալ այնպիսի
ﬕ ﬔծություն, ինչպիսին Մխիթար
Հերացին էր։ Ինձ մոտ ﬕտք հղացավ աշխատանքներ ծավալել ﬔծ
բժշկապետի անունով կոչելու Երեվանի պետական բժշկական ինստիտուտը։ Այդ մասին ես խորհրդակցեցի Հայաստանի կոուսի
կենտկոﬕ քարտուղար Ստեփան
Թովմասյանի հետ։ Նա ասաց, որ
առաջարկն, իհարկե, խոր իմաստ
ունի, և որ, անտարակույս, Հերացու
անունը ﬕայն կարող է զարդարել
ինստիտուտը, սակայն խնդիրը բավականին բարդ է. Մոսկվան յուրաքանչյուր նման քայլ գնահատում է
որպես ազգայնամոլության դրսևորում, և որ խնդիրը պետք է քննարկել
անպայման առաջին քարտուղարի՝
Անտոն Քոչինյանի հետ, և խորհուրդ
տվեց առաջին իսկ պատեհ առիթի
դեպքում խոսել նրա հետ... Այս մասին ես պատﬔցի պրոֆեսոր Լևոն
Բոգդանիչ Հարությունյանին, ով այդ
ժամանակ իմ խնդրանքով աշխատում էր որպես բժշկական ինստիտուտի գիտական աշխատանքների
գծով պրոռեկտոր։ Մինչ այդ ես հանդիպեցի Մատենադարանի տնօրեն,
ակադեﬕկոս Լևոն Խաչիկյանին
և խնդրեցի Մխիթար Հերացու
ծննդյան տարեդարձի վերաբերյալ
մոտավոր տվ յալներ, որոնք կհիմնավորեին ծննդյան տոնակատարության անհրաժեշտությունը ...
Մենք ջերմորեն բաժանվեցինք
ﬕմյանցից։ Մի քանի օր հետո ես
ակադեﬕկոս Արտո Խաչիկյանից
ստացա ﬕ շատ գեղեցիկ, թեթևակի
գրաբարյան ոճ հիշեցնող նամակ,
որում նա գրում Էր, որ ի պատասխան իմ գրության՝ պատիվ ունի
հայտնելու, որ պատմագիտական
բոլոր տվյալները հնարավորություն
են տալիս ենթադրել, որ այս տարի
լրանում է ﬔծ մտածող և բժշկապետ
Մխիթար Հերացու ծննդյան 850-ամյակը։ Նա նույնիսկ նշել էր այն մասին, որ Ռուսթավելու ծննդյան դարն
անգամ անհայտ լինելու պարագայում վրացիները ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մակարդակով ժամանակին նշել են նրա

ծննդյան 850-ամյակը։ Ակադեﬕկոս
Խաչիկյանի այս նամակը ինձ շատ
ոգևորեց, և Լևոն Բոգդանիչի հետ
ﬔնք գնացինք հանդիպման Անտոն
Քոչինյանի հետ։ Անտոն Երվանդիչը ﬔզ ընդունեց ջերմորեն։ Լևոն
Բոգդանիչի հետ զրուցեց ձկնորսությունից, ինձ հետ ինստիտուտին հուզող հարցերից, նշեց, որ
գոհ է ընդունելության քննությունների արդյունքներից, ապա ﬔնք
անցանք բուն խնդրի քննարկմանը։ Շատ համառոտ ներկայացրինք
Մխիթար Հերացու դիմանկարը՝
նշելով նրա դերը ﬕջնադարյան
բժշկության զարգացման գործում՝
բերելով այն հաստատող Զեյդելի
գնահատականները, որից հետո ես
սեղանին դրեցի ակադեﬕկոս Լևոն
Խաչիկյանի նամակը։ Անտոն Երվանդիչը ուշադիր կարդաց նամակը, մտազբաղ նայեց պատուհանից
դուրս՝ ասես խորհելով խնդրի հնարավորությունների մասին և ապա
ասաց.
- Իհարկե, ﬔնք անուշադրության
չենք մատնի հայ ﬔծ բժշկապետի
ծննդյան հոբել յանը։ Ես կհանձնարարեմ, որ այն ﬔծ շուքով տոնենք,
սակայն անվանակոչության հարցում դժվարանում եմ որոշակի պատասխան տալ։ Կտեսնենք, թե ինչպես կստացվի։ Իսկ գուցե մտածենք
ինստիտուտը Լևոն Օրբելու անվա՞մբ
կոչելու։ Չէ՞ որ նա նույնպես համաշխարհային ﬔծություն է,- ասաց և
հարցական նայեց ինձ։
- Դուք իրավացի եք, Անտոն Երվանդովիչ,-պատասխանեցի
ես
տրված հարցին,-այնպիսի ﬔծություն է, որ Իվան Պավլովը 1900-ական
թվականներին նրա աշխատանքները ներկայացրել էր Նոբել յան մրցանակի, սակայն Օրբելին հայկական
երևույթ չէ, առավել ևս հայ բժշկության զարգացման ﬔջ այնպիսին չի
եղել, ինչպիսին եղել է Հերացին։
Բացի այդ՝ Օրբելին 20-րդ դարի
գործիչ է, իսկ Հերացին՝ 12-րդ դարի։
Նա Հիպոկրատի, Իբն Սինայի կարգի ﬔծություն է և խորհրդանշում է
այն փաստը, որ ﬔնք դեռևս 12-րդ
դարում ունեցել ենք բարձր զարգացման հասած բժշկություն։ Չէ՞ որ
հենց Մոսկվայում և Լենինգրադում
կան բժշկական հաստատություններ Պիրոգովի, Բոտկինի, Սեչենովի
անվամբ,-ավարտեցի ես իմ «ճառը»՝
ոգևորված ինքս ինձնից։
- Է՜, տղա ջան, դու այդ մտքերով
շատ հեռու կգնաս։ Շատերը կարող
են քեզ այլ կերպ հասկանալ, կամ

կուզենան այլ կերպ հասկանալ։
Մենք հրաժեշտ տվեցինք Անտոն
Երվանդիչին՝ հասկանալով, որ անվանակոչության հարցը հավանաբար չի լուծվի։ ժամանակներն այնպիսին էին, որ, ինչպես ասում են,
«եզան տակ հորթ էին ման գալիս»։
Ինչևէ՝ Անտոն Քոչինյանի հանձնարարությամբ ստեղծվեց Մխիթար Հերացու ծննդյան 850-ամյակի
տոնակատարության
հոբել յանական հանձնաժողով՝ Մինիստրների
խորհրդի նախագահի տեղակալ
Լարիսա Ստեփանյանի նախագահությամբ, և Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ակադեﬕական թատրոնի դահլիճում ﬔծ
հանդիսավորությամբ նշվեց ﬕջնադարի հայ խոշորագույն մտածող և բժիշկ Մխիթար Հերացու
ծննդյան 850-ամյակը, սահմանվեց
նրա անվան ուսանողական թոշակ,
Գետառի վրայով անցնող փողոցը
կոչվեց նրա անունով, իրականացվեցին ﬕ շարք այլ ﬕջոցառուﬓեր,
իսկ բժշկական ինստիտուտը ﬓաց
այդպես էլ բժշկական ինստիտուտ…
Խորհրդային ﬕության փլուզուﬕց և Հայաստանի անկախության
հռչակուﬕց հետո ինստիտուտի
ռեկտոր Վիլեն Հակոբյանի ներկայացմամբ, ով լավ գիտեր ժամանակին իմ ծավալած աշխատանքներն
այդ ուղղությամբ, Հայաստանի կառավարությունը Երևանի պետական
բժշկական ինստիտուտը կոչեց ﬔծ
բժշկապետ Մխիթար Հերացու անվամբ:
Հետագայում ինձ հայտնի դարձավ, որ խնդրի դրական լուծմանը
ժամանակին, իրոք, հավանություն չէր տվել ԽՄԿԿ կենտկոմը.
Կոմունիստական Մոսկվային դուր
չէր գալիս ազգային արժեքների հավերժացումը:
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նտրվելով բժշկական ինստի- որպես բժշկական ինստիտուտի կուտուտի կուսակցական կոﬕ- սակցական կոﬕտեի առաջին քարտեի առաջին քարտուղար՝ տուղար, քանի որ իմ ներկայացրած
ես կազմակերպեցի հանգանակութ- գիտական նախագիծը հավանություն
յուն Հայրենական ﬔծ պատերազմում գտավ Առող ջապահության համաշզոհված հայ բժիշկների հիշատակին խարհային կազմակերպության կողհուշարձան կանգնեցնելու համար։ ﬕց, և 1968 թվականի սեպտեմբերին
Խնդրեցի իմ լավ բարեկաﬓեր քան- ես ﬔկնեցի գիտական գործուղման
դակագործ Ռուզաննա Քյուրքչյանին Մեծ Բրիտանիա՝ Գլազգոյի համալսաև ճարտարապետ Ստեփան Քյուրքչյա- րանի Վելքոﬕ անվան վիրաբուժական
նին՝ ստեղծելու պատերազմում հերո- գիտահետազոտական լաբորատորիա
սաբար զոհված բժիշկների հիշատակը (հետագայում՝ ինստիտուտ):
հավերժացնող հուշարձան։
Հ%շարձանի բացման օրվանից աﬔն տարի՝՝ մայիսի 9
9-ին,
ին համալսարանի
Նրանք այդ աշխատանռեկտորները այս հ%շարձանի ֆոնի վրա նկարվ%մ էին համաշխարհային երկրորդ
քը կատարեցին ﬔծ սիպատերազﬕ մասնակիցների օրեցօր պակասող խմբի հետ: Համալսարանի աշխատակից՝
րով։ Այսօր այդ հուշարձաՀայրենական պատերազﬕ վերջին մասնակցի մահով այդ գեղեցիկ ավանդ%յթը ավարտվեց:
նը կանգնած է բժշկական
Թերևս լավ կլիներ, որ հ%շարձանը լրացվեր Արցախի ազատամարտի հերոսներին և
համալսարանի
բակում։ զոհերին նվիրված լինել% փաստարկով՝ դրանով շար%նակելով այն գեղեցիկ ավանդ%յթը,
Ես շատ կարճ աշխատեցի
որը կար ժամանակին՝ ﬔծարել հերոսներին, խնկարկել զոհերի հիշատակը:
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յդ տարիներին Հայաստանը բարձրագույն կրթությամբ դեղագիտական կադրեր չէր պատրաստում։
Առող ջապահության համակարգը բավարարվում
էր ﬕջին մասնագիտական կադրերի պատրաստմամբ,
որն իրականացվում էր բժշկական ուսուﬓարաններում։
Բարձրագույն կրթությամբ կադրերը հիﬓականում պատրաստվում էին հեռակա ուսուցման ճանապարհով, որն,
իհարկե, չէր կարող ապահովել անհրաժեշտ որակ և
մասնագիտական վարպետություն։
Առանց սեփական որակյալ կադրեր պատրաստելու՝ այս
բնագավառը դատապարտված էր ﬓալու անհեռանկար
զարգացման շրջանակներում, որն, իհարկե, իր լուրջ բացասական անդրադարձը կունենար ողջ առող ջապահության հետագա զարգացման և առաջընթացի վրա։ Սակայն
որոշ պետական կառույցների չինոﬖիկներ չէին ցանկանամ ըմբռնել այս իրողությունը և աﬔն կերպ արգելա-

Սիրելի ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ,
Մենք ծանոթացել ենք անցյալ դարի
հիս%նական թվականներին, երբ դ%
ընդաﬔնը ﬔկ տարեկան էիր, իսկ ես՝
երիտասարդ ﬕ բժիշկ, ով նոր էր վերադարձել շրջանից՝ հնգամյա աշխատանքային գործ%նե%թյ%նն ավարտել%ց հետո։ Դ% դեռևս շատ փոքրիկ
էիր, քայլ%մ էիր երերալով, բայց բոլոր տվյալներից երև%մ էր, որ ամ%ր
կանգնել% ես գետնին և %նենալ%
ես սեփական առնական դիմանկար՝
ս%ր % իմաստ%ն մտքի հետ ﬔկտեղ։
Ես ն%յնպես նորել%կ էի և նոր էի
մտն%մ գիտ%թյան և մանկավարժ%թյան բնագավառը, քաջ գիտակցելով, որ ոտք եմ դն%մ ﬕ աշխարհ,
որտեղ անհայտը ավելի շատ էր, քան՝
հավաստի ճիշտը...
Եվ ես ﬔծ բավական%թյ%ն %նեցա,
երկար ժամանակ քայլեցի քեզ հետ,
տեսա քո նվաճ%ﬓերն % նաև սայթաք%ﬓերը, քո առնականացման
ողջ ոդիսականը, որոշ ժամանակահատված%մ նաև աջակցելով և անﬕջականորեն նպաստելով քո զարգաց-
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փակում էին դեղագիտական ֆակուլտետի ստեղծման իմ
առաջարկի իրականություն դառնալը։
Նույնիսկ որոշ տգետ չինոﬖիկներ այն անհեթեթությունն
էին դրել շրջանառության ﬔջ, թե իբր այդ ֆակուլտետը ես ստեղծում եմ ինձ համար, քանի որ դեղաբան եմ՝
չիմանալով, որ էական տարբերություն կար բժիշկ-դեղաբանի և դեղագետի ﬕջև։ Մի խոսքով՝ բավականին
երկար և համառ պայքար ծավալվեց, ﬕնչև ինձ հաջողվեց ապացուցել, որ դեղագիտական ֆակուլտետի ստեղծումը Հայաստանի առող ջապահության զարգացման և
հասարակության շահերի համար ունի կենսական նշանակություն: Ոմանք պնդում էին, թե ﬔկ-երկու տարուց
հետո Հայաստանն այլևս դեղագիտական կադրերի պահանջարկ չի ունենա, և շրջանավարտները կﬓան անգործ։
Կյանքը ցույց տվեց բոլորովին հակառակը։

մանը և հաղթական կայացմանը...
Հեշտ չէր քո առաքել%թյ%նն, իհարկե։ Դ% բարդ մասնագիտական դիմանկար և բովանդակ%թյ%ն %նեցող
ԲՈւՀ-ի զավակ էիր և պետք է կարողանայիր ճիշտ համակշռել լրագրողական արվեստին և բժշկական գիտ%թյանն % մասնագիտ%թյ%ններին
հատ%կ բարդ%թյ%նները, որպեսզի
հավասարաչափ սիրելի լինեիր բոլորին, որպեսզի բժշկ%թյան ﬔջ լինեիր
աﬔնահմայիչ լրագիրը, իսկ լրագրերի ﬔջ՝ աﬔնաիմաստ%ն բժիշկը։ Եվ
դ% անցար արարման սքանչելի ճանապարհ կյանքի դժվարանց կածաններով, մաքառեցիր ճշմարտ%թյան
և արդար%թյան, որակյալ բժիշկների և բժշկագիտ%թյան նվիրյալների կերտման համար, պայքարեցիր
մարդկային վեհ գաղափարների արմատավորման համար, դ%րս գալով
ավելի լայնահ%ն և լ%սավոր ճանապարհ՝ թերթից վերաճելով գ%նազարդ և հմայիչ ﬕ հանդեսի։ Այսօր
դ% ընդաﬔնը հիս%ն տարեկան ես։
Մանկական տարիք՝ ﬕ հանդեսի հա-

ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ Ապրիլ 2017 N 1-2
2 (1
((1346-1347)
134
3466 13
1347
47))
47

մար, որը ﬕտված է դեպի ապագան,
որը զինվորագրվել է ապագա բժիշկներ կերտել% վեհ առաքել%թյանը։
Դա է քո ստեղծագործական կոչ%մը,
քանի որ քո արարման կենսոլորտը
մշտապես հագեցած է երիտասարդ%թյան եռանդի % խանդավառ%թյան հզոր էներգիայով։
Իմ ջերմագին շնորհավորանքները
քեզ, սիրելի՛ «ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ
Կ ։
Ակադեﬕկոս ԷՄԻԼ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ

Մեր երախտավորները

Անվանի վիրաբույժ, մանկավարժ,
հասարակական գործիչ, բժշկական
գիտությունների
դոկտոր
(1910), պրոֆեսոր (1925), ՀԽՍՀ գիտությունների վաստակավոր գործիչ (1935), ՀԽՍՀ-ում վիրաբուժական ծառայության հիﬓադիրներից
ﬔկը՝ Համբարձում Քեչեկը, գիﬓազիան ավարտելուց հետո ﬕանգաﬕց ընդունվել է Լենինգրադի զինվորական բժշկական ակադեﬕա:
1897 թվականին ավարտել է
Մոսկվայի համալսարանի բժշկական ֆակուլտետը, այնուհետև աշխատել Դոնի Ռոստովում, Վլադիկավկազում։ 1900-10թթ. աշխատել
է Պետերբուրգի ռազմաբժշկական
ակադեﬕայում։ 1901-05թթ. աշխատել է Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Անգլիայի և Դանիայի ﬕ
շարք առաջատար կլինիկաներում։
1910 թվականին նշանակվել է Նոր
Նախիջևանի քաղաքային հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկ և այստեղ
հիﬓել վիրաբուժական բաժանմունք։ Առաջին համաշխարհային
պատերազﬕ տարիներին ղեկավարել է Դոնի Ռոստովի օրթոպեդիայի
ինստիտուտը և սպայական լազարեթը։ 1916 թվականին Դոնի Ռոստովի
Վարշավ յան համալսարանում դասավանդել է ուրոլոգիա, 1919-23 թթ.
աշխատել է Վրաստանում։
1923-ի գարնանը նա հրավեր է

ստանում Երևանի համալսարանում
աշխատելու, իսկ նույն թվականի
ամռանը հրավեր է ստանում նաև
Բաքվի համալսարանից: Չնայած
աշխատանքի ավելի նպաստավոր
պայմաններին Բաքվում՝ նա նախընտրում է Երևանը: Երբ Քեչեկին
հարցնում էին, թե ի՞նչը նրան բերեց
Հայաստան, նա պատասխանում
էր. Իմ ժողովրդի նկատմամբ տածած սերը, նրան օգտակար լինելու
ձգտումը:
1923-ի աշնանը Քեչեկը ընտանիքով
տեղափոխվում է Երևան, սկզբնական շրջանում ստիպված էին ապրել
հիվանդանոցում:
Բժշկական ֆակուլտետում գործում
էին ﬕայն առաջին երկու կուրսերը,
քիչ էին դասախոսները, քիչ էին նաև
ուսանողները: Աﬔն կուրսում կար
մոտավորապես 40 ուսանող: Աﬔն
ինչ պետք էր սկսել ոչնչից, չկային
պլակատներ, գործիքներ, կմախքներ: Բացի ընդհանուր վիրաբուժությունից, որ նա դասախոսում էր,
1924-25 ուսուﬓական տարում, կապված որոշ ամբիոններում դասախոսների պակասի հետ, համալսարանի
ռեկտորի առաջարկությամբ Քեչեկը
կարդում է նաև ախտաբանական
անատոﬕա, իսկ հաջորդ տարի՝
ախտաբանական
ֆիզիոլոգիա:
Քեչեկը ուսանողներին ոչ ﬕայն
բժշկություն էր սովորեցնում, նա

ուսանողների համար բարոյական
բարձր սկզբունքներին ծառայելու
օրինակ էր հանդիսանում, պահանջկոտ էր: Ուսանողների հետ զրույցի
ժամանակ Քեչեկը հաճախ էր ասում,
որ վիրաբույժը չպետք է սխալվի,
որովհետև ﬔծ մասամբ նրա գործած
սխալն անուղղելի է: Համբարձում
Քեչեկի դասախոսությունները ﬕշտ
մարդաշատ էին, սկզբից ﬕնչև վերջ
ուսանողները նրան լսում էին ﬔծ
հետաքրքրությամբ:
1925 թվականի սկզբին Քեչեկն
ընտրվում է բժշկական ֆակուլտետի
դեկան: Նրա կողﬕց Լենինգրադից
հրավիրվում են Ա.Ի. Արզումանյանը և Խ. Արխիպյանցը: Նա իր շուրջը կարողանում էր ստեղծել փոխադարձ բարյացակամության մթնոլորտ:

Այդ տարիներին նա ﬔր հանրապետությունում բժշկական գիտությունների առաջին և ﬕակ դոկտորն
էր: Քեչեկն ուներ ﬔծ ծրագրեր: Երբ
նրան հարցնում էին, թե քանի տարի կպահանջվի այդ բոլոր ծրագրերի իրականացման համար, նա
պատասխանում էր. Կաշխատեմ
ապրել արագ, գիտությունը չի սիրում այն մարդկանց, ովքեր իրենց
խնայում են, չի կարելի անել ավելի
քիչ, քան կարող ես: Չի կարելի անել
քո հնարավորություններից պակաս:
Գիտությունը պետք է ծառայի մարդկանց այսօր, այս րոպեին:
Առաջին գործուղումը եղել է 1901 և
1905 թվականներին, երկրորդ անգամ Քեչեկը գործուղվեց Փարիզ և
Անգլիա, այնուհետև Բեռլին, ի վերջո՝ Կոպենհագեն՝ Ֆինզենի կլինիկա: Դանիացի ֆիզիոթերապևտ
Նիլս Ֆինզենի կլինիկայում նա
կատարում է ﬕ շարք գիտական
հետազոտություննր և 1910-ին փայլուն կերպով պաշտպանելով դիսերտացիան՝ ստանում է բժշկական գիտությունների դոկտորի աստիճան:
Ի դեպ՝ ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների կենսաբանական ազդեցության և բուժման նպատակով
կիրառության համար Ֆինզենին
շնորհվեց Նոբել յան մրցանակ:
Ռուսաստանում առաջին անգամ
տուբերկուլոզային գայլախտը բուժելու ժամանակ Քեչեկն օգտագործեց Ֆիզենի կողﬕց առաջարկված
լամպը:
Արտասահմանից վերադառնալուց
հետո, Նոր Նախիջևանի քաղաքային վարչության հրավերով Քեչեկն
ընդունում է քաղաքային հիվանդանոցի գլխավոր բժշկի և վիրաբույժի
պաշտոնը: Քանի որ հիվանդանոցը չուներ իսկական վիրաբուժական բաժանմունք, Քեչեկն առաջին
հերթին ձեռնամուխ եղավ այդպիսի բաժանմունք ստեղծելու գործին:
Հիվանդանոցի համար վիրաբուժական գործիքներ և սարքեր ձեռք
բերելու նպատակով նա երրորդ անգամ գործուղվում է արտասահման,
լինում է Գերմանիայում, Ավստրիայում, Իտալիայում: Գործուղուﬕց
վերադառնալուց հետո Քեչեկի անﬕջական մասնակցությամբ հիվանդանոցում բացվում է վիրաբուժական բաժանմունք: Նրա գրչին
են պատկանում շուրջ 30 գիտական
աշխատություններ: 1925-ից սկսած
Քեչեկը դասախոսում էր ֆակուլտետի վիրաբուժության դասընթացը,
իսկ 4-5-րդ կուրսերում դասախոսում
էր ֆակուլտետային և հոսպիտալ վի20

րաբուժություն: 1931-ին,
երբ
անհրաժեշտություն զգացվեց բացել
արյան
փոխներարկման կայան, դիրեկտորի պաշտոնը առաջարկվեց Համբարձում
Քեչեկին: Նա եղավ
այդ գործի առաջին
կազմակերպիչն ու ղեկավարը: Ակտիվ հասարակական
գործիչ
էր, 1925-37 թվականներին նա Երևան քաղաքի ﬕացյալ բժշկական
ընկերության նախագահն էր: Անձնական
ծանոթություն
ուներ
Խորհրդային
Միության ﬕ շարք նշանավոր
բժիշկ-գիտնականների
հետ: 1932-ին Քեչեկի
անﬕջական
նախաձեռնությամբ առաջին
անգամ հանրապետությունում բացվեց վիրաբուժական կլինիկա՝
28 մահճակալով: Դա
ﬔծ իրադարձություն
էր հանրապետության առող ջապահության զարգացման գործում, որի
ղեկավարությունը հանձնարարվեց
Հ. Քեչեկին: 1935-ին նրան շնորհվեց
գիտության վաստակավոր գործչի
կոչում:
Կառավարությունը բարձր է գնահատել Հ. Քեչեկի ծառայությունները: 1943-ին նա պարգևատրվել է Աշխատանքային Կարﬕր դրոշի շքանշանով, 1946-ին՝ Աշխատանքային
Արիության համար ﬔդալով:
Իր կյանքի 52 տարին Հ. Քեչեկը
նվիրաբերել է հայ ժողովրդի առողջապահության
կազմակերպման
շնորհակալ գործին: Նա սովետահայ վիրաբուժության գիտության
ﬔջ ﬔծ ավանդ ներդրեց, պատրաստեց և դաստիարակեց վիրա-

բույժ
ժնե
ների
ի ﬕ ամ
մբողջ բանակ,
ն կ որոնք
ն
այսօր շարունակում են իրենց սիրելի ուսուցչի գործը:
Նկատի ունենալով նրա մատուցած ծառայությունները՝ հանրապետության ﬕնիստրների խորհրդի
որոշմամբ 1957-ից Քեչեկի անունով
է կոչվում Երևանի թիվ 1 կլինիկական հիվանդանոցի վիրաբուժական
բաժանմունքը, որտեղ նա շուրջ 18
տարի աշխատել է:
Իսկ 1980-2001թթ. Երևանի պետական բժշկական համալսարանում
սահմանվել է ՀԽՍՀ վիրաբույժների
գիտական ընկերության նախագահ,
պատվավոր անդամ Համբարձում
Քեչեկի
անվան
ուսանողական
կրթաթոշակ։

ՄԱՀԱՑՈՒ ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ
Քեչեկի առարկայից չափազանց թույլ ﬕ ուսանող ստանում է
անբավարար գնահատական: Հաջորդ օրը համակուրսեցիները Քեչեկին
տեղեկացնում են, որ երկուսի պատճառով իրենց համակուրսեցին,
ցանկանալով ինքնասպանություն գործել, թույն է խﬔլ:
Սարսափահար Քեչեկը գոռում է. Եվ ինչ, մահացե՞լ է:
- Ոչ, նա հիմա իրեն լավ է զգում, քանի որ ընդունած դոզան մահացու
չի եղել:
Հանգիստ շունչ քաշելուց հետո պրոֆեսորը վերցնում է ստուգման
թերթիկը և այդ ուսանողի ազգանվան դիմաց նախորդ երկուսի կողքին
ավելացնում է ևս ﬔկ անբավարար գնահատական:
- Իսկ դա՞ ինչի համար, - հարցնում են համակուրսեցիները:
- Իսկ սա այն բանի համար, որ ապագա բժիշկը նույնիսկ չգիտի թույնի
մահացու չափաբաժինը:
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Լենինգրադում սովորելու տարիներին Քեչեկին առաջարկում են Նախիջևանից սովորելու բերել շնորհալի և օժտված ﬕ երեխայի: Քեչեկի ընտրությունը կանգ է առնում
ﬕ պատանու վրա, ով հետագայում
դարձավ ﬔծանուն նկարիչ՝ խոսքը
Մարտիրոս Սարյանի մասին է: Հետագայում նրանց բարեկամությունը
շարունակվեց և Մարտիրոս Սարյանը ստեղծեց Քեչեկի դիմանկարը և
նվիրեց վերջինիս:
Դոնի Ռոստովում ﬔծահարուստ
Տեր-Կրիկորովի որդին լուրջ ﬖասեց ոտքը: Բժիշկներն առաջարկում
էին հեռացնել ծայրանդամը: Վեր-

ջին խոսքը քաղաքում հայտնի բժիշկ
Քեչեկինն էր, ով խոստացավ բուժել
ﬖասվածքը: Ճիշտ է՝ տղան ﬓաց
կաղ ամբողջ կյանքում, փոխարենը
Մարկոս Տեր-Կրիկորովը՝ հետագայում Երևանում հայտնի ճարտարապետ Մարկ Գրիգորյանը ամուսնացավ Քեչեկի դստեր՝ գեղեցկուհի
Նինայի հետ:
Հեղափոխության
ժամանակ
Քեչեկը գլխավորում էր Ռոստովի Սպիտակ գվարդիականների
հոսպիտալներից ﬔկը: Երբ Սպիտակները նահանջում էին, նրանք
բոլշևիկներից փախչում էին սայլերով: Նրանց սայլին մոտեցավ ﬕ
շատ երևելի, ժամանակին չափազանց հայտնի ﬔծանուն ﬕ սպա,
ով խնդրեց տեղ տալ իրենց սայլում:
Ճանապարհին նա սկսեց սիրահետել Քեչեկի կնոջը, ով այդ ժամանակ
5 երեխաների մայր էր, բայց շատ գեղեցիկ և հմայիչ կին: Քեչեկը չդիմացավ և վռնդեց սայլից այդ մարդուն:
Սպիտակ գվարդիայի ղեկավարներից ﬔկին՝ Անդրեյ Շկուռոյին վռնդելը ﬔծ խնդիրներ առաջացրեց...
Նովոռոսիսկում, որտեղ կուտակվել էին տասնյակ հազարավոր
փախստականներ, բոլորը փորձում
էին ﬕ կերպ նավ նստել ու փախչել
Եվրոպա: Նավամատույցում պատահմամբ Քեչեկը հանդիպում է իր
նախկին ուսանողներից ﬔկին, ով

հոգ է տանում, որ Քեչեկի ընտանիքը տեղավորվի վերջին նավերից
ﬔկում: Սակայն Բաթուﬕ հասնելով՝ Քեչեկը իջեցնում է ընտանիքը
նավից, քանի որ նրա կրտսեր աղջիկը՝ Յուլ յան, ծովային հիվանդություն ուներ: Բաթուﬕում Քեչեկին
հաջողվում է աշխատանք գտնել, այնուհետև ընտանիքը տեղափոխվում
է Թիֆլիս, իսկ 1923-ին՝ Երևան, որտեղ նա դարձավ բժշկական ֆակուլտետի հիﬓադիրներից ﬔկը:
1937-ին Բաքվում գնդակահարում
են նրա որդիներից ﬔկին՝ Ալեքսանդրին, ով Բաքվում նավթային
գործարաններից ﬔկի գլխավոր ինժեներն էր:
Մինչև իր կյանքի վերջը Քեչեկը
հույս ուներ, որ տղային չեն գնդակահարել: Նա անընդհատ նամակներ
էր գրում ՍՍՌՄ կառավարությանը՝ խնդրելով, որ վերանայեն որդու
գործը:
1944-ին Հայաստանի կենտկոﬕ առաջին քարտուղար Գրիգորի Հարությունյանը պատվիրում
է իր մոտ կանչել Քեչեկին՝ առողջական նկատառուﬓերից ելնելով:
Կարծելով, որ իր հետևից եկել են
աքսորելու նպատակով, նա վերցնում է իր փոքրիկ ճամպրուկը՝ համապատասխան պարունակությամբ
և գնում՝ առանց հույս ունենալու,
ւ,
որ հետ կվերադառնա: Զննելով

հիվանդին՝ Քեչեկը վիրահատության
առաջարկ է անում՝ ﬕաժամանակ
ﬔրժելով Հարությունյանի խնդրանքը, որ իրեն հենց Քեչեկը վիրահատի. Ոչ, ես չեմ կարող վիրահատել,
քանի որ տղայիս գնդակահարությունից հետո ձեռքերս դողում են,
և ես այլևս վիրահատություններ չեմ
կատարում: Բայց Մոսկվայում կա ﬕ
բժիշկ, որին խորհուրդ կտայի հրավիրել...: Վիրահատության ողջ ընթացքում հիվանդի կողքին կանգնած
Քեչեկին առող ջանալուց հետո իր
մոտ է հրավիրում Գրիգորի Հարությունյանը՝ առաջարկելով ներկայացնել ցանկացած խնդրանք: Քեչեկն
ասում է. Ես խնդրում եմ ﬕջնորդել գնդակահարված որդուս կնոջը
Ղազախստանի աքսորից ազատելու
հարցում: Խնդրանքը կատարվում
է:
Վերադարձից հետո նույն այդ հարսը ակադեﬕայի գիտական գրադարանին նվիրեց Քեչեկի չափազանց
հարուստ գրադարանը:
1920-ական թվականների վերջից
ﬕնչև 1930-ական թվականների կեսերը Կապույտ մզկիթի բակում՝ Փակ
շուկայի դիմաց համարյա աﬔն օր,
երեկոյան հավաքվում էին մտավորականներ, հայտնի մարդիկ, գիտնականներ, գրողներ: Այնտեղ կար
ﬕ փոքրիկ ջրավազան, որը ﬕնչև

հիմա էլ գոյություն ունի: Այդ ջրավազանը ամբող ջությամբ լցնում էին
ձﬔրուկներով, կողքը կար փոքրիկ
թեյատուն՝ չայխանա, որտեղ նստում
և խմում էին թեյ, ոգելից խﬕչք, ձﬔրուկները հանում էին ջրից, կտրում
և ըմբոշխնում, զրուցում էին տարբեր թեմաներով: Այդ հավաքույթները կոչվում էին ակադեﬕա՝ հունական ավանդական ակադեﬕաների օրինակով: Սա էր հենց այն
Երևանյան ակադեﬕան, որը ըստ
էության նմանվում էր թիֆլիսյան
Վերնատանը և որի անդաﬓերն
էին Ե. Չարենցը, Ավ. Իսահակյանը,
Դ. Դեﬕրճյանը: Նրանց շարքերում
էր նաև Համբարձում Քեչեկը, ով
բժշկագիտությունից բացի քաջածանոթ էր ընդհանուր պատմությանը,
լավ գիտեր գրաբար, լատիներեն,
հին հունարեն, տիրապետում էր
գերմաներեն, ֆրանսերեն, անգլերեն, հունարեն, իտալերեն լեզուներին, ծանոթ էր ռուս և եվրոպական
դասական գեղարվեստական գրականությանը, հետաքրքրվում էր ֆիզիկայով, աստղագիտությամբ, իսկ
մաթեմատիկան նրա տարերքն էր.

ծանր աշխատանքային օրվա վերջում նրա համար լավագույն հանգիստը մաթեմատիկական բարդ
խնդիրների լուծուﬓ էր: Նրա տանը հաճախ էին հյուրընկալվում
նշանավոր անձինք, բժիշկներից
հատկապես մոտ էր Վահան Արծրունու, Գրիգոր Արեշյանի, Լևոն
Հովհաննիսյանի, Մելիք Ադամյանի, Հովհաննես Գաբրիել յանի,
Հայկանդուխտ Չախմախչյանի և այլոց հետ:
Քանի որ Քեչեկը շատ լավ գիտեր
Հայաստանի պատմությունը, գրականությունը, հայոց լեզվի իմացությունը նրա մոտ այնքան պրոֆեսիոնալ էր, որ նա կարողանում էր զրուցել
և վիճել Գրիգոր Ղափանցյանի հետ,
ով 1930-ականներին արդեն լեզվի
ինստիտուտի տնօրենն էր: Նրանք
հարևաններ էին, և ականատեսները
պատմում էին, թե ինչպես էին նրանք
պատշգամբից պատշգամբ վիճում
հայոց լեզվի քերականության շուրջ:
ՍԵԴԱ ԹՈՐՈՍՅԱՆ
Ժուռնալիստների ﬕջազգային
ﬕության անդամ

Երախտագիտական ﬔր հղ%մը Քեչեկի ծոռանը՝ Նինա
դստեր թոռանը՝ լրագրող Մարկ Գրիգորյանին, %մ հետ զր%յցի ընթացք%մ արծարծված հարցերից շատերը օգտագործել
ենք հոդվածը պատրաստելիս:

Ալեքսանդր Սպենդիարյանի տ5ն-թանգարան
Լ5սանկարի ֆոնդ ԱՍՏԹ ՄՄ №574
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Հիվանդանոցի հաﬔստ աշխատասենյակում փակցված յուրաքանչյուր սև ու սպիտակ լուսանկար, բժշկական գործիք ու անձնական իր խնամքով փայփայված
պատմություն է:
Հանրաճանաչ ու պաշտոնատար անձանց հետ հանդիպուﬓերն ու աշխարհի տարբեր անկյուններ ուղևորությունները բժիշկ-գիտնականի արդեն 7 տասնամյակից
ավելի ձգվող մասնագիտական գործունեության անբաժանելի մասն են: «Մարդ-լեգենդ, այսպես կարելի է
բնորոշել Սուրեն Զոհրաբյանին, ով ﬔր երկրի բժշկագիտության իրական նվիրյալներից է: 96-ամյա բժիշկն
աﬔն օր վաղ առավոտյան աշխատավայրում է՝ իր կարիքն ունեցող հիվանդներին ընդունելու և պարզապես
սիրված աշխատանքն անելու նպատակով:

ԱՂԱՎՆԱՏՆԻՑ ԴԵՊԻ ՄԵԾ ԱՇԽԱՐՀ
ՀՀ Արմավիրի մարզի Աղաﬖատուն գյուղում է ծնվել
նյարդաբան, նյարդավիրաբույժ, պրոֆեսոր, ՀՀ գիտության վաստակավոր գործիչը: Այս օրերին թոռնիկի՝ Սուրեն Զոհրաբյան կրտսերի նախաձեռնությամբ
իր մասին ֆիլմ է նկարահանվում, որտեղ, ինչպես ինքն
է ասում, հենց Աղաﬖատուն գյուղից նա ուղևորվում է
դեպի ﬔծ աշխարհ: ԱՄՆ, Անգլիա, Նոր Զելանդիա,
Իրաք, Ավստրալիա, Աֆրիկա, Ռուսաստան. լայն է այն
երկրների աշխարհագրությունը, ուր իր գործի նվիրյալը ծավալել է մասնագիտական գործունեություն: Որևէ
երկիր մյուսի հետ հաﬔմատել չի ցանկանում, խոստովանում է, որ յուրաքանչյուրն ունի իր գեղեցկությունն ու
հմայքը:

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ _ՂԻՆ ՍԿՍՎԵՑ
ՌԱԶՄԱՃԱԿԱՏ_Մ
Սուրեն Զոհրաբյանն այն մարդկանցից է, ով բժշկական աշխարհում լեգենդ է դարձել հենց կենդանության
օրոք: Հայաստանում նյարդավիրաբուժության հիﬓադիրներից ﬔկը, որ երկիր էլ ﬔկներ՝ ձեռնամուխ էր
լինում ոչ ﬕայն բժշկական, այլև կրթական ծրագրերի
իրականացմանն ու ներդրմանը:
«1960 թվականին գործուղվել եմ Իրաք, երկու տարի
աշխատեցի՝ այնտեղ կազմակերպելով նյարդավիրաբուժական կլինիկա, ﬕաժամանակ դասավանդում էի
Բաղդադի բժշկական ինստիտուտում, այնտեղ կատարել եմ բազմաթիվ վիրահատություններ, մոտ ﬔկ տարի
աշխատել եմ ԱՄՆ-ում, ապա նաև՝ գործուղվել եմ Աֆրիկա: Աշխատեցի Հյուսիսային Զամբիայի համալսարանում, որն ուներ ﬕայն երգի ու պարի բաժին, նրանց
հորդորով ես կազմակերպեցի բժշկական ֆակուլտետ:
Երեսուն տարի անց հրավիրվել եմ այդ ֆակուլտետի
30-ամյակին, ﬕնչև այսօր իմ նկարն այնտեղ փակցված է, - պատմում է Եվրոպական նեյրովիրաբուժական ակադեﬕայի ակադեﬕկոսը, ով 1942 թվականից
անընդհատ բժշկության ﬔջ է:
Մասնագիտական հարուստ ուղին սկսվեց ռազմաճակատում, երբ բժշկական ինստիտուտի երրորդ կուրսում՝
1942 թվականի սկզբին, իրեն որպես բժիշկ տարան պատերազմ: Հայրենական ﬔծ պատերազﬕ տարիներին
երիտասարդ բժիշկը շարժական դաշտային հոսպիտալ-

ներում էր: Պատահական չէ, որ իր առաջին ուսուցիչը
համարում է այն փորձը, որ ձեռք բերեց պատերազﬕ
դաշտում՝ հարյուրավոր վիրավորների բուժօգնություն
տրամադրելիս: Միայն պատերազﬕ տարիներին կատարել է 2.500-ից ավելի վիրաբուժական ﬕջամտություն:

ԿԱՊԸ ԵՊԲՀ
Հ-Ի ՀԵՏ ԵՐԲԵՔ ՉԸՆԴՀԱՏՎԵՑ
Արդեն 1958 թվականին, լինելով Երևանի Մխիթար
Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի պրոռեկտոր, Մոսկվայի հետ բանակցությունների
շնորհիվ Զոհրաբյանին հաջողվել է ստեղծել բժիշկների վերապատրաստման ֆակուլտետը, որի հիման վրա
1963 թվականին բացվել է Բժիշկների վերապատրաստման պետական ինստիտուտը (ГИДУВ): 1958 թվականին
պրոֆեսոր Զոհրաբյանը ստեղծել է նյարդաբանական
և նեյրովիրաբուժական ամբիոն, որը ղեկավարել է 37
տարի: Այս ամբիոնն ուներ գիտաուսուﬓական ուղղություն և արժանացել է ԽՍՍՀ առող ջապահության նախարարության բարձր գնահատականին:
ԵՊԲՀ նյարդավիրաբուժության ամբիոնի պրոֆեսորն
այսօր էլ ապագա բժիշկների հետ աﬔնօրյա շփուﬓերում կարևորում է մասնագիտությանը նվիրվելու կարողությունը:
«Հաճույքով եմ գալիս աշխատանքի, թեպետ կարող եմ
առավոտյան երկար քնել, բայց այստեղ ավելի հետաքրքիր է, - նկատում է Սուրեն Զոհրաբյանը:
Երիտասարդ մասնագետներին, ուսանողներին հորդորում է չսահմանափակվել համալսարանում ստացած
գիտելիքներով, մշտապես համալրել գիտելիքները, տիրապետել օտար գոնե ﬔկ լեզվի և աﬔնակարևորը՝ սիրել մասնագիտությունը:
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ԶՈՀՐԱԲՅԱՆԻ ԱՆ_ՆՆ Է ԿՐ_Մ
Ս_ՐԲ ԳՐԻԳՈՐ Լ_ՍԱՎՈՐԻՉ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՆՅԱՐԴԱՎԻՐԱԲ_ԺԱԿԱՆ
ԲԱԺԱՆՄ_ՆՔԸ
Արհեստավարժ մասնագետի աշխատանքները վերաբերում են երևակայական ցավերի համախտանիշի,
էպիլեպսիայի տարբեր ձևերի ախտածնության, կլինիկայի և բուժման, գլխուղեղի անոթային հիվանդությունների և գանգագլխուղեղային ﬖասվածքների, համաճարակաբանության հարցերին։
Զոհրաբյանի ղեկավարությամբ պաշտպանվել է 9
դոկտորական, 37 թեկնածուական ատենախոսություն:
Նյարդաբանության և նյարդավիրաբուժության արդիական խնդիրներին նվիրված 4 ﬔնագրության և 247 գիտական աշխատանքի հեղինակ է։ Գիտական ելույթներ
է ունեցել Իսպանիայում, Կանադայում, Ճապոնիայում,
Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Դանիայում, Հնդկաստանում, Անգլիայում, Հոլանդիայում, ԱՄՆ-ում,
Հարավային Կորեայում, Զամբիայում, Մոսկվայում:
1987 թվականին ընտրվել է Եվրասիական նեյրովիրաբուժական ակադեﬕայի իսկական անդամ: 1970-71
թվականներին հիﬓադրել է զամբիական բուժական
ֆակուլտետ և ուսուﬓական հոսպիտալ, 1987 թվականին՝ մանկական նյարդավիրաբուժության բաժանմունք:
1989 թվականին Վ.Ա. Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանական հիվանդանոցում նեյրովիրաբուժական
բաժանմունքի հիﬓադիրն է, իսկ 1993 թվականին նրա
նախաձեռնությամբ է ստեղծվել սպինալ կենտրոն Երեվանի «Կարﬕր խաչում: Հայրենական ﬔծ պատերազﬕն մասնակցության համար արժանացել է բազմաթիվ
պարգևների, որոնց թվում են «Պատվավոր աշխատանքի համար, «Առող ջապահության գերազանցություն,
«Մարշալ Բաղրամյան, «Մխիթար Հերացի ﬔդալները: Զոհրաբյանի անունն է կրում «Սուրբ Գրիգոր
Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի նյարդավիրաբուժական բաժանմունքը:
Այս կենտրոնում պրոֆեսորն աշխատում է հիﬓադրուﬕց իր վեր՝ 1978 թվականից առ այսօր: Բժշկուհի էր նաև
Սուրեն Զոհրաբյանի կինը՝ Լարիսա Մելիք-Մկրտչյանը:
Բժիշկ են նաև Սուրեն Զոհրաբյանի զավակները:

ԸՆՏՐԵԼ ԱՄԵՆԱԴԺՎԱՐ ՃԱՆԱՊԱՐՀԸ
Հիﬓվելով կյանքի փորձի վրա՝ Սուրեն Զոհրաբյանը
վստահ նշում է, որ անգամ եթե կա հեշտը՝ պետք է ընտրել աﬔնադժվար ճանապարհը:
Բժիշկը վստահ է, որ ﬕայն բարդ ճանապարհը հաղթահարելու կարողությունն է մարդուն տանում դեպի
նպատակակետ, դեպի ցանկալի բարձունք: Բազմաթիվ
հարցազրույցներում բժշկագիտության նվիրյալը նշել
է, թե աﬔնաﬔծ բավականությունը, որ ստացել ու շարունակում է ստանալ բժշկական, գիտամանկավարժական իր գործունեությունն իրականացնելիս՝ դժվար
իրավիճակներում ճշգրիտ ախտորոշուﬓ է: Նա կարևորում է այն ﬔծ փորձը, որը ձեռք է բերել նաև աշխարհի տարբեր երկներում աշխատանքի շնորհիվ: Չնայած
պատկառելի տարիքին՝ այսօր էլ բժիշկն ակտիվ գործունեություն է ծավալում: Նրա հետաքրքրությունների
թվում արժանի տեղն ունեն թե երաժշտության, թե գրականության ոլորտի համաշխարհային դասականները:
Աշխատասենյակի պատին կախված պատվոգրերից
առանձնացնում է իր՝ նաև Ն.Ն. Բուրդենկոյի անվան
Մոսկվայի ազգային գիտահետազոտական ինստիտուտի պրոֆեսոր լինելու փաստը: Առաջիկա աﬕսներին
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լույս կտեսնի պրոֆեսորի հեղինակած նոր աշխատությունը, որը կանդրադառնա նրա բժշկական, մանկավարժական և հասարակական գործունեությանը:
«Մարդը մարդ է, որպես բժիշկ պետք է մոտենալ յուրաքանչյուր հիվանդի,- նկատում է նյարավիրաբուժության նահապետը, ով տաբեր տարիների կտրվածքով բազմաթիվ առիթներ է ունեցել բժշկելու և ընկերանալու հայտնի մարդկանց, անգամ՝ տարբեր երկրների
առաջին դեմքերի հետ: Նրա հուշերում կարևոր տեղ
ունի Մարտիրոս Սարյանի, Էդվարդ Միրզոյանի, շատ
ու շատ հանրաճանաչ մարդկանց հետ մտերմությունը:
Մի քանի տասնամյակ առաջ, երբ բժիշկ-հիվանդ փոխհարաբերություններում տարատեսակ ժամանակակից
սարքավորուﬓեր ու գործիքներ չկային, հիվանդության
ախտորոշումը Սուրեն Զոհրաբյանը կատարում էր գրեթե 100 տոկոս ճշգրտությամբ: Նյարդաբանության և
նյարդավիրաբուժության լավագույն ավանդույթների
կրողը, այնուաﬔնայնիվ, չի հերքում, որ տեխնիկան է
այսօր ապահովում գիտության առաջընթացը և հնարավորություն տալիս իմանալ, թե ինչ է կատարվում մարդու ուղեղում այս կամ այն հիվանդության ժամանակ:
Իսկ մարդու կենտրոնական նյարդային համակարգի
կարևոր օրգանի՝ գլխուղեղի բոլոր հնարավորությունները դարին մոտեցող մանագետին լիովին բացահայտել դեռևս չի հաջողվել: Խորհուրդ է տալիս սիրել, շարունակ մտածել, ինչը խթանում է ուղեղի աշխատանքը:

95−ԱՄՅԱԿԸ՝ ՀԱՐԱԶԱՏ Բ_Հ_Մ
2016 թվականի ապրիլի 5-ին Երևանի Մխիթար
Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանում նշվեց Եվրասիական նյարդավիրաբուժական
ակադեﬕայի ակադեﬕկոս, գիտության վաստակավոր
գործիչ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր Սուրեն Զոհրաբյանի 95-ամյակը, որը համախմբել էր ոլորտի մասնագետներին,
բժշկի ընկերներին ու հարազատներին:
Հոբել յարին ուղղված ՀՀ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի
շնորհավորական ուղերձում ասվում էր. «Ջերմորեն
շնորհավորում եմ Ձեզ՝ ծննդյան 95-րդ տարեդարձի կապակցութամբ: Դուք ﬔր բժշկագիտության այն երախտավորներից եք, ովքեր ճանաչվել և գնահատվել եք
նաև արտերկրում: Բարձր գնահատականի է արժանի
Ձեր ներդրումը ազգային բժշկագիտության զարգացման, ﬔր երկրում նյարդավիրաբուժության ներդրման
գործում: Ձեր կյանքի շուրջ 75 տարիները Դուք նվիրել
եք մարդասիրական աﬔնաբարձր առաքելություններից ﬔկին, հանդես եկել որպես բարդագույն վիրահատական ﬕջամտությունների հեղինակ: Ուրախալի է, որ
այսօր էլ նույն ավ յունով շարունակում եք Ձեր աշխատանքը և մանկավարժական շնորհակալ գործունեությունը: Մաղթում եմ քաջ առող ջություն, երջանիկ կյանք
և աﬔնայն բարիք:
96-րդ տարեդարձը բժիշկ-գիտնականի գնահատմամբ
հոբել յանական չէ, պատրաստվում է նշել սովորականի
պես՝ աշխատավայրում, գործընկերների ու ընտանիքի
անդաﬓերի շրջապատում: Աﬔն տարի ոչ ﬕայն այս
օրը, այլև աﬔն օր Զոհրաբյանների բժշկական ընտանիքի ավագ ներկայացուցիչը հեռախոսազանգերի, այցելուների, ուշադրության պակաս չի զգում:
Բժիշկ-գիտնականի աշխատասենյակմ
հյրընկալվեց Տաթևիկ Գրիգորյանը
Լսանկարը՝ Կարեն Սերոբյանի

Ֆիզարձակուրդ, որը ձգվեց շուրջ 20 տարի

Մարտի սկզբին տեղի ունեցած կլինիկական խորհրդի հերթական ընդլայնված նիստում հաշվետվություններից հետո ավելի քան չորս տասնյակ կին բուժաշխատողների անակնկալ էր սպասում: Կանանց
ﬕամսյակի առիթով նրանք պարգևների արժանացան
մասնագիտական ձեռքբերուﬓերի ու հաջողությունների համար: Պարգևատրվողների շարքում էր նաև
Մուրացան հիվանդանոցային համալիրի բուժքույր
Անուշ Հովհաննիսյանը, ով հերոսուհի-մայր է: Նա լույս
աշխարհ է բերել և կրթում, դաստիարակում, ﬔծացնում է 11 երեխա` այն դեպքում, երբ այժմ հիﬓականում
բավարարվում են ﬔկ-երկու երեխայով:
Ցանկանալով անպայման հանդիպել Անուշին՝ հրավիրեցինք Ապագա բժշկի խմբագրություն: Անկեղծ ասած, գիտակցելով մոր դերի դժվար ու բարդ լինելը՝ սպասում էինք
տեսնել հոգնատանջ ﬕ կնոջ: Առաջին զարմանքը եղավ
այն, որ ﬔզ ներկայացավ աշխույժ, կայտառ ﬕ կին, ով իր
կյանքի մասին խոսում էր այնքան հանգիստ ու թեթև, որ
փոխեցինք ﬔր պատկերացումը բազմազավակ մոր կենսակերպի մասին: Փաստորեն ցանկության դեպքում աﬔն
ինչ էլ հնարավոր է: Այն հարցին, թե ինչպես ստացվեց, որ
իր ընտանիքն այդքան ընդլայնվեց, նա պատասխանեց.
Որպես հայ քրիստոնյա՝ ﬔնք ուրախությամբ ընդունեցինք Աստծո աﬔն պարգևը. չենք սպանել: Եվ դեռ երեխաներս սպասում են...: Անուշը ﬔր հայրենիքին պարգեվել է չորս զինվոր և յոթ ապագա մայր: Տարիքով ավելի
ﬔծ երեխաները իրենք են կազմակերպում իրենց կյանքը
և դեռ հասցնելու դեպքում նաև օգնում եմ մայրիկին՝ փոքրերին հետևելու և խնամքի հարցերում: Իհարկե, Անուշի
համար շատ ավելի դժվար կլիներ համատեղել բուժքույրական գործն ու ընտանեկան պարտականությունները,
եթե չլիներ սկեսրոջ օգնությունը:
Խոսելով հիվանդանոցում աշխատելու մասին՝ Անուշը, հաﬔստորեն ժպտալով, ասաց. Ճիշտն ասած՝ երեք
տարի եմ աշխատել հիվանդանոցում, հետո ֆիզարձակուրդ եմ գնացել 1998 թվականից և վերջերս եմ վերադարձել իմ աշխատանքին: Տանը շարունակել եմ բուժքրոջ աշխատանքը 15 անդաﬕց բաղկացած ընտանիքում:
Խնդիրների մասին խոսելիս Անուշը հույսով ու հավատով
լեցուն է ապագայի հանդեպ: Երևի թե հենց այդ սահմաններ չճանաչող հավատն է, որ ստիպում է Անուշին չընկճվել
ծառացած խնդիրներից, առաջ շարժվել և նույն ոգով դաստիարակել իր երեխաներին:

Անուշի
Ան
ի ավագ
վ
որդին
ին արդեն
են բանա
ն կում
կ մ է,
է ի
իսկ
կմ
մյուս որդին հաջորդ տարի է ﬔկնելու ծառայության: Լցված աչքերով ու սրտով նա պատմում է որդու ծառայության մասին.
Երբ երկու կամ երեք օր չի զանգահարում, արդեն սկսում
եմ անհանգստանալ: Այնպիսի տեղ է ծառայում, որ ﬔնք
չենք կարողանում զանգել, ինքն է զանգում:
Իսկ դպրոցում սովորում են երեխաներից յոթը: Լավ է, որ
գոնե դասագրքերի և ֆոնդի գումարների հարցում դպրոցի տնօրենը ընդառաջել է և ազատել է այդ պարտականություններից: Աﬔն դեպքում դժվար է ﬕաժամանակ
յոթ երեխայի դպրոց ճանապարհել, ինչը Անուշը պատվով
է կատարում. երեխաները կոկիկ հագած-կապած հաճախում են դպրոց: Ավելին՝ երեխաները հետ չեն ﬓում նաև
խմբակներ հաճախելուց՝ դաշնամուրի, քանոնի, ջութակի,
նկարչության: Գովելի է, որ անգամ այդ պայմաններում
նա փորձում է երեխաներին տալ իրենց նախասիրություններով զբաղվելու հնարավորություն, ինչը, համաձայնեք,
շատ ծնողներ չեն անում անգամ ﬔկ-երկու երեխա ունենալու դեպքում: Դպրոցն ավարտելուց հետո երեխաները
ուսանող էլ պետք է դառնան՝ Անուշը որոշել է. Ես ուզում
եմ, որ բոլոր երեխաներս էլ ինչ-որ մասնագիտություն ձեռք
բերեն: Նրանք անհատներ են և ամբողջ կյանքը ﬕասին
չեն ապրելու, նրանցից յուրաքանչյուրը իր կյանքը պետք է
ունենա:
Բազմանդամ ընտանիքն իր յուրահատկություններն ունի, որոնց մասին Անուշը
կ
ժպտալով պատմում է. Մենք, օրինակ, ամժ
բողջ ընտանիքով ﬕ տեղ չենք կարողանում
բ
գնալ. որպեսզի բոլորս տեղավորվենք՝ 3 ﬔգ
քենա է պետք, չէ՞ որ 13 հոգի ենք, իսկ երբ
ք
որոշում ենք տրանսպորտով ﬕ տեղ գնալ
բոլորով, չենք տեղավորվում, կողքից տեսբ
նողներն էլ ﬔղադրում են՝ թե ինչու եք այդն
քան երեխա ունեցել: Դժվարություններ,
ք
իհարկե, շատ կան, բայց բազմազավակ մայրը երջանիկ է իր երեխաներով, նրանց հար
ջջողություններով: Նա համոզված է, որ ﬔկը
մյուսին աջակցելով՝ երեխաները դեռ շատ
մ
բաների կհասնեն:
բ
ՎԱՐԴ_ՀԻ ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆ
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ղղների փոխանակային ծրագրին, որի շրջանակներ%մ Մանկաբ%ժ%թյ%ն առարկան %ս%ﬓասիրել է Չ%վաշիայի Չեբոկսարի քաղաքի РДКБ-ի մանկաբ%ժ%թյան ամբիոն%մ` պրոֆեսոր Կրասնովի
ղեկավար%թյամբ:
Ն%յն հիվանդանոցի մանկական վիրաբ%ժական և վիրահատական բաժանմ%նքներ%մ РДКБ-ի գլխավոր բժիշկ Անատոլի Ալեքսանդրովիչի նախաձեռն%թյամբ կատարել է որոշ բժշկական մանիպ%լ յացիաներ և անձամբ մասնակցել է ﬕ քանի բարդ վիրահատ%թյ%նների: Այնտեղ Սերգեյը տեսական գիտելիքների հետ ﬔկտեղ ձեռք է բերել լրաց%ցիչ գործնական հմտ%թյ%ններ % ավելի
ինքնավստահ դարձել: Արդյ%նք%մ նա անչափ հավանել է մանկական վիրաբ%յժի մասնագիտ%թյ%նը և ցանկ%թյ%ն %նի ապագայ%մ ն%յն %ղին ընտրել:
2015-ի սեպտեմբերից %ս%մը շար%նակել է ն%յն ֆակ%լտետի մագիստրատ%րայ%մ: Մասնակցել է տարբեր սեﬕնարների, մասնագիտական կոնսիլի%ﬓերի:
Բանակ զորակոչվել%ց երկ% աﬕս առաջ էլ Medical House-%մ
ներկայացրել է ծավալ%ն զեկ%ց%մ` Գիյեն Բառեի համախտանիշը թեմայով:
Սերգեյն %նի հոբբի` զբաղվ%մ է գրաֆիկական նկարչ%թյամբ և
փորագր%թյ%ններ է կատար%մ փայտի վրա:
2016-ի հ%նվարին զորակոչվել է հայկական բանակ: Ծառայ%թյ%նն իրականացն%մ է սահմանապահ զորամաս%մ: Աչքի է ընկն%մ մարտական պատրաստված%թյամբ, աշխատասիր%թյամբ %
կարգապահ%թյամբ:
ՀՀ պաշտպան%թյան նախարար%թյան Հայ զինվոր պաշտոնաթերթի 2016-ի թիվ 51 համարի Պահ է լին%մ՝ չեմ %զ%մ իջնել
դիրքերից հոդված%մ հանգամանալից անդրադարձ է կատարված
Սերգեյի և իր մարտական ընկերների դիրքապահ ծառայ%թյան մասին:
Վերջերս նա պարգևատրվել է Քաջարի մարտիկ կրծքանշանով:
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Մարտական հերթապահություն կատարող զինվորների հետ հանդիպելու
անհագ ցանկությունն ինձ կրկին սահման է տանում: Շտապում եմ օր առաջ
լինել անսահման արիությամբ ու հերոսությամբ հայրենիքի սահմանները
գծած, ժամանակի և տարածության
բոլոր արգելքները հաղթահարած
զինվորների մոտ՝ կանգնելու նրանց
կողքին՝ մարտական դիրքերում: Եվ
ինձ ուղեկցող փոխգնդապետը, նկատելով անհանգստությունս, հարցրեց.
- Երևի վաղուց չես եղել այս կողﬔրում:
- Վերջին անգամ՝ ապրիլին,- պատասխանեցի:
Վարորդին հորդորելով դիտարկվող
հատվածներում ﬔքենան հնարավորինս արագ վարել՝ հրամանատարի
ԱՀՏԱ գծով տեղակալ, փոխգնդապետ Ա. Աղաբեկյանը հընթացս ներկայացրեց իրադրությունը սահմանի
այն հատվածում, որի պահպանությունը վստահված է իրենց զորամասին:
Օր չկա, որ հրադադարի պահպանման ռեժիմը հակառակորդը չխախտի
աﬔնատարբեր զինատեսակներից
արձակած կրակոցներով: Սակայն
հակառակորդի նման սադրիչ վարքագիծը սաստում են ﬔր առաջապահ
ստորաբաժանուﬓերը և վստահորեն
իրականացնում են մարտական հերթապահությունը:
Հերթական խոր ջրափոսը հաղթահարելուց հետո ﬔքենան ելավ լանջն
ի վեր և կանգ առավ գետնատնակի
դիմաց: Անﬕջապես ընդառաջ եկած
ավագ սերժանտը փոխգնդապետին
զեկուցեց, որ հակառակորդի կողﬕց
ոչ ﬕ ոտնձգություն չի եղել: Իրավիճակը անփոփոխ է:
Դիրքի ավագ, պայմանագրային
սերժանտ Գոռ Աղաբեկյանի ուղեկցությամբ շարժվում ենք առաջնա-

գիծ: Հողաթմբերով պաշտպանված,
մարդահասակ խրամատով քայլում
ենք առաջ: Կատարված ամրաշինական և ինժեներական հսկայածավալ
աշխատանքները, դիտարկման համար կառուցված խրամուղիներն ու
խրամաբջիջները, հակառակորդի
հրետանու կրակից պաշտպանվելու համար կառուցված խրամաճեղքերը առաջնագծում ծառայությունը
դարձրել են է՛լ ավելի ապահով: Մեր
և հակառակորդի դիրքերի ﬕջև հեռավորությունը սահմանի այս հատվածում 300-350 ﬔտր է, ինչը ﬔր
դիրքապահներին ավելի զգուշավոր
ու զգոն է դարձրել:
Առաջին դիտակետում մարտական հերթապահություն կատարող
ավագ դիտորդ, կրտսեր սերժանտ
Սերգեյ Մարգարյանը ծնունդով
Օձունից է: Ավարտել է ԵՊԲՀ ընդհանուր վիրաբուժության ֆակուլտետը, ընդունվել մագիստրատուրա,
որից հետո զորակոչվել է բանակ:
Բժիշկ-դիրքապահը ծառայության
ﬔկ տարվա ընթացքում աչքի է ընկել բարձր կարգապահությամբ ու
մասնագիտական
պատրաստվածությամբ՝ իրեն գերազանց դրսևորելով նաև առաջնագծում մարտական հերթապահություն կատարելիս: Եվ աﬔնևին էլ պատահական
չէր, որ հրամանատարի ԱՀՏԱ գծով
տեղակալ, փոխգնդապետ Ա. Աղաբեկյանը խոստացավ զորամասի
հրամանատարի մոտ ﬕջնորդել
դիրքապահ սերժանտին՝ «Քաջարի մարտիկ կրծքանշանով պարգեվատրելու համար:
- Բանակ գալուց առաջ ծառայության մասին ունեցած պատկերացուﬓերս իրականությանը մոտ էին:
Գիտեի, որ շատ դժվարություններ
եմ ունենալու,- ինձ հետ անկեղծանում է Սերգեյը, - սակայն բանակային կյանքում երկու բան կա, որ աﬔնից շատ է ոգևորում ու գոտեպնդում
զինվորին. առաջինը՝ հայրենիքի
հանդեպ ունեցած անսահման սերը, և երկրորդ՝ բանակային ընկերությունը: Ծառայությանս տասնﬔկ աﬕսների ընթացքում արդեն
ձեռք եմ բերել լավ ընկերներ, բայց
մտքովս չէր անցնի, որ նրանցից ﬔկը հենց իմ դասակի, հիմա արդեն
վաշտի հրամանատար, ավագ լեյտենանտ Միհրան Իսոյանը կլինի:
Մենք հասակակիցներ ենք: Ինքը՝
հրամանատար, ես՝ զինվոր, և ﬔր
ընկերությունը աﬔնևին էլ չի խանգարում ծառայությանը: Ինչպես
ասում են՝ ընկերությունը` ընկերություն, բայց ծառայությունը ﬓում է
ծառայություն: Նա հայ սպայի ազ-

նիվ ու քաջ տեսակ է, վայելում է թե՛
զինվորների, թե՛ հրամանատարների հարգանքը: Աﬔնադժվար պահին զինվորի կողքին է: Սպայի այս
տեսակն էլ է զինվորին դրդում ծառայելու անﬓացորդ ու նվիրումով:
Ծառայությունն այստեղ այնպես
չէ, ինչպես խորհրդային տարիներին, երբ թևավոր խոսք էր դարձել՝
«զինվորը քնած է, իսկ ծառայությունը գնում է արտահայտությունը:
Առաջնագծում մարտական հերթապահություն կատարող զինվորի յուրաքանչյուր օրը հերոսություն է, որը
բառերով անգամ դժվար է նկարագրել: Մի քանի ժամ նրանց կողքին
լինելն էլ բավական է՝ համոզվելու,
որ այս խոսքերը բացարձակ ճշմարտություն են:
Մարտական հերթափոխի մյուս դիտորդը շարքային Հրանտ Մանուկյանն է, ով ﬔր այցի պահին դիտարկում էր կատարում: Իրադրությունը
զեկուցելուց հետո աչալուրջ դիտորդը կրկին հեռադիտակը մոտեցրեց
աչքերին` դիտաճեղքից շարունակելով զննել հանդիպակաց բլրազանգվածը:
- Յուրաքանչյուր հինգ, տաս րոպեն
ﬔկ դիտարկում ենք,- ﬕ պահ հայացքը ﬔր կողմը շրջելով՝ ասաց նա:
Փորձառու դիտորդը աչքը չէր
կտրում հակառակորդի դիրքերից:
- Հը, ինչ-որ բա՞ն ես նկատել,- հետաքրքրվեց դիրքի ավագը:
- Երկու զինվոր երևացին, հետո
անցան գետնի տակ,- ժպտալով պատասխանեց շարքային Մանուկյանը:
Դիմացս՝ ձյան ճերմակով ծածկված
բլրի վրա, սև օձի նման գալարաձև
ձգվում էր թշնամու խրամատը` բծերի նմանվող իր սևագլուխ խրամաբջիջներով:
Թշնամու դիրքերն են: Մեր դիրքերն ավելի իշխող են: Բոլոր բարձունքները ﬔր ձեռքում են, և ﬔնք
հակառակորդին վերևից ենք հսկում:
- Հակառակորդն ավելի շատ ե՞րբ է
ակտիվանում, -հետաքրքրվում եմ:
- Գիշերային ժաﬔրին: Հիմա ակտիվացել են հատկապես դիպուկահարները: Գիշերները հաճախ է
հակառակորդը խաբուսիկ հնարքներով` լացող երեխայի, կենդանիների ձայներով փորձում շեղել ﬔր
ուշադրությունը, սակայն ապարդյուն: Մենք մարտական հերթապահությունը կատարում ենք վերին աստիճանի զգոն և ուշադիր: Մեր աչքից, ﬔր լսողությունից ոչինչ չի վրիպում, պարոն մայոր,- վստահեցրեց
դիտորդ, շարքային Մանուկյանը,
որի հերթափոխի ավարտին ﬓացել
էր երկու օր:

- Կիջնեմ դիրքերից, կհանգստանամ երկու շաբաթ և նորից կբարձրանամ դիրքեր: Ինչքան էլ դժվար
է, բայց պահ է լինում՝ չեմ էլ ուզում
գնալ այստեղից,- անկեղծանում է
քաջ դիրքապահը:
- Ես նույնպես ուզում եմ ﬓալ ձեզ
մոտ, լինել ձեր կողքին, գոնե ﬕ բանով թեթևացնել ձեր հոգսը,- անկեղծանում եմ:
Երբ ավարտել էի աշխատանքս ու
ﬔր հերոսներին ﬓաս բարով ասելով՝ իջել էի դիրքերից, ﬕտքս եկավ
ականավոր պետական-ռազմական
գործիչ Գարեգին Նժդեհի հետևյալ
ﬕտքը, որ ոչ ﬕայն հրաշալի բնութագրում է սահմանում դժվարին
ու հերոսական ծառայություն կատարող զինվորին, այլ նաև կարծես
հենց նրա համար է ասված. «Այսօր
բոլոր առուﬓերով ունենք իր նախնիներին գերազանցելու ձգտում
ունեցող զինվոր, իր զենքի ու բազկի
ուժին ապավինող զինվոր:

ՍԱՄՎԵԼ ՀԱՐՈւԹՅՈւՆՅԱՆ

ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ Ապրիլ 2017 N 1-2 (1346-1347) 27

ԲԺՇ ԿԱ ԿԱՆ ՄԻ ՋԱԶ ԳԱ ՅԻՆ
12-ՐԴ ԿՈՆԳ ՐԵ Ս
Հայաստանյան բժշկական ﬕջազգային 12-րդ
կոնգրեսը կազմակերպված է FIDEC-ի և PLAS
(Profesionales Latinoamericanos Armenios en Salud)-ի
հետ համատեղ: Կոնգրեսը կﬕավորի առող ջապահության ոլորտի մասնագետների՝ հնարավորություն տալով նրանց փոխանակել իրենց փորձն
ու գիտելիքները, ﬕաժամանակ կիսելով նորագույն տեղեկությունները, Հայաստանի և Լեռնային
Ղարաբաղի առող ջապահության ոլորտի մարտահրավերները ներառյալ:

Կազմակեպչական կոﬕտեի և համաաջակից
կազմակերպությունների անունից, ﬔնք սիրով
հրավիրում ենք ձեզ ﬕանալ ﬔզ Բուենոս Այրեսում՝ մասնակից դառնալու հայաստանյան բժշկական ﬕջազգային 12-րդ կոնգրեսին, որը ﬕտված է ﬕավորելու առող ջապահության ոլորտի
հայաստանյան համայնքի մասնագետներին:
Կոնգրեսի պաշտոնական լեզուն անգլերենն է՝
հայերեն, իսպաներեն և ֆրանսերեն սինխրոն/
ﬕաժամանակ/ թարգմանություններով:

THE 12TH ARMENIAN MEDICAL WORLD
CONGRESS
The 12th Armenian Medical World Congress is organized
by FIDEC and Fundación Stamboulian jointly with PLAS
(Profesionales Latinoamericanos Armenios en Salud).
The Congress will bring healthcare professionals together allowing them to exchange their knowledge and
expertise while sharing updated information, including
the challenges facing healthcare in Armenia and Nagorno-Karabakh.
On behalf of the organizing committee and the co-sponsoring organizations, we cordially invite you to join us
in Buenos Aires for the 12th Armenian Medical World
Congress, designed to unite the Armenian community of
healthcare professionals.
The oﬃcial language of the congress will be English.
Armenian, Spanish and French simultaneous translations
will be available.

«Դու գոյություն ունես այնքանով և այնպես, ինչպես քեզ ընկալում են այլոք, իսկ
քեզ այլոք ընկալում են այնպես, ինչպես դու
ես ներկայանում նրանց,- առաջնորդվելով
այս կարգախոսով և ﬔր մշակույթի մասին
արտասահմանցի ուսանողների գիտելիքները հարստացնելու անհրաժեշտությամբ՝ ﬔր
համալսարանի ուսանողները ﬕմյանց ներկայացրին հայկական և հնդկական մշակույթներն ընդհանուր դրսևորուﬓերով:
Նախատեսվում է, որ ԵՊԲՀ հասարակագիտության ամբիոնում մշակութային հաղորդակցությանը ﬕտված ﬕջոցառումը շարունակական կլինի, քանի որ մշակույթը՝ որպես
առանձին թեմա ներառված է փիլիսոփայության դասընթացում, որն ավելի ուսանելի ու
հասկանալի է հենց այն ներկայացնելու պարագայում:
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The Armenian Medical International Committee
(AMIC) is a non-proﬁt organization based in Quebec
and Montreal. It was established in 1973 with the aim of
grouping and connecting Armenian health care professionals worldwide.
PLAS is a regional commission that brings together
health professionals in Argentina, Brazil, Uruguay and
other Latin American countries.
Fighting Infectious Diseases in Emerging Countries is a
non-proﬁt organization created in 2001 in USA, and jointly with Fidec Armenia, carry out various programs in the
region.
FUNCEI is a non-proﬁt institution created in Buenos Aires in 1987 aimed at training human resources expert in
the healthcare, educational and community management
of infectious diseases.

Ես՝ Նվարդ Մխիթարյանս, ծնվել եմ 1994 թվականի սեպտեմբերի 16–ին,
սիրով ու ջերմությամբ լի ընտանիքում, նույն ջերմության ծնունդն է այն
հանգամանքը, որ մանկուց փաղաքշական ինձ Նան են կոչել: Սիրել եմ
ուսումը, ուսման բոլոր ոլորտները ու սովորել եմ գերազանց: Ժամանակս անց եմ կացրել գրքերի անեզր ու գունեղ աշխարհում: Եվ
գրքերից է ծնվել ﬔծ հետաքրքրասիրությունս հոգեբանության հանդեպ: Հաճախում եմ բազում սեﬕնարների ու նաև գիտակցում եմ՝ առանց մարդու հոգեբանության
ճանաչման ու սրտացավության դեպի հիվանդը՝ բժիշկը թերի է ու չի կարող օգնել հիվանդին: Ամռան աﬕսներս անցնում են հիվանդանոցներում, քանզի մասնագիտական կողﬓորոշումս հստակ էր
դեռ դպրոցից՝ գինեկոլոգ- վիրաբույժ... Հարազատ ու սիրված: Ինքս աղ ջիկ լինելով՝ կանացի խնդիրները, հոգսի անսահմանությունը գիտակցում եմ ու քչացնելը կյանքիս նպատակն եմ համարում:
Կյանքի կարևորագույն արժեքն եմ համարում խնդիրներից այն կողմ ﬓալ բարի, լավատես ու սիրով լի:
Աﬔն ակնթարթը կարող ենք գունազարդել այդ երեք հրաշալի գործիքներով:

Առանց կեղծիքի, առանց շպարի..
թախծոտ, բայց ինքը... Շեկ վարսերը դանդաղ հարդարելց հետո
ﬔղմ խաղաղթյամբ դրս եկավ
տանից: Գորշ են ամպերը, տխր
են մարդիկ, բայց երաժշտթյնը
փոխմ է եղանակի լքվածթյնը:
Դեռ մանկց նրան գրավել էր բալետը...  իր աﬔնահաճելի պահին
նա, աչքերը փակելով, տեսնմ էր,
թե ինչպես է պարմ, ինչպես է թյլ
 ﬔղմ հպմով սլանմ, փոխանցմ բռն հյզերը նրբ շարժմներով  այս անգամ էլ թարթել
ակնթարթմ նա դա էր տեսնմ:
Երթղայինը սլանմ էր, բայց նա
տարված էր խաղաղթյնը ռմբակոծող պոռթկմով... Ի՞նչ կլինի վա-

ղը, ի՞նչ կլինի տարիներ անց, երբ
սկսի վերջանալ ժամանակը, երբ
կյանքի ժամացյցի վերին հատվածմ կլինի ավելի քիչ ակնթարթներ,
քան ցածմ: Չի լինի արտաքին
բնական գեղեցկթյնը, կվերջանան կյանքի կոչող նպատակները, չհարմարվել  առաջ սլանալ բնյթը, կﬓա հարմարվել
նակթյնը:
Թաց է գորշ ասֆալտը,  այդ
գորշթյան ﬔջ անդրադարձվմ
է երկնքի տեղ-տեղ կապյտը:
Նայելով շրջը, նկատելով մարդկանց, սիրելով նրանց՝ նա աﬔն օր
գիտակցմ է ժամանակի կորստը
 վաղվա այսօրվա հնարավորթյան բացակայթյնը: Կնենա գ-

… Շուրջս ձյուն է՝ անեզր ու անպիղծ մաքրություն...
Երա՞զ է, քնա՞ծ եմ արդյոք... Ախր լսում եմ ﬔրկ ոտքերիս շարժուﬕց առաջացող ձյան ճիչը... Ճերմակ բլուրներ, ձորեր ամայի ու ո՛չ ﬕ կանաչ, ու ո՛չ ﬕ աղմուկ:
Անեզրության անորոշությունից խառնվում են մտքերս,
սառնությունը պատում է մարﬕնս: Երկնքում նույնպես
անեզր ու ﬕանվագ ճերմակ ամպեր են: Կարծես աﬔն
բան բնական է, բայց ու՞ր է արևս: Անորոշության փոթորիկից խառնվում են հույզերս ու ձեռքերս պարզած
վազում եմ առաջ, ինչպես փոքրիկն է վազում մորն ընդառաջ: Ու ﬕ պահ, կորցնելով մարﬓիս ծանրությունը,
ցրտի զգացումը՝ ես գիտակցում եմ ողջ խնդրիս էությունը՝ Ինձ չեն սպասում...: Ուժակորույս ու հևալով՝ դանդաղ նստում եմ, պառկում ձյան վրա ու աչքս զարնում է

մար, չի նենա ժամանակ, կնենա
աշխատանք, չի նենա անհոգթյն, կնենա սիրով ընտանիք՝ նենալով տարիք: Առաջ քայլելով 
ձգտելով այդ աﬔնին՝ կանգ է առնմ ﬕ պահ  ժպտմ,  սիրմ
է դրթյնը, իր հարազատներին:
Գիտակցմ է, որ երբ իր երեխաները լինեն  լինեն իր ներկայիս
տարիքին, կհպարտանա  կսիրի
իրենց, բայց չեն լինի ծնողները. հակասթյնները երբեﬓ սեղմմ են
կոկորդը, արցնքի կաթիլները չենթարկվելով անձրևմ: Արևի շողերը
սկսեցին ընդգծել կյանքի գյները,
 նա էլ փակեց խավար մտքերը 
ժպտաց կյանքին:
Բարի օր, մարդիկ:

հետ՝ ճանապարհիս: Ոտնահետքերս ﬕայնակ են ﬓացել ողջ անսահմանության ﬔջ: Առաջ եմ նայում՝ դաջվելուն պատրաստ ճերմակ է պատված: Մտքերս ցրվոււմ
են ողջ տարածությամբ, ժամանակը գլորվում է, ոչինչ չի
փոխվում... Երա՞զ է, թե՞ իրականություն: Մի պահ զգում
եմ այտիս ջերմություն, նայում եմ՝ արև՜ս, հու՜յսս, ջերմությու՜նս, իր վերջին շողերը արձակելով ու դեռ չեկած՝ արդեն լքում է ինձ: Մայրամուտ է... Աղերսագին
աչքերս հառում եմ երկնքին՝ վայելելով վերջին գույներով ալեծածան նախշերը... Արցունքիս կաթիլը, գլորվելով այտիս վրայով ու շող շողալով բոլոր շքեղ գույներով,
իջնում է ցած... Նոսրանում են գույները, ու ես խավարի
սարսափից, ﬔնակության զգացուﬕց կուճուրվում եմ ու
հանկարծ նկատում՝ ես էլ եմ նոսրանում...

In 1917, April 9, when the Seim adopted the resolution of proclaiming Transcaucasia to be an independent
Transcaucasian Democratic Federative Republic, the announcement of the liquidation of Transcaucasian Seim
on May 26 followed. On the same day Georgia declared
independence becoming Georgian Democratic Republic.
On May 27, Azerbaijan declared independence. In the
end, on May 28, the Armenian National Council located
in Tbilisi, decided to have its structures, including its
own University, which was opened in 1920, marking the
beginning of higher medical education.

In RA Ministry of Public Education, on
January 25, 1919 there was a meeting on
transferring the Transcaucasian Private University to Yerevan.
Based on the results of this meeting, the
Minister of Public Education Hrant Melik-Gharagyozyan turned to the Council of
Ministers to transfer Caucasian University
from Tbilisi to Yerevan.
Together with the report the Minister also
suggested the project of opening a University in Yerevan , the start of which would be
September 1919. Works upon opening Medical Faculty, together with the creation of

Before being named
Yerevan State Medical
University aer Mkhitar
Heratsi the University
was an Institute and earlier it was
Medical Faculty of
Yerevan University.

University were realized.
At the ﬁrst meeting organized for the event
above, it was mentioned that all the students
of all the faculties could have the possibility
of getting full education.
At the second meeting the status, the
candidates of its professor lecturer staﬀ of
the Chairs as well as the issues concerning
the invitation of Armenian professors from
abroad were discussed.
At the third meeting the issues of curriculum, the invitation of the professors and the
content of their titles were discussed .

So the need of
organizing the
Medical Faculty was
rising and becoming
more realistic. And
the works directed
to that became more
active and practical
in the fall of 1920.
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Aer about 2 years of hard work and negotiations, RA Government adopts the law on “opening the Medical Faculty at the
University” in October of 1920.
This was the brief pre soviet history of the creation of the
Medical Faculty of Yerevan State University.

During those years there were a lot of diﬃculties
in Yerevan State University as well as in the Medical Faculty concerning the eﬀective organization
of the works the overcoming of which required
great eﬀorts.
Among the staﬀ of the Faculty, even among the
doctors there was a misperception that the diﬃculties were impossible to be overcome and the Faculty was on the verge of collapse. But the majority
was against it and was sure that all the diﬃculties
are possible to be overcome and it was time for
Armenia to prepare its own Medical personnel.
One of those optimistic people was Askanaz Mravyan. The issues of continuing Medical Faculty
or not was discussed in 1923 March, at the second meeting of the Armenian Communist Party
where Askanaz Mravyan stated the importance of
the Faculty also expressing the view points of the
supporters.
32
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The organization of the studies at the Medical Faculty had numerous diﬃculties .There
were no classrooms for the lectures and practical works, no laboratories, clinical hospitals,
medical equipment, textbooks or tutorials.
There were even no Armenian terms. Medical
Faculty had a great lack of lecturers in the
ﬁrst years of its activities; there was no appropriate number of doctors in other cities of the
country. Certainly, there were talented surgeons physicians, microbiological specialists,
obstetrician gynecologists and other specialists some of which got enrolled in the Faculty.
First of all Vahan Artsruni, Grigor Areshyan,
Levon Hovhannisyan, Gro, Mirza Avagyan,
Abgar Isahakyan, Arshak Hakobyan and others should be mentioned.

As it was impossible to keep the level of
the high-quality education and meet the requirements of the Faculty the Head Staﬀ of
the University took practical steps inviting
well-known specialists from Georgia, Russia,
Ukrain, Azerbaijan to work at the Medical Faculty. The eﬀorts were not useless. Responding to the call of the Motherland a number of
Armenian doctors, later prominent professors
Hambardzum Kechek, Grigor Mednikyan,
Khachatur Arkhipyants, Hovnan Gabrielyan, Artashes Melik-Adamyan,Andreas Arzumanyan and others come to work at the Faculty. The ﬁrst professors of the Medical Faculty
were Vahan Artsruni and Hambardzum Kechek who had defended doctoral dissertations
long before the October Revolution.
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EMIL GABRIELYAN TELLS ABOUT HIS RECTORIAL
ACTIVITIES AT MEDICAL UNIVERSITY
Quotes were taken from E. S. Gabrielyan’s
Q
y
“Pieces of the Past Memories” book
During those years Armenia
was not giving graduates with
higher education in pharmaceutical specialization. Health care
system was satisﬁed with middle
class specialists the education of
which was carried out in medical
colleges of the country. Graduates with higher education were
mostly from distance learning
route, whi
hich,
h off course, could
ld not
provide the necessary quality and
professional staﬀ.
Without proper training of
qualiﬁed personnel this sector
was doomed to remain futile in
the framework of development,
which, of course, could have its
serious negative imp
mpact on all
healthcare system and itts fur
urth
ther
er
development and progress
ss. Ho
Howw-
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ever, some state structures oﬃcials did not want to accept this
reality and strongly blocked the
realization of my suggestion upon
the creation of Pharmacological
Faculty.
Even some ignorant oﬃcials
were ridiculously putting into
circulation the idea that the faculty was being created for me. So
quit
qu
itee a lo
long
ng and har
ard
d ba
batt
ttle
le was
present until I was able to prove
that the creation of Pharmaceutical Faculty was vital for our
country. Some claimed that in
one or two years Armenia won’t
have a demand for pharmacological personnel and the graduates
will remain unemplloy
o ed. Life has
shown quite the opposite.

Initiative which received a great response

On the occasion of beautiful
spring holidays we could congratulate not only women but
also support wounded soldiers
who are still in rehabilitation process. Numerous cards made by
the Armenian soldier found their
destination. Anyone could have
the valuable handmade works of
the real defender performing the
most important contribution in
the process of full recovery of the
wounded soldiers.
All the income from the postcards was given to YSMU Heratsi
No 1 Hospital Complex Rehabilitation Center of the disabled soldiers
for the reconstruction of the area.
This socially signiﬁcant event
found high appreciation not only
in Armenia but also out of the borders.

“Postcard for Armenian Women
by the Wounded soldiers” YSMU
project was joined by Tigran Mansouryan, Ruben Babayan, Nikol
Tsaturyan, Davit Hakobyan, Gagik
Ginosyan, Narek Duryan, Henrikh Mkhitaryan, Levon Aronyan,
singer Hayko, designer Nur, violinist and conducter Vladimir Spivakov’s family, cultural and political ﬁgures, students, organizations
and individuals, pupils. Children
undergoing medical recovery in
Muratsan University Hospital also
participated in the event.

The military path of the future
doctor coincided with the April
war. Mkhitar Mkhitaryan initially
knew the enemy. The Armenian
soldier is from Verin Karmraghbyur
village of Tavush region where almost constantly the sounds of the
gunshots are heard. A°er leaving
High School, Mkhitaryan entered
Yerevan State Medical University,
Dental Department, studied for
ﬁve months and went to perform
the duty: for a soldier serving for
14 months April was the main experience." We had no idea that the
war will break out, that we will take
part in large-scale military action,
although we were ready for everything", says the ex-soldier and future doctor.
Mkhitaryan served in Jrakan,
where many Azerbaijani troops
were heroically fought against by
Sergeant Adam Sahakyan, Sasha
Galstyan and all the other heroes.
They didn’t even retreat a single
step. "We served with Adam for
ﬁve months, with Sasha Galstyan
we had a month of service. We met
with Adam before the war. He was a
little sick, had a temperature, took
the pill and went to the forefront for
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th military
the
ilit
duty.
d t He
H was the
th senior
i
of the position. We said goodbye to
each other. I didn’t know that it was
the last time I saw him…"
Mkhitaryan was watching the
military actions from the commanding observation positions. The
paramedic was giving ﬁrst-aid to
the wounded soldiers until the ambulance arrived. Narek Malkhasyan
is one of Mkhitar’s comrades in
arms, the one who destroyed Azerbaijan helicopter. As Mkhitar says,
"It is hard to tell a year later what
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consequences could
ld h
have occurred
d
if Narek hadn’t destroyed the enemy’s helicopter. We wouldn’t be either. Narek was having a rest. We
heard loud noises. It seemed there
were some tanks .Focusing very
fast Narek destroyed the helicopter
with just one shot" says Mkhitar.
He doesn’t forget his victim friends
of April war. For him they are alive
by their heroism.
"it was not that the enemy came
for occupying just one position,
they had intentions. There was
ssimply one goal in our
minds: to stop the enemy
m
ffrom advancing. Proud to
ssay that the April was a
victory- a victory in the
v
ssense that we had lossees but we stopped the
eenemy and threw them
back. The participant of
b
tthe April war replaced
tthe weapons by a pen,
rreturned from the army,
ccontinues his education.
""My aim is to graduate
ffrom the University. My
home is a few kilometers
h
aaway from the positions
of the enemy. If there is a
o
need I will be on the born
der in some minutes".
d

In “Narekatsi” Art Union the commemoration of the
“Veradardz” poetry book presentation of Bagrat Alexanyan, who heroically fought against the enemy and
died in Jrakan during April war, was held. Bagrat’s parents, friends and parents of other victim soldiers were
present at the event. Mother of the April war victim
Narine Asryan works at Heratsi University Clinic. As

she
h says Bagrat
B
t started
t t d writing
iti poems since
i
11
11, wrote
t
about motherland, love and mother. Before joining
the army Bagrat had an aim to publish prose and
poetry in a book.
Unfortunately his diaries and letters are published
a°er his death. “A year later Bagrat as if came back
to me with his poems bringing his life, soul and
breath.” said hero’s mother. Mrs. Narine recited the
poem titled “Life” noting that Bagrat’s all poems are
close to her heart.

THERE ARE MOMENTS I SIMPLY DON’T WANT TO
LEAVE THE POSITIONS. SERGEY MARGARYAN
Serving his duty right on the ﬁrst observation point
senior observer Junior Sergeant Sergey Margaryan is a
native of Odzun . Having graduated from the General
Medicine Faculty, he was enrolled in Masters Level ,
a°er which he was dra°ed into the army. The doctor
was appreciated within one year for he had a high
discipline and excellence, also performing perfectly at
the forefront of combat duty. And it is no accident that
the commander Deputy, Lieutenant Colonel A. Aghabekyan promised to apply for "Valiant Fighter" badge
for the doctor.
The doctor told that before joining the service he
was aware of the reality, he knew that he would encounter many diﬃculties. But in military life there are
two things that inspire military soldier most. First is
the love for the Motherland, and, the second is army
friendship.

Another observer of the combat shi° is Grant Manukyan, who at the time of our visit was performing
observation. A°er reporting the situation the cautions
observer continued the service. Manukyan assured
that nothing passes by without detailed observation.
They are extremely cautions and he said however hard
it is he wouldn’t leave the place.
A°er witnessing all these I was sure that as Njdeh
said “Now we have a soldier who strives to overweigh
his descendants and a soldier who is conﬁdent in his
strength and will.”
SAMVEL HARUTYUNYAN
This is a brief description of "There are
moments I don't want to leave the positions"
article of "Armenian Soldier" oﬃcial paper
of RA MD published in 2016 N.51 issue.
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Planting trees with the participant boys of April four-day war,
instead of them and for the sake of
the victims.
You can describe the April war
exactly in such a way a year later,
on April 1 in “Heratsi” No. 1 Hospital Complex Park - a symbolic
event in which wounded soldiers
together with cultural ﬁgures took
part, planting trees in the memory
of victim soldiers.
According to participant, the tree
planting by the wounded boys, artists, and future doctors is symbolic
primarily for life, continuation of
life, and the power of the spirit.
YSMU Rector Armen Muradyan
noted in his talk with the journalists
that the planting of trees couldn’t
have taken place in a better place
than this, as lot of lives are saved in
this area.
“Boys’ vitality, optimism, life,
striving for life give great strength
to all of us,” - said Armen Muradyan.
It should be noted that many of
the boys are getting medical care
and treatment in the University
Hospital Complex. Armen Muradyan said that they have already became good friends. In the near future founding a new rehabilitation
center for wounded soldiers is being
planned.
The volunteers team headed by
journalist Haykouhi Minasyan has
spared no eﬀort in supporting the
rehabilitation treatment of the boys
wounded not only during April war
but also in the previous years.
Disabled soldier Arkadi Mkrtchyan started walking having spent
9 years in the wheelchair. He was
able to walk due to specialists
working with him as well as due
to the belief and optimism. Arkadi
planted his tree in the Hospital park
hoping and being sure that life will
continue more peacefully. Composer Tigran Mansuryan, Director of
Opera and Ballet National Academic theatre, conductor Constantine
Orbelian, the main hero of the ﬁlm
“Life and struggle” Samvel Tade38

vosyan, composer Ara Gevorgyan,
“YMU” team member Karen Ghazaryan and others took part in the
event together with the boys.
Daniel Davtyan got wounded on
April 3. A°er coming back he had
a goal to work and start a family
but everything was delayed a little
bit, now he is just thinking about
recovering as soon as possible. ”I
am proud to plant trees with such
people” stated Daniel Davtyan.
“It’s just two of us-grandfather
and grandson, now this tree is the
proof of our relation. Give me your
hand, Daniel, you are the Daniel
from the Bible who couldn’t have
got eaten by the lions, my bro,
what a lovely boy you are, and I am
your grandfather” says Tigran Mansouryan and plants the tree with
Daniel Davtyan.
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The sport life of Medical University was quite eﬃcient in 2016.
The sport year started with Sport activities and
competitions of the lecturer and professor staﬀ of the
Armenian State Higher Education Institutions - table
tennis, volleyball and shooting. Yerevan State Medical
University team had an active participation in those
sport activities applying in the above mentioned sports.
It was really satisfying for me to watch the struggle of
our lecturers in the volley ball game, in table tennis and
in shooting.
In the ﬁrst months of spring, the 17th state sport
games among RA Higher Educational Institutions started which lasted till December. The students of our University took active participation in the games and we
had victories. There were some biased refereeing and
defeats. But we can surely state that the sport competitions reached its aim- healthy lifestyle among the
students.
It has been decided to conduct competitions in student league format. They will be conducted during the
academic year, at the weekend. The idea is greeted and
the expectations are high. The development of sport
will be motivated among the students.
But our concern is not the willingness of the students
and lecturers but the problem of our old sport areas for
hosting the guests properly. Though the gyms of wrestling and judo have already been reconstructed and in
practice but the game sport area and swimming pool
are still in further plans. We hope we won’t have the
need to write about it in the further articles.
Our basketball, volleyball and mini football boys’
team played quite well during the spring time and in
fall they had some defeats connected with the graduation period.
Our girls’ team yield others, maybe because of the
reason that for them education is in the ﬁrst place.
It’s quite satisfying that not having a swimming pool
the team of our University was able to have winners
and some participants got awards.
The lecturers and professors headed by associate professor A.K. Movsesyan do their best for our students to
be in good shapes and ﬁt, for taking part in the competitions. Let’s not speak about the lessons. Skilled professional-trainers in the Chair have brought up several
generations of students who are ready to pass their experience and skills to the future doctors.
Our Chair hopes that in 2017 our University head staﬀ
will ﬁnally realize the reconstruction and upgrading of
our gym, swimming pool, table tennis area, changing
rooms and we will continue our work.
NAREK SHIRINYAN
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The Armenians are an ancient people who have existed since before
the ﬁrst century C.E. Armenia has
gained and lost a tremendous amount
of territory throughout its long and
turbulent history. Boundaries of the
past have extended from that of the
present-day Republic of Armenia
and through most of modern day
Turkey. The name “Armenia” was
actually given to the country by its
neighbors; inhabitants of Armenia
refer to it as “Hayastan” derived
from the name Haik, a descendent
of Noah (from the Bible), and “stan”
which means “land” in Persian. The
Armenian language is unique from
other Indo-European languages, with
its own distinct letters and grammar.
Christianity is a deeply rooted aspect
of Armenian history and culture. Armenia was the ﬁrst nation to adopt
Christianity as a state religion, in
301 C.E. This early Christian identity has greatly inﬂuenced Armenian

culture, setting it apart from most of
its neighboring peoples. The majority
of Armenians belong to the Eastern
or Western dioceses of the Armenian
Apostolic Church, an orthodox form
of Christianity. With the dissolution
of the Soviet Union in 1991, Armenia
was the ﬁrst state to declare its independence, and remains an independent republic today. Armenia is a democracy and its borders only include
a very small portion of the land that
was historic Armenia.
In 1908, Armenians and other minorities of the Ottoman Empire began to rejoice in what promised to
be a new era of tolerance and the
establishment
of a participatory
government in the Ottoman Empire.
Armenians, Arabs, Greeks, Jews, and
Kurds had begun working with a
group of Turks to challenge the authority of the Sultan. This group was
known as the Ottoman Liberals and
the Turkish coalition of the group ad-

opted the name “Young Turks.” They
wanted to create a modern state that
represented inhabitants of the Ottoman Empire more equally and render
the Sultan politically powerless.
In April 1909, Armenian hopes
were dashed as Hamidian supporters in the city of Adana carried out
a massacre of Armenians as part of
an attempt to reestablish the power of the Sultan. Adana was heavily
populated by Armenians and had at
one time been part of Armenian territory. Despite attempts at resistance,
in the end almost 30,000 Armenians
were killed and nearly half the city
destroyed.
The culprits of the Adana Massacre were never punished and a°er
1909, an extreme nationalist political movement promoting a policy
of Pan-Turkism (“Turkey for the
Turks”) gained backing from Turkish
populations throughout the Ottoman
Empire. In addition, the Ottoman
Empire, now known as the “sick man
of Europe,” was weakened by the loss
of its lands in south-eastern Europe
in the Balkan Wars of 1912-13. One of
the Ottoman Empire’s greatest enemies was Russia, as Russia was constantly threatening the security of
the Ottoman borders and controlled
parts of the eastern edge of the Ottoman Empire that was populated
by Armenians. Since the Russians
had advocated for Armenian reforms
in the past and because the Russian
army did have Armenians serving
as soldiers, the Ottoman government was concerned that Ottoman
Armenians might commit traitorous
acts. This fear helped to fuel Turkish
public sentiment against Armenians.
The Ottoman Empire entered World
War I in 1914, ﬁghting against Rus-

sia in campaigns that straddled
territory inhabited by Armenians
on both sides of the border. The
Ottoman Empire was badly defeated by Russia in a campaign in
the winter of 1914-15, and the government then made the Armenian
community a scapegoat for the
military losses that had occurred
at the hands of the Russians. By
the spring of 1915, leaders of the
ruling party, the CUP, seized the
opportunity of a world preoccupied by war to erase the Armenian
presence from almost all Ottoman
lands. The CUP was a triumvirate
led by Mehmet Talaat, Ismail Enver, and Ahmed Jemal. Beginning
on April 24, 1915 (now commemorated as the beginning of the
Armenian genocide), Armenian
civil leaders, intellectuals, doctors,
businessmen, and artists were
rounded up and killed. Once these
leaders of the Armenian communities were killed, the genocide
plan was put into motion throughout the empire. Many Armenian
men were quickly executed. Using
new technologies, such as the telegraph and the railroads, CUP leaders sent orders to province leaders
to gather women and children and
either load them onto trains headed for the Syrian Desert or lead
them on forced marches into the
desert. Embarking with little food
and few supplies, women and children had little hope of survival.
On these journeys, Turkish gendarmes regularly subjected Armenian women to sexual violence.
Special militias were created by
the government to carry out the
deportations and murders; and
Turkish and Kurdish convicts who

had been set free from jails brutalized and plundered the deportation caravans winding through
the severe terrain. Some women
and children were abducted and
sold, or children were raised as
Turks by Turkish families. Some
Armenians were rescued by Bedouins and other Arabs who sympathized with the Armenian situation. Sympathetic Turkish families
also risked their own lives to help
their Armenian neighbors escape.
Within months, the Euphrates and
Tigris rivers became clotted with
the bodies of Armenian women
and children, polluting the water
supply for those who had not yet
perished. Dysentery and other diseases were rampant and those who
managed to survive the march
found themselves in concentration
camps. By 1918, most of the Armenians who had resided in this
historic land were dead or in the
Diaspora. Under the orders of Turkey’s new leader, Mustafa Kemal
(Ataturk), the remaining Armenians in western Cilicia (the region
of the Ottoman Empire originally
inhabited by Armenians) were
expelled, as were the Greek and
Assyrian populations. By 1923, a
3,000-year-old civilization virtually ceased to exist. One and a half
million Armenians, more than half
of the Armenian population on
its historic homeland, were dead,
and the Armenian community
and personal properties were lost,
appropriated by the government,
stolen by others or deliberately
destroyed. Only a small number
of Armenians remained in the former Ottoman capital of Constantinople.

The Denial
The term “genocide” was not created until 1944. It was devised by a
legal scholar, Raphael Lemkin, who
had been strongly inﬂuenced by
his study of the Armenian case and
the persecution of Jews under Nazi
rule. In 1946, the United Nations
adopted the language and two years
later the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime
of Genocide was passed. Despite the
aﬃrmation of the Armenian genocide by the overwhelming majority
of historians, academic institutions
on Holocaust and Genocide Studies, and governments around the
world, the Turkish government
still actively denies the Armenian
genocide. Among a series of actions
enacted to counter Armenian genocide recognition and education, the
government even passed a law in
2004 known as Article 305 which
makes it a criminal oﬀense, punishable by up to 10 years in prison,
to discuss the Armenian genocide.
Most of the survivors of the Armenian genocide have now passed
away. Their families still continue
to demand recognition for the suffering inﬂicted upon their beloved
ancestors more than 90 years ago.
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Այս համար մ
Մեր թիմը - Կարեն Ավետիքի Ակոպյան

Տարվում են բազմաթիվ աշխատանքներ խնդիրների լուծման նպատակով, բայց, կարծում եմ, հնարավոր չէ հասնել մի պահի,
երբ այլևս խնդիրներ չեն լինի։ Չէ՞ որ հենց այդ
խնդիրների առկայությունն ու դրանց լուծելու
ձգտումն է հանդիսանում կյանքի հիմ նական
շարժիչ ուժն ու առաջնորդը։

Ֆրանսերենի դասընթացներ

Ֆ րան սե րենը կեն դանի, դինա միկ ու
մշտա պես զար գա ցող լե զու է: Այն մրցունակ
է ե ղել աշ խար հում և շա րունա կում է այդ պի սինը լինել: Այ սօր աշ խար հում 500մլն մարդ խո սում է
ֆրան սե րեն: Ցան կություն ունեմ տեսնել ֆրան կո ֆոն լայն կոն տինգենտ իմ երկ րում ու մասնա վո րա պես ԵՊԲՀ-ում:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հերացի» արհեստակցական կազմակերպությունը, ցանկանալով միավորել ԵՊԲՀ
տաղանդաշատ աշխատակիցներին, կազմակերպում է «Բժշկականի շունչը» մրցույթցուցահանդես։ Եթե զբաղվում եք գեղանկարչությամբ, լուսանկարչությամբ, քանդակագործությամբ, գորգագործությամբ, ասեղնագործությամբ կամ կիրառական արվեստի
այլ յուրօրինակ ուղղություններով, ապա դիմեք մեզ՝ ձեր աշխատանքները հանրությանը
ներկայացնելու համար։

Ֆրանսերենի
դասընթացներ

«Հերացի» արհեստակցական կազմակերպությունը պլանավորում է տպագրել ժողովածու, որի մեջ կզետեղվեն մեր աշխատակիցների ստեղծագործությունները։ Եթե
ցանկանում եք տպագրել ձեր արձակ կամ
չափածո ստեղծագործությունները, ապա
դիմեք մեզ։
«Հերացի» արհեստակցական կազմակերպությունը շարունակում է օտար լեզվի
դասըթացները համալսարանի աշխատակիցների համար։ Բոլոր նրանք, ովքեր
ցանկանում են սովորել անգլերեն կամ
ֆրանսերեն կամ ցանկանում են կատարելագործել
իրենց
գիտելիքները,
կարող են դիմել արհեստակցական կազմակերպություն։ Դասընթացները անց են կացվում հատուկ բուհի աշխատակիցներին
հարմարեցված գրաֆիկով։

Ինչպես գիտեք, ընթացիկ ուսում նական տարվա սկզբից
«Հերացի» արհեստակցական կազմակերպությունը մեկնարկեց ֆրանսերեն լեզվի դասընթացներ։ Դասընթացների առաջին փուլն արդեն ավարտված է, արդեն մեկնարկել է 2-րդը։
Այս առիթով էլ որոշեցինք ձեր դատին ներկայացնել այս
ծրագիրը։
Ներկայացնում է ֆրանսերեն լեզվի դասընթացները վարող
Հասմիկ Մելքոնյանը։

Ֆրանսերեն դասընթացներին կարող են մասնակցել տարբեր տարիքային խմբի անձիք՝ ինչպես լեզվին տիրապետողները, այնպես էլ՝ սկսնակները: Դասընթացներն անց են
կացվում շաբաթական 2-3 օր, 1-1,5 ժամ տևողությամբ՝ նկատի ունենալով սովորողների ցանկությունները, զբաղվածությունն ու աշխատանքային գրաֆիկը: Ոչ միայն ֆրանսերենի,
այլև ցանկացած լեզվի իմացությունը տալիս է տվյալ լեզվի
մշակույթին, քաղաքակրթությանը ծանոթանալու լայն հնարավորություն: ԵՊԲՀ աշխատակիցների համար ֆրանսերենի
գիտելիքները կարող են միջազգային փորձի փոխանակման,
գիտական առաջընթացի, արտերկրում ուսումը շարունակելու և մասնագիտական գրականություն ուսում նասիրելու համար կարևոր գործիք դառնալ: Անգլերենին զուգահեռ խոսելով ֆրանսերեն՝ յուրաքանչ յուրս բազմապատկում ենք մեր հնարավորությունը հայտնվելու աշխատանքի տեղական և միջազգային շուկայում։ Ֆրանսերենը կենդանի, դինամիկ ու մշտապես զարգացող լեզու է: Այն մրցունակ է եղել աշխարհում և շարունակում
է այդպիսինը լինել: Այսօր աշխարհում 500մլն մարդ խոսում է ֆրանսերեն: Ֆրանսերենը պաշտոնական լեզու
է Ֆրանսիայում և 29 այլ երկրներում: ՄԱԿ-ի պաշտոնական և աշխատանքային 6 լեզուներից մեկն է, վերջինիս
անդամ 185 երկրներից 56-ը հանդիսանում են ֆրանկոֆոնիայի անդամ: 2012 թ. Ֆրանկոֆոնիայի գագաթնաժողովին Հայաստանը դարձավ Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության 54-րդ լիիրավ անդամ պետությունը: Աշխատանքային փորձում ունենալով տարբեր ուսանողներ՝ բժշկականի աշխատակիցները ինձ համար առանձնահատուկ են նրանով, որ դասապրոցեսի ընթացքում ես ինքս եմ նրանցից սովորում: Օրինակ՝
նրանք հաճախ դասի ընթացքում սովորած բառերի և իրենց մասնագիտական դաշտում գոյություն ունեցող
երևույթների և եզրույթների հետ ընդհանրություններ են տեսնում՝ արդյունքում նույնիսկ գտնելով վերջիններիս
սկզբնաղբյուրները: Եվ վերջապես այն, որ նրանցից շատերը՝ դասախոսներ լինելով, հայտնվում են ուսանողի
կարգավիճակում, գալիս է փաստելու, որ սովորելու համար բոլոր տարիքներն են ցանկալի և ժամանակին, ինչպես կասեր հայտնի ֆրանսերեն ասացվածքը` «On s’instruit à tout âge»։
Հարգելի’ աշխատակիցներ, եթե ունեք հար
ցեր, խնդիրներ կամ առաջարկություններ,
դիմեք մեզ յուրաքանչյուր աշխատանքա
յին օր։ «Հերացի» արհեստակցական կազ
մակերպությունը միշտ պատրաստ է աջակ
ցելու ձեզ։

Ցանկություն ունեմ տեսնել ֆրանկոֆոն լայն կոնտինգենտ իմ երկրում ու մասնավորապես ԵՊԲՀ-ում: Եթե կա
փոքր-ինչ ցանկություն խոսել ֆրանսերեն, ուրեմն՝ ի՛ գործ, ֆրանկոֆոն աշխարհը սպասում է Ձեզ: Իսկ մտահա-

ղացում ների մասով կասեմ, որ առջևում
ֆրանկոֆոնիայի օրվա հետ կապված
մարտի 20-ին (ի դեպ այդ օրն եմ ծնվել
ես) Երևանում բազմաթիվ միջոցառումներ են լինելու, որին անմասն չենք մնա
նաև մենք:
Ուսանողների հետ զրույցում հնչած
«Ինչո՞ւ ֆրանսերեն, ի՞նչ կտա դա ձեզ»
հարցին եղան այսպիսի պատասխաններ.
Մարսելի համալսարանից հրավերք եմ
ստացել դասախոսությունների շարք
կարդալու «Մահը իբրև տրանսպորտի
միջոց» թեմայով:
Ֆրանսերենով լավ հոդվածներ կան,
արդեն կարողանում եմ կարդալ։
Միշտ սիրել եմ ֆրանսերենը, դպրոցում
որպես օտար լեզու եմ անցել, ցանկություն ունեի շարունակել։
ֆրանսերենը ռոմանտիկ լեզու է: Իսկ դուք չէի՞ք ուզենա Շառլ Ազնավուրի երգերի տեքստերը հասկանալ։
Իմ տղան ընտանիքով գտնվում է Ֆրանսիայում։ Թոռնիկներս սկսել են շատ լավ խոսել Ֆրանսերեն: Ցանկանում եմ լավ իմանալ լեզուն, որպեսզի թոռնիկներիս այցելելուց իրենց հետ խոսեմ նաև ֆրանսերեն:
Շատ խելոք մեկն ասել է, որ օտար լեզու ուսում նասիրելիս՝ քո մայրենի լեզուն ավելի լավ ես հասկանում: Ուզում եմ հայերեն ավելի լավ իմանալ: Իրականում թերևս արժեր անգլերենի դասերի գնալ:

Իսկ ինչպե՞ս են ընթանում պարապմունքները։
Ընթերցում ենք, երկխոսում, փորձում ենք ճիշտ արտասանել ֆրանսերենի հետաքրքիր հնչյունները:
Գրում ենք թելադրություններ, շարադրություններ,
կատարում ենք թարգմանություններ և վարժություններ։ Այստեղ մի քիչ մտածել է պետք, օրինակ՝ հիմնականում եզակի և հոգնակի թվերը նույնպես են
արտասանվում, կոնտեքստից է հասկացում, թե քանի խնձոր է ուտում երիտասարդ աղ ջիկը: Մեր հետ
աշխատող դասախոսը շատ հմուտ է, համակրելի,
նա փորձում է տարբեր եղանակներով ամրապնդել
անհրաժեշտ գիտելիքը:

Մեր թիմը

Ող ջույն հարգելի ընթերցող։ Ամանորյա տոներից
հետո մենք կրկին վերադառնում ենք։ «Մեր թիմը»
խորագրի այսօրվա մեր հյուրն է դիմածնոտային
ամբիոնի ասպիրանտ, ասիստենտ, ռեկտորի օգնական Կարեն Ավետիքի Ակոպյանը։
- Բարև Ձեզ պարոն Ակոպյան։ Դուք հանդիսանում եք «Հերացի» արհեստակցական
կազմակերպության հիմ նադիրներից մեկը։
Կպատմե՞ք կազմակերպության ստեղծման

պատմությունը։ Ի՞նչը խթան հանդիսացավ
Ձեր այդ մտքին։
- Մեր համալսարանը ունի «արհեստակցական
միությունների» մեծ փորձ և հարուստ անցյալ։ Սակայն, ցավոք, վերջին տարիներին, չունենալով արդյունավետ գործող պրոֆմիություն, ստիպված էինք
բազմաթիվ հարցերին լուծում տալ տարբեր ենթակառուցվածքներով։ Ես, բնույթով լինելով ակտիվիստ և հեռատես անձնավորություն, հստակ պատ-

- Անձամբ մասնակցե՞լ
եք
կազմակերպության
ծրագրերից որևէ մեկին։
Եթե այո, ապա ի՞նչ ծրագիր էր դա և ինչպիսի՞ն
էին տպավորությունները, որպես մասնակցի։
- Այո, իհարկե, մասնակցել
և մասնակցում եմ, կարելի է ասել, կազմակերպվող
բոլոր ծրագրերին։ Շնորհիվ
մեր պրոֆմիության ուսումնասիրում եմ օտար լեզուներ, պարբերաբար լինում եմ
մայրաքաղաքային տարբեր
մշակութային միջոցառումների։ Կարող եմ ասել, որ
ամեն ինչ կազմակերպվում է
շատ բարձր մակարդակով և,
ըստ իս, հասանելի է յուրաքանչ յուր աշխատակցի։

կերացնում էի նոր պրոֆմիության ստեղծման կարիքը,
գործառույթներն ու ծրագրերը, որոնք այն կարող է
իրականացնել։ Այդ պատճառով էլ ես չէի կարող մասնակից չլինել այդ կարևորագույն գործընթացին։ Այսպես սկսվեց «Հերացի» արհեստակցական կազմակերպության հիմնման աշխատանքները։
- Ի՞նչ գործունեություն եք ծավալում կամ
կցանկանայիք ծավալել կազմակերպության
շրջանակներում։
- Նախնական շրջանում կազմակերպում էի մեր աշխատակիցների սոցիալական օգնության ծրագրերը,
մասնավորապես՝ առող ջական խնդիրների դեպքում
մեր կլինիկաներում արտոնյալ պայմաններով բուժում
ստանալը կամ սոցիալ-տնտեսական խնդիրների դեպքում ֆինանսական օգնություն տրամադրելը։

- Ձեր կարծիքով ո՞րն է
մեր համալսարանի աշխատակիցներին հուզող
ամենամեծ խնդիրը, ինչ
լուծում
կառաջարկեք
դրա համար։
- Համալսարանի աշխատակիցների համար մեկ խնդիրը աշխատավարձն է։ Տարբեր ֆինանսատնտեսական
փոփոխություններին զուգահեռ (ինֆիլացիա, գնաճ)
մեր աշխատակիցների աշխատավարձերը գրեթե փոփոխության չեն ենթարկվել, ինչը ես սխալ եմ համարում։ Խնդիր է նաև այն, որ նույն պաշտոնը զբաղեցնող
տարբեր աշխատակիցներ ստանան տարբեր աշխատավարձ։ Ոչ պակաս խնդիր է նաև բուհի աշխատակիցների պարտադիր բժշկական ապահովագրությունը, որը նրանք պարզապես չունեն։ Իհարկե, տարվում
են բազմաթիվ աշխատանքներ հետևյալ խնդիրների
լուծման նպատակով, բայց, կարծում եմ, հնարավոր չէ
հասնել մի պահի, երբ այլևս խնդիրներ չեն լինի։ Չէ՞ որ
հենց այդ խնդիրների առկայությունն ու դրանց լուծելու
ձգտումն է հանդիսանում կյանքի հիմ նական շարժիչ
ուժն ու առաջնորդը։

- Կա՞ն արդյոք մտքեր, որոնք կցանկանայիք
տեսնել «Հերացի» արհեստակցական կազմակերպության ծրագրերում։
- Այն խնդիրները, որոնք որ նշեցի, կարիք ունեն մանրամասն ուսում նասիրման և լուծման։ Կցանկանայի,
որ «Հերացի» արհեստակցական կազմակերպությունը անմասն չմնա այս հարցում։
- Ի՞նչ «թաքնված» հնարավորություններ
ունի մեր բուհը, որոնց մասին, ըստ Ձեզ, շատերը չգիտեն կամ չեն օգտվում։
- Կարծում եմ, որ մեր բուհում ամեն ինչ պարզ և թափանցիկ է, և ցանկացած հնարավորություն հասանելի է մեր աշխատակիցների համար։ Մ նում է հուսալ,
որ նրանք էլ բավական տեղեկացված են։ Համենայն
դեպս, բուհը ամեն հնարավոր բան անում է այս հարցում։
- Որտե՞ղ առավել շատ կցանկանայիք աշխատել, եթե ոչ բժշկականում:
- Իմ մանկության երազանքներն են եղել լինել հոգևորական կամ դերասան։ Մեծ հաճույքով կաշխատեի
թատրոնում կամ կծառայեի եկեղեցուն։
- Մի փոքր պատմեք Ձեր մասին, ինչպիսի՞ն եք
Դուք համալսարանի պատերից դուրս, առօրյա կյանքում։
- Գիտեք, կյանքիս առավել մեծ մասը անց եմ կացրել
բժշկականի պատերի ներսում՝ ավելի շատ, քան հայրական տանս կամ իմ տանը, որտեղ ապրում եմ ընտանիքիս հետ։ Կարող եմ ասել, որ տարբերություն
չկա բժշկականում, թե նրա պատերից դուրս՝ բացառությամբ հագուստիս։
- Ո՞րն է հաջողության Ձեր գրավականը։ Կիսվեք սեփական փորձով։

չարով չպատասխանելու սկզբունքը և երրորդը՝ իմ
առջև խնդիրներ դնելն ու դրանք ի կատար ածելը։
- Ի՞նչ հոբբիներ ու նախասիրություններ ունեք։
- Սիրում եմ նկարել, ազատ ժամանակ զբաղվում եմ
նկարչությամբ։ Բանաստեղծություններ եմ գրում և
շատ եմ հետաքրքրվում բառերի էթմոլոգիայով։ Սիրում եմ ուսում նասիրել բառերի ծագում նաբանությունը։

- Առաջին հերթին համբերությունը, երկրորդը՝ չարին

Հետևեք մեզ Facebook-ում - www.heratsi.org
(սպասարկվում է www.doctors.am կայքի կողմից)
Պաշտոնական տեղեկատվություն ԵՊԲՀ կայքում - www.ysmu.am
Գրեք էլ-փոստով - trade@heratsi.org
Այցելեք մեզ - ՀՀ ք. Երևան, Կորյունի 2, գլխավոր մասնաշենք, 3-րդ հարկ
Զանգահարեք - (060) 62 13 13

Կազմեց Գարիկ Եգանյանը - yeggarik@heratsi.org

