2015 ԹՎԱԿԱՆԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ
95‒ԱՄՅԱԿԻ ՏԱՐԻՆ Է

Դեռևս ﬕջնադարում համալսարաններ ու բարձրակարգ կրթօջախներ ունեցած, պետականության կորստի հետ նաև դրանք կորցրած Հայաստան աշխարհի
երիտասարդությունը հետագայում բարձրագույն կրթություն էր ստանում աշխարհի ճանաչված ուսուﬓական
հաստատություններում: Մեր տարածաշրջանում հայ
ուսանողները սովորում էին հատկապես Անդրկովկասյան մասնավոր համալսարանում՝ Թիֆլիսում, որի 3 ֆակուլտետներից ﬔկը իրականացնում էր նաև հայազգի
ուսանողների բժշկական կրթությունը: Անդրկովկասյան
հանրապետությունների ստեղծմանը զուգահեռ՝ Վրաստանում ինքնուրույն պետական համալսարան կազմակերպելու առնչությամբ փակվում է մասնավոր համալսարանը:
Հայաստանի նորաստեղծ առաջին հանրապետության
ղեկավարությունը որոշում է Երևանում հիﬓել համալսարան՝ 4 բաժիններով՝ պատմալեզվաբանական,
բժշկական և ֆիզիկամաթեմատիկական, որի համար
հիմք է հանդիսանում ՀՀ նախարարների խորհրդի մայիսի 19-ին հաստատված օրենքը:
«Հսկայական է բուժօգնության պահանջարկը..., քանի որ եղեռնի, պատերազﬕ ու ավերածությունների սարսափները վերապրած
հայերը ոչ ﬕայն կարիք ունեն խնամակալության ու բուժման, այլ նաև նրանցից ծնված սերունդը կարիք կունենա բուժօգնության: Բժշկական ֆակուլտետի բացումը հետաձգելու
հիմք չկա...»:
Հանրային կրթության նախարար
Գ. Մելիք‒Ղարագյոզ յանի զեկուցուﬕց
Քաղվածք Հայաստանի Հանրապետթյան
նախարարների խորհրդի 1919 թվականի
մայիսի 16-ին հաստատված օրենքից:
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ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՍԱՆԵՐԸ
ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ
ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ

ԲԺՇԿԱԿԱՆՆ ԱՌԱՆՑ ԳՄԲԵԹԻ

ՍԿԻԶԲ

ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍԵՐԸ

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ
ԿԼԻՆԻԿԱՅՈՒՄ

ԿԱՌՈՒՑՎՈՒՄ Է
ԱՆԱՏՈՄԻԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԸ
ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ Է
ԿԱՐԴՈՒՄ ԳՐԻԳՈՐ ԱՐԵՇՅԱՆԸ

Հնուց անտի ընդունված է գեղեցկացնել պատմությունը՝ հերոսական հնչերանգ հաղորդելով
իրադարձություններին, որքան հնարավոր է շքեղ
ու բարձր դարձնել, արժևորել անցյալը: Այս դեպքում բժշկական համալսարանի ստեղծման նախապատմությունը ﬔզ ներկայանում է չափազանց գորշ գույներով, և քանի որ պատմական
փաստերն աﬔն ինչից վեր են, ﬔնք ներկայացնում ենք դրանք առանց ծեքծեքուն որակուﬓերի,
քանզի արխիﬖերում պահպանվող փաստերը, ի
վերջո, ջրի երես կհանեն կեղծուﬓերը, գունազարդուﬓերը: Բնավ էլ սարսափելի չէ, որ հարյուրամյակներ շարունակ պետականություն չունեցող
տարածաշրջանում կարող էր տիրել այն վիճակը,
ինչ եղել է 1900-ական թվականներին՝ համալսարանի ստեղծման տարիներին: Ավելին՝ այսօրվա
և երեկվա հաﬔմատությունը հնարավորություն
կտա պատկերացնել, թե ինչի կարող էինք հասնել,
եթե ունենայինք պետականություն և գտնվելիս
չլինեինք ﬔծ տերությունների շահերի բախման
կենտրոնում:
Չգնալով դեպի դարերի խորքը, երբ ունեցել ենք
համալսարաններ ու կրթօջախներ՝ սկսենք ﬔր
պատմական ակնարկը 1917-ի ապրիլի 9-ից, երբ
Սեյմը բանաձև ընդունեց Անդրկովկասը անկախ
Անդրկովկասի Դեմոկրատական Ֆեդերատիվ
Հանրապետություն (ԱԴՖՀ) հռչակելու մասին,
իսկ մայիսի 26-ին Անդրկովկասի սեյմը ինքնալուծարման հայտարարություն արեց: Նույն օրը
Վրաստանն անկախություն հռչակեց՝ Վրաստանի
Դեմոկրատական Հանրապետություն հռչակելով:
Մայիսի 27-ին անկախություն հռչակեց Ադրբեջանը: Ի վերջո՝ մայիսի 28-ին Թիֆլիսում տեղակայված Հայ ազգային խորհուրդը ինչպես ժամանակի փաստաթղթերն են նշում «ստիպված,
դժկամությամբ իրեն հռչակեց հայկական գավառների ﬕակ ու գերագույն իշխանություն»: Փաստը
թող հայրենադավություն չհնչի, քանի որ առաջին
հանրապետության ղեկավարներն իրենք էին խոստովանում՝ այդ անկախությունը իրենց տրվեց, և
իրենք պատրաստ չէին անկախությանը:
Այնուաﬔնայնիվ՝ անկախությունը տրվեց, և
Հայաստանը ստիպված էր ունենալ իր կառույցները, այդ թվում՝ սեփական համալսարանը, որը
բացվեց 1920 թվականին՝ սկիզբ դնելով նաև
բժշկական բարձրագույն կրթօջախի ստեղծմանը:
1927 թվական: Հայաստանի պատմության ﬔջ
առաջին անգամ բարձրագույն բժշկական հաստատությունը՝ Երևանի պետական համալսարանի
բժշկական ֆակուլտետը, տվեց իր առաջին շրջանավարտները՝ 32 բժիշկներ:
1930 թվական: Երևանի պետական համալսարանի համապատասխան ֆակուլտետների հիման
վրա ստեղծվեցին ինքնուրույն ինստիտուտներ:
Բժշկական ֆակուլտետը հիմք դարձավ Երևանի
պետական բժշկական ինստիտուտի ստեղծման
համար, որը 1989 թվականին անվանակոչվեց
ﬕջնադարի ﬔծ մտածող, բժշկապետ Մխիթար
Հերացու անունով, իսկ 1995 թվականից վերակազմավորվեց՝ կոչվելով Երևանի Մխիթար Հերացու
անվան պետական բժշկական համալսարան:
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ՌԵԿՏՈՐՆԵՐԸ

Պատմթյնը
ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԵՎ ՆՐԱ

ՀԱԿՈԲ ԳԱՐԵԳԻՆԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
(1930թ. հունիս - 1936թ. հոկտեմբեր)
Երևանի
բժշկական
ինստիտուտի
և
Հայաստանում բարձրորակ բժշկական կադրերի պատրաստման պատմության ﬔջ իր պատվավոր տեղն ունի ինստիտուտի առաջին տնօրեն, գիտության վաստակավոր գործիչ, դոկտոր,
պրոֆեսոր Հակոբ Գարեգինի Հովհաննիսյանը:
Ավարտել է Բեռլինի համալսարանի փիլիսոփայության ֆակուլտետի քիﬕական բաժինը, այնուհետև՝ չբավարարվելով ձեռք բերածով, ﬓում
է Գերմանիայում՝ ցանկանալով իր խոսքն ասել
գիտության բնագավառում: Նա աշխատանքի է
անցնում անվանի քիﬕկոս Բյուխերի մոտ և աշակերտելով գերմանացի ﬔծանուն գիտնականին՝
նրա ղեկավարությամբ զբաղվում է գիտահետազոտական աշխատանքով, գրում իր առաջին գիտական աշխատությունները, որոնք հրատարակվում են «Գերմանական քիﬕական ընկերության
զեկույցներում»:
Գիտությունների դոկտորի աստիճանի է արժանանում 1903-ին, Հայդելբերգի համալսարանում՝ պաշտպանելով ատենախոսություն: 1921-ից
սկսում է իր աշխատանքային գործունեությունը
Երևանում՝ որպես հանրապետության ժողովրդական տնտեսության գերագույն խորհրդի նախագահության անդամ: 1922-ին նշանակվում է
Երևանի ժողովրդական (հետագայում՝ պետական) համալսարանի ռեկտոր: Թեև մասնագիտությամբ բժիշկ չէր, սակայն Հ. Հովհաննիսյանը
բժշկական ֆակուլտետի առնչությամբ բոլոր հարցերին տալիս էր առաջնայինի կարգավիճակ և իր
ուշադրության կենտրոնում պահելով՝ անﬕջական
լուծում տալիս դրանց: Նրա անﬕջական հսկողությամբ են ստեղծվում բժշկական ֆակուլտետի
նախ տեսական, ապա՝ կլինիկական ամբիոնները: 1927-ը Հայաստանի բժշկության պատմության
ﬔջ մտավ որպես հանրապետությանը բժիշկների
առաջին շրջանավարտներ տալու տարեթիվ:
Հ. Հովհաննիսյանը զգալի աշխատանք կատարեց անատոﬕկուﬕ շենքի կառուցման գործում: Բարձրագույն կրթության վերակառուցման հետևանքով լուծարվում է ժողովրդական
համալսարանը, և նրա ֆակուլտետների հիման
վրա ստեղծվում են ինքնուրույն ինստիտուտներ:
Համալսարանի բժշկական ֆակուլտետի բազայի հիման վրա հիﬓադրված Երևանի պետական
բժշկական ինստիտուտի առաջին տնօրեն է նշանակվում Հ. Հովհաննիսյանը, ով համատեղության
կարգով նաև Հայաստանի գիտությունների ինստիտուտի նախագահի պաշտոնն էր վարում:
Մեծ է Հ. Հովհաննիսյանի ավանդը այն հարցում, որ բժշկական ինստիտուտը դարձավ նաև
հանրապետությունում բժշկագիտության կենտրոն, և նրան հնարավորություն տրվեց անցկացնել ատենախոսությունների պաշտպանություն և
գիտական աստիճանների շնորհում, որը կայացավ 1936-ին:
1935-ին գիտության զարգացման բնագավառում բացառիկ ծառայության համար Հ.
Հովհաննիսյանին շնորհվում է գիտության վաստակավոր գործչի կոչում:
1937-ի ստալինյան բռնարարքներից տուժեց նաև
բժշկության ականավոր գործիչը: Չկարողանալով
տանել բանտային ճնշող պայմանները, հոգեկան
ծանր ապրուﬓերը, առող ջությունը քայքայող ճանապարհային դժվարությունները՝ նա 67 տարեկանում իր մահկանացուն կնքեց ﬕջինասիական
ﬕ կայարանում: Հետագայում անվանի գիտնականի ազնիվ անունը վերականգնվեց:

ԱՐԱՄ ՍԵՐԳԵՅԻ ՇԱՀՎԵՐԴՅԱՆ
(1936թ. հոկտեմբեր - 1937թ. մայիս)
Հայաստանի
Երկրորդ
Հանրապետության
բժիշկների
ավագ
սերնդի
ներկայացուցիչ,
բժշկական գիտությունների թեկնածու, հանրապետության վաստակավոր բժիշկ, դոցենտ Ա.
Շահվերդյանը ավարտել է Թիֆլիսի Ներսիսյան
դպրոցը, ապա՝ ճեմարանը: Ճեմարանն ավարտելուց հետո ﬔկնում է Ուկրաինա, որտեղ սովորում և ավարտում է Խարկովի համալսարանի
բժշկական ֆակուլտետը: 1916-ին զորակոչվում է
որպես զինվորական բժիշկ: Ռազմաճակա
կաա
տային իր ծառայողական պարտակա-

Մինչև Հայաստանում բարձրագույն
դպրոց ունենալը հայ երիտասարդները
սովորում էին Անդրկովկասյան մասնավոր համալսարանում (Թիֆլիս): Հայ
ուսանողները կազմում էին այդ կրթօջախի ուսանողության գրեթե կեսը (մոտ
700 հոգի): Մեծ էր նաև համալսարանի
հայազգի դասախոսների թիվը (71-ից
25-ը):
Դարեր առաջ կորցրած պետականության վերականգնուﬕց հետո՝ 1918-ին,
Հայաստանի առաջին հանրապետության ղեկավարությունը բազմաթիվ
լուրջ հիﬓախնդիրների հետ ﬔկտեղ
առաջնահերթ ուշադրության արժանացրեց նաև երկրի հոգևոր կյանքի զարգացումը:
ՀՀ հանրային կրթության նախարարությունում 1919 թվականի հունվարի 25-ին տեղի ունեցավ խորհրդակցություն՝ նվիրված Անդրկովկասյան
մասնավոր համալսարանը Թիֆլիսից
Երևան տեղափոխելու նպատակահարմարությանը: Խորհրդակցությանը
մասնակցում էր նաև Անդրկովկասյան
համալսարանի պրիվատ-դոցենտ Դ.Խ.
Զավարյանը, ով ﬕաժամանակ ՀՀ հանրային կրթության նախարարության լիազոր ներկայացուցիչն էր Թիֆլիսում:
Նա իր ընդարձակ ելույթում հիﬓավորում է Հայաստանում սեփական համալսարան ունենալու անհրաժեշտությունը՝
ելնելով հետևյալ նկատառուﬓերից. ա)
դա կնպաստի երկրի տնտեսական ու
մշակութային մակարդակի բարձրացմանը, բ) համալսարանի բժշկական
ֆակուլտետը կարճ ժամանակաﬕջոցում կպատրաստի զգալի թվով բժիշկներ, ովքեր կապահովեն ժողովրդին
ցուցաբերվող բժշկական օգնությունը,
գ) հանրապետությունը կապահովվի
ուսուցչական կադրերով, դ) Հայաստանի
սահմաններից դուրս գտնվող հայերը
հնարավորություն կունենան գալ հայրենիք՝ ուսանելու:
Վրաստանում ինքնուրույն պետհամալսարան
կազմակերպելու
հետեվանքով
Անդրկովկասյան
համալսարանը փակվելու շեﬕն էր և այդ
տարիներին ուներ 3 ֆակուլտետ՝
բժշկական, ֆիզիկամաթեմատիկական
և պատմալեզվաբանական:
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 ֆակուլ-

տետներով՝
պատմաբանասիրական,
իրավատնտեսագիտական,
բժշկական
և
ֆիզիկամաթեմատիկական:
Համալսարանի բացման ժաետը 1919
թվականի, սեպտեմբեր»:
Նշվում են նաև կազմակերպական
բնույթի այլ հարցեր:
ՀՀ նախարարների խորհուրդը 1919
թվականի մայիսի 16-ին հաստատում է
«Հայաստանում համալսարան բանալու
համար 300 հազար ռուբլի հատկացնելու մասին օրենքը», որի առաջին 4 կետերը հետևյալն են՝
ա) հիﬓել Երևանում համալսարան՝
հետևյալ բաժիններով՝ պատմաբանասիրական, իրավատնտեսագիտական,
բժշկական և ֆիզիկամաթեմատիկական՝
տեխնիկական ստորաբաժանումով,
բ) համալսարանը բանալ 1919-20 ճեմարանական տարում,
գ) առաջին հերթին բանալ պատմալեզվաբանական բաժինը,
դ) ﬓացած բաժինները բանալու ժամանակը և հերթը սահմանում է հանրապետության նախարարների խորհուրդը՝
ըստ հանրային կրթության նախարարի
առաջարկության («Երևանի համալսարան», 1995 թ., էջ 58-59):
Այսպիսով
ընդունվեց
օրենք՝
Հայաստանում համալսարանի բացման մասին: Բայց, քանի որ Երևանում
համապատասխան
շենքային
պայմաններ չկային, որոշվեց համալսարանին ժամանակավորապես հատկացնել
Ալեքսանդրապոլի առևտրական շենքը: Համալսարանի բացման հիշարժան
իրադարձությունը տեղի ունեցավ 1920
թվականի հունվարի 31-ին: Բացման
հանդիսավոր արարողությանը ներկա
էին հանրապետության վարչապետ Ա.
Խատիսյանը, մշակույթի ու հանրային
նախարար Ն.Աղբալ յանը: Ավելի ուշ՝
նախարարների խորհրդի 21.06.1920
թվականի որոշմամբ, համալսարանը
նոր ուսուﬓական տարվանից փոխադրվեց Երևան, տեղավորվեց ուսուցչական սեﬕնարիայի շենքում և կոչվեց
Հայաստանի ժողովրդական համալսարան (հետագայում՝ 1922 թվականից՝ պետական համալսարան):
Հայաստանում համալսարան ստեղծելու գործընթացին զուգահեռ հետեվողական աշխատանք էր տարվում
բժշկական ֆակուլտետի բացման ուղղությամբ: Մինչև 1919 թվականի մայիս և հունիս աﬕսները կայացավ այս
հիﬓախնդրին նվիրված խորհրդակցությունների 3 նիստ՝ Գ.Պ. Խոսրոևի,
Գ.Ն. Տեր-Ներսեսովի, Գ.Ս. Պոնդոևի,
Ա.Կ. Օհանյանի, Գ.Յ. Արեշյանի, Պ.Ս.
Տեր-Ակոպովի, Ա.Ա. Հարությունյանի և
այլոց մասնակցությամբ: Առաջին նիստում (25.05.1919թ.) մասնավորապես
նշվում է, որ բոլոր ֆակուլտետների
ուսանողները պետք է հնարավորու-

ներկայացնմ են փաստաթղթերը
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԾՆՈՒՆԴԸ
թյուն ունենան ստանալու լրիվ և ամբող ջական կրթություն, նրանք պետք
է ապահովված լինեն անհրաժեշտ
ուսուﬓական
ձեռնարկներով,
համալսարանը հանրապետության համար պետք է դառնա լուսավորության
կենտրոն և այլն: Գ. Տեր-Ներսեսովը
խոսում է տերﬕնաբանության և բժշկական բառարանի կարևորության մասին և հայտնում է Հայ բժիշկների ﬕության աջակցությունը՝ մասնավորապես
Վահան Արծրունու կողﬕց կազմված
բառարանի խմբագրման ու հրատարակման գործին:
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 կազմակերպական աշխատանքներն ավելի ակտիվ ու գործնական են դառնում 1920 թվականի աշնանը:
Հաշվի առնելով խնդրի կարևորությունն ու հրատապությունը՝ հանրապետության կառավարությունը ստեղծում
է զուգահեռ գործող 2 հանձնաժողով,
որոնցից ﬔկն աշխատում էր Երևանում,
մյուսը՝ Թիֆլիսում:

Հարությունովը, Ց. Տեր-Միքայել յանը և
Պ. Տեր-Հակոբյանը:
Հայաստանի բժշկասանիտարական
վարչության պետ Ց. Տեր-Միքայել յանը
մանրամասն
ներկայացնում
է
Հայաստանում, մասնավորապես Երևանում բժշկական գործի անﬗիթար վիճակը, բժշկական կադրերի խիստ պակասը: Նշվում է, որ Հայաստանում եղած
առանց այն էլ փոքրաքանակ բուժհաստատությունները բժիշկների փոխարեն
սպասարկվում են բուժակների կողﬕց:
Զեկուցողը մանրամասնորեն նշում է
նաև ֆինանսական ﬕջոցների հնարավոր աղբյուրների և հիվանդանոցների
մասին, որոնք կարող են ուսուﬓական
բազա դառնալ նորաբաց ֆակուլտետի
համար: Երկարատև քննարկուﬕց հետո, որին մասնակցում էին հանձնաժողովի բոլոր անդաﬓերը, և որին ավելի
ուշ ﬕացավ նաև համալսարանի տեսուչ
Յ. Ղամբարյանը, ընդունվում է հետևյալ որոշումը. «Ընդունելով ի գիտություն
Տեր-Միքայել յանի հաղորդումը՝ Երեվանում համապատասխան բժշկական
հիﬓարկի առկայության մասին, որտեղ
կարելի է կազմակերպել 4-րդ կուրսի
ուսանողների կլինիկական ուսուցումը,
ինչպես նաև խնամարարության նախարարության պատրաստակամությունը՝
ըստ աﬔնայնի աջակցել բժշկական
ֆակուլտետի կազմակերպմանը, հանձնաժողովը հնարավոր է համարում այս
ուսուﬓական տարվանից (ճիշտ է՝ փոքր
ուշացումով) բացել բժշկական ֆակուլտետի 4-րդ կուրսը, իսկ եկող ուսուﬓական տարվանից՝ 1-ին կուրս»:
Վերը նշվածն իրականացնելու համար
հանձնաժողովը որոշում է. 1) ներկայացնել ռեկտորի կողﬕց ստորագրված օրինագիծը բժշկական ֆակուլտետի 1-ին և

Վերջինիս նիստը կայացավ 1920
թվականի սեպտեմբերի 28-ին, որին
մասնակցում էին Գ.Ն. Տեր-Ներսեսովը, Կ.Խ. Աղաջանովը. Գ.Յ. Արեշյանը,
Գ.Մ. Չաչիկյանը, Տ.Ս. Խարազովը, Ա.Ա.

4-րդ կուրսերը բացելու վերաբերյալ, 2)
անցնել հրավերների ձևակերպման և
անհրաժեշտ պարագաների ձեռքբերման փաստացի աշխատանքին, 3)
ընտրել հանձնաժողով, որը կﬔկնի

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
Ի
ՌԵԿՏՈՐՆԵՐԸ
նությունները կատարելու հետ ﬔկտեղ՝ նա շարունակում է դեռևս ուսանողական տարիներին
սկսած հեղափոխական գործունեությունը, որի
պատճառով բանտարկվում է: Խորհրդային կարգերի հաստատուﬕց հետո բանտից ազատված
Ա. Շահվերդյանը Վրաստանում ներգրավվում է
առժողկոմատի սանիտարական լուսավորության
ցանցում՝ որպես բաժնի վարիչ:
1922-ին նա նշանակվում է Անդրկովկասյան երկաթուղու առող ջապահության բաժնի վարիչ:
1926-ին երկարատև գործուղման ընթացքում լինում է Գերմանիայում և Ֆրանսիայում: Փարիզի
կլինիկաներում ընդլայնում է իր գիտելիքների
շրջանակը՝ ուրոլոգիայի և մաշկաբանության բնագավառում:
Հաշվի առնելով առող ջապահության բնագավառում Ա. Շահվերդյանի բազմամյա փորձը՝ 1936-ի
հոկտեմբերին նրան հրավիրում են Երևան և նշանակում բժշկական ինստիտուտի տնօրեն:
1937-ին Ա. Շահվերդյանը անսպասելի ազատվում է բժշկական ինստիտուտի տնօրենի պաշտոնից, ձերբակալվում և աքսորվում Հեռավոր
Արևելք:
1947-ին նա իրավունք է ստանում վերադառնալ
հայրենիք, որտեղ և զբաղվում է կլինիկական
բժշկությամբ՝ ինստիտուտի մաշկավեներական
հիվանդությունների ամբիոնում:

ԱՐՏԱՇԵՍ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԻ
ՄԵԼԻՔ-ԱԴԱՄՅԱՆ
(1937թ. մայիս - 1937թ. հուլիս)
Հայաստանի թերապևտների ավագ սերնդի ներկայացուցիչ, բժշկական գիտությունների
դոկտոր, գիտության վաստակավոր գործիչ Ա.
Մելիք-Ադամյանը Թիֆլիսի գիﬓազիան ավարտելուց հետո ընդունվում է Խարկովի համալսարանի բժշկական ֆակուլտետ, որն ավարտում է
որպես թերապիայի մասնագետ: Մինչև 1921-ը
Խարկովում նա զբաղեցնում է համալսարանի բժշկական ֆակուլտետի ասիստենտի, ապա՝
ավագ ասիստենտի պաշտոն:
1925-ին հրավիրվում է Երևան և զբաղեցնում պետական համալսարանի բժշկական ֆակուլտետի
դեկանի և ֆակուլտետային թերապիայի ամբիոնի
վարիչի պաշտոնները:
1928-ին Ա. Մելիք-Ադամյանին շնորհվեց պրոֆեսորի կոչում և հնարավորություն տրվեց գիտական գործուղման ﬔկնել Ֆրանսիա, որտեղ
բժշկագիտության հանրահայտ կենտրոններում
ծանոթանալով ֆրանսիական բժշկագիտությանը՝
գիտական գործուղման ողջ ժամանակաշրջանում
զբաղվեց սիրտանոթային համակարգի հիվանդություններով, նրանց ախտորոշման նորագույն
հարցերով, որոնք էլ կիրառեց Հայաստանում:
1935-ին Ջերմուկի առող ջարանի ստեղծման
գործում անգնահատելի էր Ա. Մելիք-Ադամյանի
ավանդը:
1936-ին նա զբաղեցրել է բժշկական ինստիտուտի տնօրենի տեղակալի պաշտոնը, իսկ 1937-ի
մայիսին Ա. Մելիք-Ադամյանը նշանակվում է ինստիտուտի տնօրենի պաշտոնակատար և ﬕնչև
հուլիսի վերջը ղեկավարում է ԲՈւՀ-ի գործունեությունը:
1944-ի ամռանը ստեղծվում է հանրապետության
առող ջապահության նախարարության բժշկական
գիտական խորհուրդը՝ Ա. Մելիք-Ադամյանի նախաձեռնությամբ:
Ա. Մելիք-Ադամյանը հանկարծամահ եղավ 1949ին և իր վերջին հանգրվանը գտավ Երևանի քաղաքային պանթեոնում: Հաշվի առնելով անվանի
գիտնականի բացառիկ ծառայությունները, գիտամանկավարժական և հասարակական ակտիվ
գործունեությունը՝ հանրապետության կառավարությունը Ա. Մելիք-Ադամյանի հիշատակը հավերժացնելու նպատակով նրա անունով կոչեց Երևան
քաղաքի կենտրոնական փողոցներից ﬔկը:

ԵԳՈՐ ՄԻՐԶՈՅԻ ՀԱՐՈւԹՅՈւՆՅԱՆ
(1937 թ. հուլիս - 1938թ. հունիս)
Հայաստանի
առող ջապահության
և
բարձրագույն բժշկական կրթության գործիչ, վաստակաշատ բժիշկ Եգոր Հարությունյանը ավարտել է Բաքվի գիﬓազիան՝ այնուհետև դառնալով

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ՌԵԿՏՈՐՆԵՐԸ
Բաքվի համալսարանի բժշկական ֆակուլտետի
ուսանող:
1925-ին ուսումը շարունակել է Մոսկվայի համալսարանի բժշկական ֆակուլտետում, որը հաջողությամբ ավարտելով 1928-ին՝ իր բժշկական գործունեությունը սկսում է Մոսկվայի Ս.Պ. Բոտկինի
անվան հանրահայտ կլինիկական հիվանդանոցում:
1929-ին Երևան եկած Ե. Հարությունյանը
նշանակվում է վարչական աշխատանքի և
ղեկավարում առող ջապահության ժողովրդական
կոﬕսարիատի կադրերի բաժինը՝ ﬕաժամանակ
աշխատելով որպես առաջին կլինիկական ինստիտուտի տնօրեն:
1932-ին անցնում է կուսակցական աշխատանքի
և նշանակվում է կուրորտային վարչության պետ:
1935-ին հանրապետության բուժաշխատողների
արհﬕության կենտկոﬕ նախագահ նշանակված
Ե. Հարությունյանը 1937-ին նշանակվում է Երևանի բժշկական ինստիտուտի տնօրեն, որով և
սկսվում է նրա ակտիվ գործունեությունը բժշկական կադրերի պատրաստման ուղղությամբ: Նրա
տնօրինության ժամանակաշրջանում որոշակի
աշխուժություն է նկատվում գիտամանկավարժական կադրերի աճի բնագավառում, ավելանում
են դասախոսների գործուղուﬓերը Խորհրդային
Միության բժշկական կենտրոններ, ավելանում է
ատենախոսություն գրողների և հաջողությամբ
պաշտպանողների թիվը:
1938-ի սկզբին նրա մասնակցությամբ առժողկոմատում ստեղծվեց բժիշկների կատարելագործման ինստիտուտը, որի հիﬓադրուﬕց անﬕջապես հետո բժշկական ինստիտուտում սկսեցին
կարճատև դասընթացներ անցնել հանրապետության շրջաններից և քաղաքներից եկած բազմաթիվ բժիշկներ:
Կուսակցական աշխատանքի անցնելուց՝ Ալավերդու կուսշրջկոﬕ առաջին քարտուղարի պաշտոնում ընտրվելուց հետո, Ե. Հարությունյանն
ազատվում է բժշկական ինստիտուտի տնօրենի
պաշտոնից:
Նշանակալից է Ե. Հարությունյանի գործունեությունն արժեքավոր բժշկագիտական աշխատությունների հրատարակման գործում, որոնցում
նա նպատակ ուներ օգնել ռենտգենաբաններին:
Վաստակաշատ բժշկի ծառայությունները գնահատվել են ժամանակի բարձրագույն կառավարական պարգևներից ﬔկով՝ «Աշխատանքային
կարﬕր դրոշի» շքանշանով և բազմաթիվ ﬔդալներով:

Պատմթյնը
ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
Երևան՝ տեղի պայմաններին ծանոթանալու և պարապմունքների սկզբի մասին վերջնական որոշում ընդունելու համար: Նշված հանձնաժողովի կազմում
ﬕաձայն ընտրվում են Հարությունովը,
Աղաջանովը և Տեր-Հակոբյանը:
1920 թվականի հոկտեմբերի 9-ին համալսարանի տեսուչ Ե. Ղամբարյանը
զեկուցագիր է ներկայացնում հանրային
կրթության նախարարին՝ բժշկության
ֆակուլտետ բացելու անհրաժեշտության
մասին:
Զեկուցագրում մասնավորապես նշվում
է, որ Հայաստանի ծայրահեղ սոցիալտնտեսական և անﬗիթար սանիտարահամաճարակային
պայմաններում
համարյա ողջ բնակչությունը զրկված
է աﬔնապարզունակ բուժօգնություն
ստանալու հնարավորությունից, և այս
պայմաններում ﬕակ փրկությունը սեփական բժշկական կադրերի պատրաստուﬓ է: Բացի այդ՝ Հայաստանում
ներկայումս գտնվում է շուրջ 150 երիտասարդ, ովքեր տարբեր համալսարաններում ավարտել են բժշկական ֆա-

ֆակուլտետի դասախոսների հաստիքային կազմը սկզբնական փուլի համար՝
6 պրոֆեսոր, 3 դոցենտ, 8 ասիստենտ, 5
մլն ռուբլու ֆինանսավորում:
Այս ﬕջնորդության հիման վրա հանրային կրթության և արվեստի նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար
Պ. Սոտնիկյանը համապատասխան
գրություն է
ներկայացնում նախարարների խորհուրդ՝ համալսարանում
բժշկական ֆակուլտետ բացելու առաջարկով և համապատասխան օրենքի
նախագծով: Այդ գրության ﬔջ ﬔկ անգամ ևս հիﬓավորվում է բժշկական ֆակուլտետի բացման հրամայականը:
Այսպիսով՝ շուրջ 2 տարվա հետևողական աշխատանքներից 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 ֆակուլտետի 1-ին և 4-րդ
կուրսերը հետևյալ շտատով՝ պրոֆեսոր՝
6, դոցենտ՝ 3, ընթերակա՝ 8, դեկան՝ 1,

կուլտետների առաջին երեք կուրսերը և
հնարավորություն չունեն ուսումը շարունակել՝ լիարժեք կրթություն ստանալու
համար: Եվ, վերջապես, Թիֆլիսի Անդրկովկասյան համալսարանի փակվելուց
հետո այդ համալսարանի հայազգի
բազմաթիվ ուսանողներ ևս զրկվել են
կրթությունն ավարտելու հնարավորությունից: Հաշվի առնելով նաև այն, որ
Թիֆլիսում և Երևանում գտնվող հանձնաժողոﬖերը եկել են ﬕևնույն եզրակացության՝ ﬕջնորդել Հայաստանի
կառավարության առջև այս ուսուﬓական տարում Երևանի համալսարանի
կազմում բացելու բժշկական ֆակուլտետ՝ առաջին և չորրորդ կուրսերով:
Այս հանձնաժողոﬖերը նշում են նաև

քարտուղար՝ 1 (նշվում են նաև նրանց
ամսական աշխատավարձի չափերը):
Հոդված 2. Հանրային կրթության և արվեստի նախարարության անունով համալսարանի բժշկական ֆակուլտետի
անձնակազմը ռոճիկներով բավարարելու համար բանալ 768.320 ռուբլու վարկ:

ԵՂԻՇԵ ԹԱԴԵՎՈՍԻ
ՇԵԿ-ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ
(1938թ. հունիս - 1938թ. նոյեմբեր)
Հայաստանում դատական բժշկության առաջին ամբիոնի հիﬓադիր, հանրապետությունում
դատական փորձաքննության անվանի կազմակերպիչ, բժշկական գիտությունների թեկնածու,
պրոֆեսոր Ե. Շեկ-Հովսեփյանը պատմական
Հայաստանի Կարս քաղաքում է ծնվել: Մանկուց
զգալով թուրքական իշխանությունների թշնամական վերաբերմուքը հայ ժողովրդի նկատմամբ՝
հետագայում հեռանում է իր ծննդավայրից, որի
հետ կապված հիշողությունները նրան ուղեկցում
են ողջ կյանքում:
Բնակություն հաստատելով Բաքվում՝ ﬕջնակարգ կրթություն ստանալուց հետո ﬔկնում է
Օդեսա, որտեղ ավարտում է համալսարանի
բժշկական ֆակուլտետը: Զորացրուﬕց անﬕջապես հետո՝ 1922-ին վերադառնում է հայրենիք, որը գտնվում էր սոցիալտնտեսական ծանր
պայմաններում: Այսպիսի իրադրության պայմաններում, բժշկական վեցամյա հարուստ փորձով և ժողովրդին ծառայելու ﬔծ ձգտումով՝ Ե.
Շեկ-Հովսեփյանը եկավ Երևան: Մինչև 1925-ը
նա աշխատում է բժշկական ֆակուլտետի մարդու նորմալ անատոﬕայի ամբիոնում, իսկ երբ
հիﬓադրվում է օպերատիվ վիրաբուժության և
տեղագրական անատոﬕայի ամբիոնը, համալսարանի ղեկավարությունը նույն պաշտոնով նրան
տեղափոխում է վերոհիշյալ ամբիոն:
1927-ին ֆակուլտետում պետք է դասավանդվեր
նաև «Դատական բժշկություն» առարկան, որի
մասնագետը հանրապետությունում չկար:
Այս առիթով Ե. Շեկ-Հովսեփյանին գոր-

Նախարարապետ՝ Հ. Օհանջանյան
Հանրային կրթթյան նախարար՝
Գ. Ղազարյան
Ահա այսպիսին է պետական համալսարանի բժշկական ֆակուլտետի կազմավորման ﬕնչխորհրդային շրջանի
համառոտ պատմությունը:

ներկայացնմ են փաստաթղթերը
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԿԱՅԱՑՈՒՄԸ
Բժշկական բարձրագույն կրթության
ուսուﬓական հաստատության բացման
ուղղությամբ գործնական առաջին քայլերը կատարվել են 1919 թվականի գարնանը: Կովկասյան բժշկական ընկերության
անդաﬓեր՝ թերապևտ Գ.Պ. Խոսրոևի և
մանկաբարձ-գինեկոլոգ Գ.Հ. Արեշյանի
նախաձեռնությամբ Թբիլիսիում կազմակերպվում է հատուկ խումբ, որն իր
առջև հստակ նպատակ ուներ զբաղվել
Հայաստանում բժշկական կրթության
կազմակերպման հարցով, որի արդյունքում Երևանում հիﬓադրվում է բժշկական դպրոց:
Փաստորեն դա առաջին ուսուﬓական
հաստատությունն էր, ուր պետք է պատրաստվեին բժշկական կադրեր: Դպրոցի
ծրագիրը և աշխատանքային պլանները
կազմված էին բժշկական բարձրագույն
ուսուﬓական հաստատությունների պահանջներին համապատասխան, որը
նշանակում էր, որ այն համապատասխանում էր բարձրագույն բժշկական ուսուﬓական հաստատության կարգավիճակին: Սակայն, ցավոք, դպրոցն իր
ստեղծման առաջին օրվանից կանգնած
էր ﬔծ դժվարությունների առջև: Չկային
անհրաժեշտ պայմաններ ուսուﬓական
կանոնավոր գործընթացի և բժշկական
կադրերի պատրաստման ուղղությամբ:
Նկատի ունենալով վերոնշյալը՝ Խորհրդային Հայաստանի առող ջապահության
ժողկոմ Սիﬔոն Լազարևը առաջարկում
է այն ﬕացնել պետական համալսարանին՝ որպես բժշկական ֆակուլտետ, և
1922 թվականի մարտին հիﬓադրվում
է Երևանի պետական համալսարանի
բժշկական մասնաճյուղը, որի դեկան է
նշանակվում առող ջապահության հմուտ
կազմակերպիչ, բժիշկ Սպանդարատ
Կամսարականը: Հաշվի առնելով, որ
բժշկական դպրոցի սովորողների թիﬖ
անհաﬔմատ փոքր էր՝ համալսարանի
խորհրդի որոշմամբ 1922 թվականի ամռանը բժշկական ֆակուլտետում կատարվում է լրացուցիչ ընդունելություն:
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:
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:
Ավելին՝ հանրապետությունում կլինիկական որոշ նեղ մասնագիտությունների
գծով անգամ ստացիոնար բաժանմունքներ չկային, որտեղ ուսանողները հնարավորություն կունենային մասնակցել
հիվանդների ախտորոշման, խնամքի և
բուժման աշխատանքերին: Եղած հիվանդանոցներն ու դրանց բաժանմունքները
փոքր էին: Աﬔնաﬔծ վիրաբուժական
բաժանմունքը հանրապետական առաջին հիվանդանոցում էր, որն ուներ ընդաﬔնը 28 մահճակալ: Բաժանմունքում
աշխատում էին 2 վիրաբույժներ, ովքեր
բարդ վիրահատությունների ժամանակ
ստիպված էին լինում դիﬔլ հարևան բաժանմունքների այլ մասնագիտության
բժիշկների օգնությանը: Հիվանդանոցը
չուներ ջրմուղ, կոյուղի, ջեռուցում, էլեկտրականություն:
Պրոֆեսոր Վահան Արծրունին, ով
նորմալ անտոﬕայի ամբիոնի առաջին
վարիչն էր և կազմակերպիչը, հետագայում վերհիշելով իր առաջին դասախոսությունները բժշկական ֆակուլտետում,
գրել է. «Համալսարանի բակում գտնվում
էր նախկին հիվանդանոցի լվացքատունը, ﬕ քանի ցածրիկ սենյակներ, դրանց կից՝ ձախ թևին

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ՌԵԿՏՈՐՆԵՐԸ
ծուղում են Լենինգրադ: Երևան վերադառնալուց
հետո նա նշանակվում է դատական բժշկության
ամբիոնի վարիչ, և նրա գիտամանկավարժական
գործունեությունը այդ ամբիոնում տևում է ﬕնչև
իր կյանքի վերջը: Նրա շնորհիվ Հայաստանում
հիմք է դրվում դատական բժշկությանը՝ որպես
ինքնուրույն բնագավառի:
1929-ին Ե. Շեկ-Հովսեփյանը նշանակվում է
հանրապետության առժողկոմատի գլխավոր դատաբժշկական փորձագետ և ամբիոնի հետ համատեղ գլխավորում է Հայաստանի ողջ տարածքում
դատաբժշկական փորձագիտության աշխատանքները:
Հաշվի առնելով ախտաբանական անատոﬕայի
բնագավառում հասուն կադրերի բացակայությունը և Ե. Շեկ-Հովսեփյանի բազմակողմանի գիտելիքները բժշկության տարբեր բնագավառներում՝
նրան է վստահվում բժշկական ինստիտուտի ախտաբանական անատոﬕայի ամբիոնի ղեկավարման գործը:
1938-ի հունիսին Ե. Շեկ-Հովսեփյանը նշանակվում է բժշկական ինստիտուտի տնօրեն, ով բժշկական ինստիտուտը ղեկավարելու հետ զուգահեռ
ղեկավարում էր նաև բժշկական մասնագիտական երկու ամբիոն՝ կատարելով հանրապետության գլխավոր դատաբժշկության փորձագետի
պարտականությունները: Անվանի գիտնականն
ապրեց ընդաﬔնը 49 տարի, սակայն բժշկության
պատմության ﬔջ թողեց խորը հետք:

ՎԵՐԳԻՆԵ ԳԵՎՈՐԳԻ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ
(1938թ. նոյեմբեր - 1943թ. դեկտեմբեր)
Բժշկության բարձրագույն կրթության գործին հանրապետությունում ծառայած բժիշկ կինգիտնականների թվում իր բացառիկ տեղն ունի
բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,
գիտության վաստակավոր գործիչ Վերգինե
Միքայել յանը: Իր ուսումը սկսելով դեռևս Երևանի
բժշկական դպրոցում, այնուհետև շարունակելով
բժշկական ֆակուլտետում, ուսման տարիներին
ﬕաժամանակ որպես բուժքույր աշխատելով կլինիկական հիվանդանոցում` նա նպատակ ուներ
առավել մոտիկից շփվելով հիվանդների հետ`
ձեռք բերել փորձ, որը հետագայում նրան չափազանց անհրաժեշտ կլիներ:
Պատմական 1927-ին, ի թիվս 32 երիտասարդների, շրջանավարտի կոչում ստացավ նաև Վերգինե
Միքայել յանը: Գործուղվելով Սարդարապատ կայարան՝ զբաղեցնում է Կարﬕր խաչի բժշկական
կետի վարիչի պաշտոն, այնուհետև գործուղվում
է Զանգեզուր՝ որպես շրջանային հիվանդանոցի
բժիշկ:
1932-ին աշխատանքի է անցնում Երևանի սանիտարաբակտերիոլոգիական
ինստիտուտում՝
որպես գիտական աշխատող, իսկ 1934-ի ուսումնական տարվա սկզբին տեղափոխվում է բժշկական ինստիտուտ՝ զբաղեցնելով համաճարակագիտության ամբիոնի ասիստենտի պաշտոնը:
1938-ին, հաշվի առնելով նրա մարդկային և
կազմակերպչական ունակությունները, բժշկական
ինստիտուտի տնօրենի թափուր տեղի համար
առաջադրված թեկնածուների թվում առաջնությունը տրվում է Վերգինե Միքայել յանին: Նրա
ղեկավարման տարիներին իրականացվեցին բուժախտականխարգելիչ ֆակուլտետի և բուժական
ֆակուլտետի ռուսական բաժնի հիﬓադրումը
և սանիտարահիգիենիկ ֆակուլտետի բացումը:
Քանի որ դեռևս շարունակվում էին ինստիտուտի
նոր մասնաշենքի շինարարական աշխատանքները, Վերգինե Միքայել յանին հաջողվում է այդ
բնագավառում ևս ծավալել ակտիվ ու նպատակասլաց գործունեություն և ավարտին հասցնել
շենքի ﬕ մասի շինարարությունը, որի արդյունքում 1939-ին շահագործման հանձնվեց կենսաքիﬕական մասնաշենքի՝ Աբով յան փողոցին նայող
մասնաշենքը: Հայրենական ﬔծ Պատերազﬕ
տարիներին անհրաժեշտ էր հիﬓովին վերափոխել ինստիտուտի գործունեությունը, քանի որ 118
դասախոսներից ﬕայն պատերազﬕ վաղ շրջանում զորակոչվեցին 55-ը, այդ թվում՝ պրոֆեսորներ, դոցենտներ, ասիստենտներ:
Անհրաժեշտություն զգացվեց նաև որոշակի փոփոխության ենթարկել ուսուﬓական ծրագրերն
ու պլանները՝ պատերազﬕ առաջին տարվա ընթացքում տալու երկու շրջանավարտ կուրս:

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ՌԵԿՏՈՐՆԵՐԸ

Պատմթյնը
ԵՐԵՎԱՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ

1941-ին Երևան էվակուացվեցին Կրասնոդարի և Օրջոնիկիձեի բժշկական ինստիտուտները:
Ծանրագույն պայմաններում տնօրեն Վերգինե
Միքայել յանի ջանքերի շնորհիվ հաղթահարվեց
իրավիճակը՝ լսարանների, լաբորատորիաների,
դասասենյակների պակասը:
1943-ի վերջին ազատվելով տնօրենի պաշտոնից` շարունակում է իր գիտամանկավարժական
գործունեությունը համաճարակաբանության ամբիոնում:
1950-ին ամփոփելով իր գիտական աշխատանքների արդյունքները` պաշտպանում է ատենախոսություն՝ արժանանալով բժշկական գիտությունների դոկտորի աստիճանի:
Բժշկական կադրերի պատրաստման, համաճարակաբանության և մանրէաբանության զարգացման գործում բացառիկ ծառայությունների համար պարգևատրվել է «Աշխատանքային Կարﬕր
դրոշ», «Պատվո նշան» շքանշաններով, ﬔդալներով: Մինչև 1975-ը ղեկավարել է մանրէաբանության ամբիոնը, ապա նշանակվել նույն ամբիոնի
պրոֆեսոր-խոհրդատու:

ԳԵՎՈՐԳ ՀԱՐՈւԹՅՈւՆԻ
ՂԵՎՈՆԴՅԱՆ
(1943թ. դեկտեմբեր - 1944թ. ապրիլ,
1951թ. օգոստոս - 1958թ. ապրիլ)
Հայաստանում առող ջապահության գործի ականավոր կազմակերպիչ ու հասարակական գործիչ
Գ. Ղևոնդյանը 1927-ին ընդունվում է Անդրկովկասյան համալսարանի բժշկական ֆակուլտետ, որի
լուծարուﬕց հետո՝ զրկվելով ուսումը շարունակելու հնարավորությունից, 1921-ին ﬔկնում է Հյուսիսային Կովկաս և ուսումը շարունակում Ռոստովի
համալսարանի բժշկական ֆակուլտետում: Ավարտելուց հետո ղեկավարել է Ժելեդնովոդսկի,
Կիսլովոդսկի առող ջարանները: 1924-ին նրան
նշանակում են Հյուսիսային Կովկասի երկաթուղու
առբաժնի ղեկավար:
1930-ին Հայաստանի կառավարության ﬕջնորդությամբ տեղափոխվում է Երևան և նշանակվում
առող ջապահության ժողկոﬕ տեղակալ, իսկ 1
տարի անց՝ առժողկոմ՝ այդ պաշտոնում ﬓալով
ﬕնչև 1938-ը:
1938-ին
նշանակվում է ԽՍՀՄ ժողկոﬗորհում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ և
գործուղվում Մոսկվա:
1939-ին նշանակվում է Սոչի-Մացեստայի կուրորտային վարչության տնօրեն:
1943-ին նշանակվում է Երևանի բժշկական ինստիտուտի տնօրեն:
1944-ին Գ Ղևոնդյանը նորից նշանակվոմ է հանրապետության առժողկոմ:
1951-ին Գ. Ղևոնդյանը կրկին նշանակվում է Երեվանի բժշկական ինստիտուտի տնօրեն՝ այդ պաշտոնում ﬓալով ﬕնչև իր աշխատանքային գործունեության ավարտը:
Նրա անձնուրաց, հայրենանվեր աշխատանքը
բարձր գնահատանքի է արժանացել, և նա պարգևատրվել է «Լենինի» և «Աշխատանքային Կարﬕր
դրոշ» շքանշաններով ու ﬔդալներով: Արժանացել
է վաստակավոր բժշկի կոչման:

ՌՈւԲԵՆ ՆԻԿԻՏԻ ԳՅԱՆՋԵՑՅԱՆ
(1944թ. ապրիլ - 1945թ. սեպտեմբեր)
Բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,
գիտության վաստակավոր գործիչ Ռ. Գյանջեցյանը Շուշիի ծխական դպրոցն ավարտելուց հետո
1905-ին ընդունվել է Մոնպելիեի (Ֆրանսիա) համալսարանի բժշկական ֆակուլտետը:
1919-ին նշանակվում է Անդրկովկասյան երկաթուղու հարավային ճյուղի հիվանդանոցի և
ներքին հիվանդությունների բաժանմունքի վարիչ:
1922-ին տեղափոխվում է Թիֆլիս և նշանակվում
երկաթուղային հանգույցի հիվանդանոցի տուբերկուլոզային բաժանմունքի և դիսպանսերի վարիչ:
1930-ին հրավիրվում է Երևանի բժշկական ինստիտուտ, որտեղ նախ զբաղեցնում է ասիստենտի
պաշտոն՝ ﬕաժամանակ վարելով տուբերկուլոզի գծով դոցենտական դասընթացը, իսկ 1933-ին
նշանակվում է սանիտարական ֆակուլտետի թերապիայի ամբիոնի վարիչ:
1935-ից ﬕնչև իր կյանքի վերջը անվանի

ախոռն էր, կառապանի սենյակը, որի
տանիքին դրված էր խոտի դեզը, իսկ
ախոռատան առջև բարձրանում էր ձիերի
աղբակույտը՝ ծածկված ձյունով: Լվացքատան սենյակներից ﬔկը վերածվեց
դասասենյակի, իսկ երկուսը՝ հերձարանի: Վերջիններից ﬔկը ծառայում էր իբրև
հերձարան և իբրև դիականոց, այնպես,
որ ﬔնք պետք է աշխատեինք անտանելի
գարշահոտության և խոնավության ﬔջ:
Դռներն ունեին լայն ճեղքեր, լուսամուտները կոտրված էին, տանիքը 2 տեղից
ծակ էր, որտեղից երևում էր երկինքը:
Համալսարանի հին շենքի ստորին հարկում ﬕ աղոտ և մութ սենյակ կար, որտեղ
դրված էին ﬕ քանի աշակերտական սեղաններ և ﬕ փոքրիկ գրատախտակ, այդ
սենյակում էլ սկսեցի կարդալ առաջին
դասախոսություններս:
Ուսանողներից
ﬔկը ﬕ լամպ ճարեց, որը կոտրված էր
ու ծխում էր: Լամպը դնելու սեղան չկար,
և ուսանողներից ﬔկը այն բռնել էր ձեռքին»:
Ուշագրավ են նաև բժշկական ֆակուլտետի առաջին շրջանավարտներից ﬔկի, հետագայում Հայաստանի
Հանրապետության առող ջապահության
ժողկոմ Բ. Աստվածատրյանի հուշերը
ֆակուլտետի նյութական պայմանների և պարապմունքների վերաբերյալ.
«Ֆակուլտետը տեղավորվել էր պետական համալսարանի բակում գտնվող ﬕ
փոքրիկ տնակում, որն առաջներում եղել
էր սեﬕնարիայի բաղնիքը և այդ ժամանակ ﬕ կերպ հարմարեցված էր իբրև
լսարան, կահավորանք չկար, հյուսվածաբանության ամբիոնը 1922-23 թթ. ուներ
ﬕայն ﬕ փոքրիկ սենյակ, 8-10 քառակուսի ﬔտր տարածությամբ և ընդաﬔնը
ﬔկ մանրադիտակ: Պարապմունքների
ժամանակ մյուս ամբիոններից փոխ էին
առնվում ևս 1-2 հատ»: Այս աﬔնը վկայում է, թե նորաստեղծ բժշկական ֆակուլտետն իր գործունեության առաջին
շրջանում ինչպիսի դժվարություններ է
կրել: Դրանք հիﬓականում կապված
էին նյութական ﬕջոցների հետ: Սակայն
ուրախալին այն է, որ առող ջապահության և բժշկական կադրերի պատրաստման գործին լուրջ ուշադրություն էին
դարձնում ﬕ խումբ հմուտ ու հայրենասեր բժիշկներ, ովքեր իրենց անﬓացորդ
նվիրել էին ժողովրդին անձնուրաց ծառայելու գործին:
Բժշկական ֆակուլտետի հիﬓադրման
և նրա աշխատանքների բարելավման
գործում նշանակալի ծառայություններ
ունեցան ժամանակի կենտգործկոﬕ նախագահ Սաքո Համբարձումյանը, առժողկոմ Սեմյոն Լազարևը, լուսժողկոմ
Ասքանազ Մռավ յանը, համալսարանի
ռեկտոր Հակոբ Հովհաննիսյանը, ինչպես նաև հայ բժիշկների ավագ սերնդի
ներկայացուցիչներ և ֆակուլտետի առաջին դասախոսներ Վահան Արծրունին,
Սպանդարատ Կամսարականը, Գրի-

գոր 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 ֆակուլտետի ուսանողներին ՝ ասել է. «Երեվանում 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»:
Ինչպես ցույց տվեց բժշկական ֆակուլտետի հետագա գործունեությունը՝ նրա
հիﬓադրումը ժամանակին էր և անշուշտ
բխում էր այդ տարիների հրատապ պահանջներից:
1922-27թթ. ընթացքում հիﬓականում
ավարտվեց ինչպես տեսական, այնպես
էլ կլինիկական ամբիոնների կազմավորումը: Ամբիոնների հիﬓադրումը կատարվեց ոչ ﬕանգաﬕց, այլ աստիճանաբար՝ կապված ուսուﬓական պլանի
իրագործման հետ: Նախ կազմակերպվեցին առաջին կուրսում դասավանդվող
առարկաների ամբիոնները, իսկ այնուհետև՝ հաջորդ տարիների ընթացքում
նաև մյուսները:
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,
մաշկավեներոլոգներ, 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:
Քանի որ սեփական կադրերով անհնար
էր բավարարել ֆակուլտետի պահանջները և դասավանդումը բարձրացնել
պատշաճ մակարդակի, համալսարանի

ներկայացնմ են փաստաթղթերը
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ
ղեկավարությունը և ֆակուլտետի դեկանատը դիմում են գործնական ﬕջոցների՝ կապ հաստատելով Վրաստանում, Ադրբեջանում, Ռուսաստանում,
Ուկրաինայում աշխատող հայ անվանի
բժիշկներ հետ, նրանց հրավիրում են
Երևան՝ աշխատելու բժշկական ֆակուլտետում: Այդ ջանքերը անհետևանք 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 գործունեությունը դժվարությունների հետ էր կապված նաև այն պատճառով, որ դասավանդումը կատարվում էր մայրենի լեզվով,
սակայն չկային հայերեն դասագրքեր,
մշակման կարիք ուներ հայկական բժշկական տերﬕանաբանությունը: Ինքնին
հասկանալի է, որ առանց հայերեն բժշկական տերﬕնների հնարավոր չէր թարգմանել գոյություն ունեցող դասագրքերը,
որոնք գրված էին ռուսերեն կամ այլ լեզուներով կամ գրել ինքնուրույն դասագրքեր: Այս հանգամանքն ի նկատի ունենալով՝ ֆակուլտետում ձեռնամուխ եղան
բժշկական տերﬕնների մշակման բարդ,
բայց և հույժ անհրաժեշտ ու պատվաբեր
աշխատանքին: Առաջինների շարքում
պետք է հիշատակել Վահան Արծրունուն,
ով գրեց և 1924 թվականին հրատարակեց
«Ռուս-լատին-հայերեն» բժշկագիտական
բառարանը, որը պարունակում էր 19.000
բառ և Հայաստանի բժշկական կյանքում
նշանակալից երևույթ էր:
1922-30թթ. բժշկական ֆակուլտետի
ուսանողների համար հրատարակվեց
17 դասագիրք: Մայրենի լեզվով առաջին
դասագիրքը գրեցին և 1922 թվականին
հրատարակեցին Վահան Արծրունին և
Արշակ Հակոբյանը:
Ա. Հակոբյանը 1922 թվականին հրատարակում է «Մարդու նորմալ ֆիզիոլոգիա»
դասագիրքը, իսկ Վ. Արծրունին «Մարդու
անատոﬕայի» 1-ին պրակը՝ «Ոսկրաբանություն»:
1923 թվականին հրատարակվում է նաև
Վ. Արծրունու «Մկանաբանությունը», իսկ
ﬔկ տարի անց՝ «Ընդերաբանությունը»:
Վերոհիշյալ դասագրքերը, ինչպես նաև
հետագա տարիներին համալսարանի
բժշկական ֆակուլտետի դասախոսների
ստեղծած ձեռնարկները զգալի ծառայություններ մատուցեցին ապագա բժիշկներին և նրանց դասախոսներին:
1922 թվականին բժշկական ֆակուլտետ

1922-1930

ընդունվեց 122 ուսանող:
1930 թվականին բոլոր կուրսերում կար
270 ուսանող:
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: Մայր հայրենիքում բժշկական բարձրագույն կրթություն ստացած առաջին բժիշկների թվում
էին Գ. Աղբալ յանը, Բ. Խայադյանը, Բ.
Աստվածատրյանը, Լ. Հարությունյանը,
Վ. Միքայել յանը, Պ. Մարգարյանը, Գ.
Մուշեղ յանը, Վ. Սողոմոնյանը և այլոք:
Երևանի պետհամալսարանի բժշկական ֆակուլտետը, չնայած իր հաﬔստ
կարողություններին,
գործունեության
ութ տարիների ընթացքում նշանակալից
դեր խաղաց բժշկական կադրերի պատրաստման և հանրապետության առողջապահության 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:
Հարկ է նշել, որ բժշկական ֆակուլտետի
գործունեության տարիներին պետության
կողﬕց ընդունելության որևէ պլան չի
նախանշվել, և, փաստորեն, ընդունելությունը այդ տարիներին կատարվել է տարերայնորեն: Միայն 1930-31 ուսուﬓական
տարվանից արդեն ինքնուրույն բժշկական ինստիտուտի համար սահմանվել է
150 հոգու ընդունելություն:
Ֆակուլտետի հիﬓադրման տարում
պրոֆեսորադասախոսական
կազմը
բաղկացած է եղել ընդաﬔնը 6 հոգուց,
որը 1930 թվականին հասավ 102-ի, իսկ
վարչատնտեսական աշխատողների թիվը՝ 28-ի:
Մինչև 1930 թվականը պետհամալսարանի բժշկական ֆակուլտետն ուներ
բժշկական ԲՈւՀ-ին անհրաժեշտ համարյա բոլոր ամբիոնները՝ ավելի քան
30 ամբիոն: 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:

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ՌԵԿՏՈՐՆԵՐԸ
գիտնականը ղեկավարել է հոսպիտալային թերապիայի ամբիոնը:
1944-ին նշանակվելով բժշկական ինստիտուտի
տնօրեն՝ անվանի գիտնականը, ով դեռևս 1941-ին
արժանացել էր գիտության վաստակավոր գործչի
կոչման, հատուկ եռանդով սկսեց բժշկական բարձրագույն կրթության կազմակերպչի իր պատասխանատու դերը:
1945-46 ուսուﬓական տարվա սկզբում ազատվելով տնօրենի պաշտոնից՝ Ռ. Գյանջեցյանը շարունակում է իր գիտամանկավարժական
գործունեությունը՝
ղեկավարելով
ամբիոնը:
Գիտամանկավարժական գործունեությանը զուգահեռ նա ստեղծել է թերապևտների իր գիտական դպրոցը, ակտիվորեն մասնակցել է հանրապետության հասարակական կյանքին՝ 3 անգամ
անընդﬔջ ընտրվելով Գերագույն Խորհրդի պատգամավոր, ղեկավարել է Հայաստանի բժիշկների գիտական ընկերությունը, պարգևատրվել
է «Կարﬕր աստղ» շքանշանով, ﬔդալներով և
«Առող ջապահության գերազանցիկ» կրծքանշանով:
Ռ. Գյանջեցյանի հիշատակը հավերժացնելու
նպատակով բժշկագիտության երախտավորի
անունով է անվանակոչվել Դիլիջանի առաջին
առող ջարանը:

ՆԵՐՍԵՍ ԲԱԲԱՅԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
(1945թ. սեպտեմբեր - 1949թ. ապրիլ)
Բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,
գիտության վաստակավոր գործիչ, վաստակաշատ
հիգիենիստ Ն. Հակոբյանը բժշկական կրթություն ստացել է Ուկրաինայի՝ Կիևի համալսարանի
բժշկական ֆակուլտետում:
1916-ին նորավարտ բժիշկը զորակոչվում է բանակ:
1918-ին վերադառնում է Բաքու: Ապա գալիս է Հայաստան և Հայաստանի Առաջին
Հանրապետության ղեկավարության կողﬕց գործուղվում Իգդիր:
Բանակի վերակազմավորման հետևանքով նա
ազատվում է պաշտոնից և նշանակվում առժողկոմատի սանիտարահամաճարակաբանական և
վարչակազմակերպչական բաժնի վարիչ: Նրա
ղեկավարությամբ կատարված աշխատանքների
շնորհիվ՝ կարճ ժամանակ անց, սկսում են գործել
Դիլիջանի առող ջարանը և Երևանի տրոպիկական
ինստիտուտը: Մեծ են նրա ծառայությունները 20ական թվականների առաջին կեսին մալարիայի
դեմ պայքարի կազմակերպման գործում:
1924-ին նա ամբող ջովին ընդգրկվում է շինարարական աշխատանքների կազմակերպման ոլորտի
ﬔջ: Նրա անﬕջական ղեկավարությամբ ժողկոﬗորհի հանձնարարությամբ արտասահմանից
ներգաղթած հայերի համար կառուցվում է 5 գյուղ,
իսկ որբերի համար՝ հատուկ թաղամաս:
Փարիզի սանիտարատեխնիկական ինստիտուտում մասնակցելով հատուկ դասընթացների՝ գիտելիքների հարուստ պաշարով վերադառնում է
Երևան և նշանակվում բժշկական ինստիտուտի
ընդհանուր հիգիենայի ամբիոնի ասիստենտ, որով
սկսվում է նրա գիտամանկավարժական գործունությունը:
1931-ին` սանիտարահիգիենիկ ֆակուլտետի հիմնադրուﬕց հետո, զբաղեցնում է ընդհանուր հիգիենայի ամբիոնի վարիչի պաշտոնը:
1942-ից համատեղության կարգով ﬕաժամանակ
ղեկավարում է նաև կոմունալ հիգիենայի ամբիոնը:
1945-46 ուսուﬓական տարվա սկզբին Ներսես
Հակոբյանը նշանակվում է բժշկական ինստիտուտի տնօրեն և ﬕնչև 1949-ի գարունը ղեկավարում
նրա աշխատանքները:
ԳԱՐԵԳԻՆ ՀԱԿՈԲԻ ԱՂԲԱԼՅԱՆ
(1949թ. ապրիլ - 1951թ. օգոստոս)
Պետական ու հասարակական անվանի գործիչ,
բժիշկ, լուսավորության և բժշկական բարձրագույն կրթության կազմակերպիչ, բժշկական գիտությունների դոկտոր Գ. Աղբալ յանը բժշկական
կրթություն ստացել է Տաշքենդի ﬕջինասիական
համալսարանի բժշկական ֆակուլտետում: Առողջությունը և տնտեսական վիճակը մասամբ կարգավորելու նպատակով 1923-ին թողնում է ուսումը
և անցնում աշխատանքի:

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ՌԵԿՏՈՐՆԵՐԸ
1924-ին տեղեկություն ստանալով, որ Երևանի
պետական համալսարանում գործում է բժշկական ֆակուլտետ` գալիս է հայրենիք և ուսումը
շարունակում հիշյալ ֆակուլտետի 3-րդ կուրսում
և դառնում 1927-ին ավարտած առաջին շրջանավարտներից ﬔկը: Ավարտելուց հետո աշխատում
է որպես գյուղական բժիշկ :
1928-ի վերջերին նրան գործուղում են Երևան և նշանակում հոգեբուժական հիվանդանոցի օրդինատոր, որով սկսվում է ապագա
հոգեբույժի գործունեությունը բժշկության այդ
բնագավառում: Նյարդային հիվանդությունների և
հոգեբուժության ընդհանուր ամբիոնից անջատվելով` ստեղծված հոգեբուժության ամբիոնի ասիստենտի պաշտոնը նրան է վստահվում:
1937-ին փոխարինում է Ղազախստան աքսորված հոգեբուժության ամբիոնի վարիչին՝ ամբիոնի
վարիչի պաշտոնակատարի պարտականութունները կատարելով ﬕնչև 1939-ը:
1939-ին նշանակվում է ժողկոﬗորհի նախագահի տեղակալ, այնուհետև՝ Մոսկվայում
Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ: Նա երկար ժամանակով կտրվում է գիտամանկավարժական գործունեությունից:
1949-ին նշանակվում է Երևանի բժշկական
ինստիտուտի տնօրեն, 1951-ին ազատվելով այդ
պաշտոնից՝ շարունակում է իր գործունեությունը
հոգեբուժության ամբիոնում: Գարեգին Աղբալ յանը 1964-ին տեղափոխվում է Մոսկվա՝ մշտական
բնակության և աշխատանքի է անցնում բժշկական
գիտությունների ակադեﬕայի ﬕջազգային հարաբերությունների բաժնում:

ԼԵՎՈՆ ԱՍԱՏՈւՐԻ ՀԱՐՈւԹՅՈւՆՅԱՆ
(1958թ. մայիս - 1960թ. սեպտեմբեր)
Բժշկականի պատմության ﬔջ իր պատվավոր
տեղն ունի վաստակաշատ հիգիենիստ, բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, մանկավարժ և հասարակական ակտիվ գործիչ Լ.
Հարությունյանը:
Երևանի ժողովրդական համալսարանի պատմագրական ֆակուլտետի առաջին կուրսի ուսանողը համալսարանի բժշկական ֆակուլտետի
բացման աաջին իսկ օրերին խնդրում է իրեն տեղափոխել բժշկական ֆակուլտետ, որի աﬔնաառաջին շրջանավարտների թվում էր: Ի թիվս ﬕ
քանի առավել ընդունակ ուսանողների՝ ավարտելուց հետո նրան ևս թողեցին համալսարանում, որպեսզի վերջիններս զբաղվեն գիտամանկավարժական գործունեությամբ: Լևոն Հարությունյանը
նշանակվում է հիգիենայի ամբիոնի լաբորանտ:
Հիգիենայի բնագավառում մասնագիտանալու
նպատակով 1928-ին ﬔկնում է Լենինգրադ՝ վերադարձին նշանակվելով բժշկական ֆակուլտետի հիգիենայի ամբիոնի ասիստենտ: Լավ ծանոթ լինելով Հայաստանի պատմական անցյալին
և առօրյային՝ նա ակտիվորեն մասնակցում էր ոչ
ﬕայն հիգիենիստների և կլինիցիստների, այլև
բժշկապատմաբանների համաժողոﬖերին: Մեծ
էր Լ. Հարությունյանի դերը հետպատերազմյան
տարիներին՝ սփյուռքից հայրենիք վերադարձած
մարդկանց համար սանիտարահիգիենիկ պայմաններ ստեղծելու և բուժսպասարկումը արդյունավետ սպասարկելու գործում:
Որպես բժշկական ինստիտուտի տնօրեն՝ նա ﬔծ
ուշադրություն էր դարձնում հատկապես հայրենադարձ ուսանողներին:
1958-ից ստանձնելով ինստիտուտի տնօրենի պաշտոնը՝ նա նախ ուշադրություն դարձրեց
ուսուﬓական բազաների, լաբորատորիաների
և կաբինետների տեխնիկական հագեցվածությանը, ուսանողների կենցաղի բարելավմանը:
Ժամանակի համար չափազանց համարձակ էին
նրա ելույթները այն մասին, որ ուսուﬓառության 6
տարիների ընթացքում ուսուﬓական ծրագրերում
կան 1.5 տարի տևողությամբ այնպիսի առարկաներ, որոնք առնչություն չունեն բժշկության հետ՝
շեշտադրելով հասարակագիտական, քաղաքական առարկաները, որոնց ուսուﬓական պլանում
հատկացվում էին ﬕ քանի անգամ ավելի դասաժամ, քան բժշկական որոշ՝ անգամ կլինիկական առարկաներին: Լ. Հարությունյանը զգալի
աշխատանք է կատարել նոր ստեղծված մանկաբուժական և բժիշկների կատարելագործման
ան
ֆակուլտետների, ինչպես նաև «Ապագա

Պատմթյնը
ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
ՀԽՍՀ (Հայաստանի Խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության) կառավարության որոշմամբ 1930 թվականին պետական համալսարանների համապատասխան
ֆակուլտետների հիմքի վրա ստեղծվեցին
ինքնուրույն
բարձրագույն
ուսուﬓական
հաստատություններ՝ ինստիտուտներ, այդ
թվում ՝ Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտը (1995 թվականից՝ բժշկական համալսարան), որն իր գոյության ընթացքում
ոչ ﬕայն Հայաստանն ապահովեց անհրաժեշտ քանակությամբ բարձրագույն բժշկական կադրերով, այլև բարձրորակ բժիշկներ
պատրաստեց Խորհրդային Միության այլ
հանրապետությունների և արտասահմանյան
բազմաթիվ երկրների համար:
Ինքնուրույն
բժշկական
ինստիտուտի
ստեղծմամբ զգալիորեն ավելացավ ուսանողների թիվը: Եթե 1930 թվականին բժշկական
ֆակուլտետի առաջին կուրսում սովորում
էր ընդաﬔնը 79, իսկ բոլոր կուրսերում ՝ 270
ուսանող, ապա 1930-31 ուսուﬓական տարում
նորաստեղծ բժշկական ինստիտուտի ﬕայն
առաջին կուրսում սովորում էր 163 ուսանող:
Բժշկական ինստիտուտի առաջին ռեկտոր
(դիրեկտոր) է նշանակվում 1922-30 թթ. համալսարանի ռեկտոր Հ. Գ. Հովհաննիսյանը:
Մինչև 1931 թվականը ինստիտուտն ուներ
ﬕայն ﬔկ՝ բուժպրոֆիլակտիկ ֆակուլտետ,
իսկ 1931-32 ուստարում բացվեց նաև սանիտարահիգիենիկ ֆակուլտետը, որը ժամանակի համար չափազանց կարևոր նշանակություն ուներ:
1936 թվականին ֆակուլտետը տվեց իր
առաջին շրջանավարտները, ու ոչնչով չարդարացվող պատճառներով նույն տարում էլ
այն փակվեց՝ վերաբացվելով 1938 թվականին: Սա նշանակում էր, որ Հայաստանում
հնարավորություն ստեղծվեց ազգային կադրեր պատրաստել բժշկության երկու կարևոր մասնագիտություններով՝ բուժական և
սանիտարահիգիենիկ:
Հիﬓադրման պահից, ինչպես նաև համալսարնի բժշկական ֆակուլտետ եղած ժամանակ ուսուցումը կատարվում էր ﬕայն
մայրենի լեզվով: Պատճառաբանելով այն
հանգամանքը, որ Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտ ընդունվելու ցանկություն ունեն նաև հարևան հանրապետությունների և
Հյուսիսային Կովկասի ռուսական դպրոցներն
ավարտած հայազգի շրջանավարտները՝ 1939
թվականին ինստիտուտում բացվեց բուժպրոֆիլակտիկ ֆակուլտետի ռուսական բաժինը:
1931-32 ուսուﬓական տարում ավարտվեց
անատոﬕական մասնաշենքի կառուցումը,
որի ﬕ մասը շահագործման էր հանձնվել
դեռևս 1927 թվականին, որտեղ տեղափոխվեցին մորֆոլոգիական բոլոր և դատական
բժշկության ամբիոնները:
1939 թվականին կառուցվեց նաև կենտրոնական, ինչպես ընդունված է ասել՝ բժշկականի
սև շենքը՝ կենսաքիﬕական մասնաշենքի ﬕ
մասը, որտեղ տեղավորվեցին տեսական ամբիոնները և ինստիտուտի ղեկավարությունը:
Այդ տարիներին աստիճանաբար ավելանում էր նաև ինստիտուտ ընդունվողների
թիվը: Նախապատերազմյան՝ 1940-41 ուսումնական տարում ինստիտուտ ընդունվեցին 165
դիմորդներ՝ ուսանողների ընդհանուր թիվը
հասցնելով 1.010-ի:
Բժշկական ինստիտուտի պատմության ﬔջ
առանձնահատուկ նշանակություն ունի 1936
թվականը, երբ, ի նկատի ունենալով կադ-

րային ներուժը՝ մասնավորապես պրոֆեսորադասախոսական կազﬕ արգասաբեր
գիտական գործունեությունը, նրան տրվեց
ատենախոսությունների
պաշտպանության
իրավունք, նախ՝ թեկնածուական, ապա (1944
թվական) նաև դոկտորի աստիճան շնորհելու:
30-ական թվականներին ակնառու նվաճուﬓերի կողքին ինստիտուտի պատմության
ﬔջ նկատվեցին նաև անցանկալի և անարդարացի երևույթներ, որոնք արդյունք էին
անհատի պաշտամունքի: 1937 թվականին
ինստիտուտի ﬕ խումբ անվանի դասախոսների և հմուտ ղեկավարների ներկայացվեցին
անհիﬓ ու մտացածին ﬔղադրանքներ՝ հիմք
տալով ձերբակալությունների, որոնց ﬕ մասը
դարձան ստալինյան ոճրագործ քաղաքականության զոհեր:
Ինստիտուտին նոր և դժվարին փորձություններ էին սպասվում Հայրենական Մեծ պատերազﬕ տարիներին: Բանակ ﬔկնեցին դասախոսների ﬕ ստվար մասը, ուսանողները,
ովքեր գործող բանակի կազմում և թիկունքի
էվակոհոսպիտալներում ﬔծ աշխատանք
կատարեցին:
Ինստիտուտի աշխատանքների զգալի մասը նպատակաուղղվում էր պաշտպանության
պետական կոﬕտեի հանձնարարականների
և որոշուﬓերի իրագործմանը: 1935 թվականից սկսած ինստիտուտում պարբերաբար և
կանոնավոր հրավիրվող գիտական նստաշրջանները շարունակվեցին նաև պատերազﬕ
տարիներին: Ի նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ շրջանավարտներից շատերը անհապաղ պետք է զորակոչվեն բանակ
և աշխատեն որպես զինվորական բժիշկներ՝ զգալիորեն ուժեղացվեցին ինստիտուտի ռազմական ամբիոնի աշխատանքները:
Դասընթացների արագացման, դրանց տևողության կրճատման և այլ ﬕջոցառուﬓերի
արդյունքում ինստիտուտը վաղաժաետ
ավարտող ուսանողները՝ տղաներ, աղ ջիկներ, զորակոչվում էին բանակ: Անգամ այս
իրավիճակում ինստիտուտում կատարվող
գիտական աշխատանքների աճ էր նկատվում: Սակայն կատարված 85 գիտական աշխատանքներից 56-ը ունեին պաշտպանական
նշանակություն: Պատերազﬕ սկզբին, երբ
դեռևս շարունակվում էր գերմանական զորքերի առաջխաղացումը, որը սպառնում էր
Հյուսիսային Կովկասին, Երևան փոխադրվեցին Կրասնոդարի և Օրջոնիկիձեի բժշկական ինստիտուտները՝ իրենց ուսանողներով
և դասախոսական կազմով՝ աննկարագրելի
դժվարություններ ստեղծելով կլինիկական
բազաների, լաբորատորիաների, լսարանների օգտագործման ուղղությամբ: Կարևորն
այն էր, որ արվեց աﬔն ինչ, որպեսզի ուսումնական աշխատանքները չձախողվեն:
Պատերազﬕ ավարտից և Հյուսիսային
Կովկասի երկու ինստիտուտների ﬔկնելուց հետո թեև կարգավորվեց ինստիտուտի
ուսուﬓական գործընթացը, սակայն զգացվում էր բազաների, լաբորատորիաների,
ուսուﬓական կաբինետների, անհրաժեշտ
սարքավորուﬓերի, դասագրքերի, կենդանանոցի պակաս:
Ինստիտուտի պատմության ﬔջ յուրահատուկ տեղ ունեն նաև առարկայական թանգարանները: Դրանցից նախ պետք է նշել անատոﬕականը, որը կազմակերպվելով դեռևս
համալսարանի բժշկական ֆակուլտետի գոյության առաջին տարիներին՝ 1938 թվականին զգալիորեն ընդլայնվեց: Նույն թվակա-

ներկայացնմ են փաստաթղթերը
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նին հիﬓադրվեց նաև դատական բժշկության
թանգարանը՝ հարստանալով արժեքավոր
բազմաթիվ ցուցանմուշներով: Վերջինս ցավոք ﬔծ ﬖաս կրեց 1946 թվականին տեղի
ունեցած աղետի պատճառով, երբ Գետառը,
դուրս գալով իր ափերից, հեղեղեց շրջապատը՝ քանդելով անատոﬕկուﬕ այն մասը, որտեղ տեղադրված էր դատական բժշկության
թանգարանը:
Հիﬓադրման օրվանից տարեցտարի բարելավվում էր ինստիտուտի ֆինանսական
վիճակը, ավելանում էր կրթաթոշակ ստացողների թիվը, ընդլայնվում էին ուսուﬓական
բազաները, բարելավվում դրանց պայմանները, ուշադրության կենտրոնում էին նաև
ուսանողների հանրակացարանային պայմանների բարելավումը: Եթե 1935 թվականին կրթաթոշակ ստանում էր ուսանողության
71 %-ը (298 մարդ), ապա 1948 թվականին՝ 77
%-ը (751 մարդ): Եվ եթե պատերազﬕ տարիներին ինստիտուտի ֆինանսավորման որոշ
նվազում է նկատվում, ապա 1944 թվականի
բյուջեն արդեն գերազանցում էր նախապատերազմական մակարդակը: Նույնը կարելի
է ասել նաև կրթաթոշակների առնչությամբ:
Սակայն ﬕանգամայն այլ պատկեր ուներ
ինստիտուտ ընդունվող ու ավարտող ուսանողների թիվը: Եթե 1940-41 ուստարում ինստիտուտ են ընդունվել ընդաﬔնը 265 դիմորդ
և բոլոր կուրսերի ուսանողների թիվը կազﬔլ
է 1.010, ապա 1941-42 ուստարում այդ թվերը
համապատասխանաբար կազﬔլ են 301 և
1.098: Ելնելով պատերազմական պայմաններից և պահանջներից ﬕնչև 1944-45 ուստարին թռիչքաձև աճել է ինստիտուտ ընդունվողների թիվը՝ 1942-43 ուստարում ընդունվել է
432 դիմորդ, հաջորդ ուստարում՝ 639: Նկատի
ունենալով այն հանգամանքը, որ պատերազմը մոտենում է իր հաղթական ավարտին և
այլևս անհրաժեշտություն չկար բանակի համար ﬔծ քանակությամբ բժշկական կադրեր
պատրաստել՝ 1944-45 ուստարում զգալիորեն
նվազեցվեց ինստիտուտ ընդունվողների թի-

վը (384): Բացի այդ՝ այդ ուսուﬓական տարում ինստիտուտը շրջանավարտներ չտվեց,
քանի որ նախորդ տարիներին ուսման տևողության կրճատման հետևանքով շրջանավարտների թիվը բավականաչափ ﬔծ էր
եղել: Եթե ﬕնչև պատերազմը նախորդ բոլոր
տարիների ընթացքում (սկսած 1927 թվականից) Հայաստանում բժշկական բարձրագույն
կրթություն էր ստացել 873 հոգի, ﬕայն պատերազﬕ չորս տարիների ընթացքում ինստիտուտն ավարտեցին շուրջ 800 երիտասարդ մասնագետներ, որոնց զգալի մասը
ﬔկնեց ռազմաճակատ և էվակոհոսպիտալներ: Ընդունված ուսանողների թվում չափազանց ﬔծ էր կանանց թիվը: Եթե բժշկական
ֆակուլտետի հիﬓադրման առաջին տարում
նրանց թիվը կազմում էր 41%, ինստիտուտի
հիﬓադրման տարում 56%, ապա նախապատերազմյան տարում՝ 70.9%: Կանայք առանձնապես ﬔծ տոկոս էին կազմում պատերազﬕ
տարիներին: Դրա բացատրությունը չափազանց պարզ է. ﬕջնակարգ դպրոցն ավարտող տղաները զորակոչվում էին բանակ,
իսկ ինստիտուտ ընդունվել կարող էին ﬕայն
հաշմանդաﬓերը կամ բանակից զորացրված
վիրավորները: Ահա ինչու՝ 1944 թվականին
ինստիտուտի ուսանողության 84.4% -ը կանայք էին:
Հետպատերազմական
տարիները
նոր
խնդիրներ էին դնում բժշկական ինստիտուտի
ղեկավարության և գիտամանկավարժական
անձնակազﬕ առջև: Ուսանողների ﬔջ գիտահետազոտական աշխատանքներ կատարելու ձգտումը զարգացնելու և ապագա գիտամանկավարժական կադրերի ընտրության
գործն ավելի դյուրին դարձնելու նպատակով
1947 թվականին ստեղծվում է ուսանողական
գիտական ընկերությունը (ՈՒԳԸ), որն, աստիճանաբար ծավալելով իր գործունեությունը, առավել ընդգրկուն է դառնում: Գիտական
խմբակներ են սկսում գործել նաև ամբիոններին կից, որոնցում ընդգրկված շնորհալի
ուսանողների զգալի մասը հետագա-
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բժիշկ» թերթի ստեղծման ուղղությամբ: Երկար
տարիներ ղեկավարելով հիգիենիստների հանրապետական գիտական ընկերությունը՝ նա ստեղծել
է հիգիենիստների գիտական իր դպրոցը: Իր բացառիկ ծառայությունների համար բազﬕցս արժանացել է կառավարական պարգևների, այդ թվում՝
«Լենին», «Պատվո նշան» շքանշանների, բազմաթիվ ﬔդալների:

ՍՈւՐԵՆ ՄԿՐՏԻՉԻ ԳԱԼՍՏՅԱՆ
(1960թ. սեպտեմբեր - 1962թ. հուլիս,
1969թ. հունվար - 1971թ. հուլիս)
Բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,
անվանի վիրաբույժ Սուրեն Գալստյանը իր աշխատանքային գործունեությունը սկսել է Հայաստանի
Շամշադինի շրջանի գյուղերից ﬔկի ոչ լրիվ ﬕջնակարգ դպրոցում՝ որպես ուսուցիչ:
1927-ին ընդունվել է պետական համալսարանի բժշկական ֆակուլտետ՝ ուսման տարիներին
ﬕաժամանակ աշխատելով նորմալ անատոﬕայի ամբիոնում՝ որպես պրեպարատոր: Բժշկական
ինստիտուտի հիﬓադրուﬕց հետո ուսումը շարունակում է այնտեղ, որն ավարտում է 1931-ին:
1933-ին որպես վիրաբուժական կլինիկայի ասպիրանտ՝ գործուղվում է Մոսկվա՝ այնտեղ անցկացնելու ասպիրանտական ուսուﬓառությունը:
Ավարտելով ասպիրանտուրան՝ վերադառնում է
Երևան և նշանակվում բժշկական ինստիտուտի
վիրաբուժության և տեղագրական անատոﬕայի
ամբիոնի ասիստենտ:
1938-ին զորակոչվում է բանակ, 1939-ին ազատվում է ծառայությունից, շարունակում իր աշխատանքը ինստիտուտում: Հայրենական ﬔծ
պատերազﬕ տարիներին նշանակվում է էվակոհոսպիտալի վիրաբույժ՝ պատերազﬕ ավարտից
հետո շարունակելով իր գիտամանկավարժական
գործունեությունը ֆակուլտետային վիրաբուժության ամբիոնում՝ 1947-50թթ. համատեղությամբ
աշխատելով որպես արյան փոխներարկման և
արյունաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտի փորձարարական բաժանմունքի վարիչ
և ինստիտուտի գիտական քարտուղար:
1955-ին ընդունվում է Վիշնևսկու անվան վիրաբուժական ինստիտուտի դոկտորանտուրան և
ﬔկնում Մոսկվա:
1959-ին պաշտպանում է դոկտորական ատենախոսություն:
1960-62թթ. վարում է բժշկական ինստիտուտի
ռեկտորի պաշտոնը:
1963-ին հիﬓադրում է մանկաբուժական, սանիտարական և ստոմատոլոգիական ֆակուլտետների ընդհանուր վիրաբուժության ամբիոնը՝ շուրջ 13
տարի ղեկավարելով այն:
1969-71թթ. նա երկրորդ անգամ է վարում ինստիտուտի ռեկտորի պաշտոնը:
ժամանակակիցների հիշողության ﬔջ նա ﬓացել է որպես աﬔնախստապահանջ, սկզբունքային ռեկտորը: Հայրենիքին և բժշկությանը
մատուցած ծառայությունների համար 1971-ից
հանրապետության վիրաբույժների գիտական
ընկերության պատվավոր անդամ, իսկ 1999-ից
բժշկական համալսարանի օպերատիվ վիրաբուժության և տեղագրական անատոﬕայի ամբիոնի պատվավոր պրոֆեսոր-խորհրդատու Սուրեն
Գալստյանը տարբեր տարիներին պարգևատրվել
է «Աշխատանքային Կարﬕր դրոշ»՝ 2, «Պատվո
նշան» 2 շքանշաններով, ﬔդալներով:

ՍՈԿՐԱՏ ՍՏԵՓԱՆԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
(1962թ. հուլիս - 1966թ. հոկտեմբեր)
Հայաստանում նյարդավիրաբուժության հիմնադիրների շարքում իր պատվավոր տեղն ունի վաստակաշատ բժիշկ, դոցենտ Սոկրատ
Հովհաննիսյանը: Ցանկանալով դառնալ բուժաշխատող՝ 7-րդ դասարանն ավարտած նախիջևանաբնակ երիտասարդը գալիս է Երևան և ընդունվում բժշկական տեխնիկում:
1937-ին Ս. Հովհաննիսյանը ընդունվում է Երևանի բժշկական ինստիտուտի բուժպրոֆիլակտիկ
ֆակուլտետ:
1941-ին՝ նախատեսված ժաետից ﬔկ տարի
շուտ, գերազանց գնահատականներով ինստիտուտն ավարտած Սոկրատ Հովհաննիսյանը վիրաբուժություն էր դասավանդում Երևանի որոշ
ինստիտուտների ուսանողուհիներին՝ պատե-
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րազմական պայմաններում բուժքույրերի պատրաստման համար նախատեսված կուրսերում:
1941-ին զորակոչվում է բանակ՝ զբաղեցնելով
բժշկական ուժեղացման առանձին վաշտի վիրաբուժական խմբի բժիշկ մասնագետի պաշտոնը: Իր ռազմական 3.5-ամյա ռազմաբժշկական
գործունեությունը նա ավարտում է 1946-ին և
վերադառնում Երևան՝ 1947-ից վարելով բժշկական ինստիտուտի ընդհանուր վիրաբուժության
ամբիոնի ասիստենտի պարտականությունները:
1949-ին գործուղվում է Կիև, որտեղ հոգենյարդաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտում
ձեռք է բերում նյարդավիրաբուժության հիվանդությունների առնչությամբ խորը գիտելիքներ՝
շարունակելով կատարելագործման երկարատև
դասընթացներ անցնել Մոսկվայում և Կիևում:
1951-ին ամփոփելով իր հետազոտությունների արդյունքները՝ պաշտպանում է ատենախոսություն՝ ստանալով բժշկական գիտությունների
թեկնածուի գիտական աստիճան: 1952-ից շարունակում է իր վիրաբուժական գործունեությունը
Երևանի առաջին կլինիկական հիվանդանոցում՝
ﬕաժամանակ կատարելով բժշկական ինստիտուտի ասիստենտի պարտականությունները:
1958-ին գործուղվում է Մոսկվա, 1960-ին` Կիև,
1961-ին` Անգլիա՝ կատարելագործվելու նպատակով:
1962-ին նշանակվում է Երևանի բժշկական ինստիտուտի ռեկտոր, ստեղծում է նոր ամբիոններ,
որոնց գործունեությունը զգալիորեն նպաստում է
ուսման որակի բարձրացմանը:
1966-ին ազատվելով ռեկտորի պաշտոնից՝ նա
ինստիտուտում հիﬓադրում է և անձամբ ղեկավարում իր տեսակի ﬔջ յուրահատուկ կլինիկական
ամբիոն, որը կոչվում էր ﬖասվածքաբանության,
ռազմադաշտային վիրաբուժության և նյարդավիրաբուժության ամբիոն:
Բժշկական և գիտամանկավարժական գործունեության բնագավառում ձեռք բերած ծառայությունների
գնահատուﬓ
են
դարձել
«Հայրենական պատերազﬕ երկրորդ աստիճան»,
«Կարﬕր աստղ» շքանշանները, ﬔդալները և
հանրապետության վաստակավոր բժշկի կոչումը:

ՌԱՖԱՅԵԼ ՊԱՐՈւՅՐԻ ՍՏԱՄԲՈԼՑՅԱՆ
(1966թ. հոկտեմբեր - 1968թ. ապրիլ)
Անվանի սրտաբան, ՀՀ ԳԱԱ ակադեﬕկոս, հանրապետության պետական մրցանակի դափնեկիր,
գիտության վաստակավոր գործիչ, բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Ռ. Ստամբոլցյանը 1940-ին ընդունվում է Երևանի բժշկական
ինստիտուտի բուժպրոֆիլակտիկ ֆակուլտետ:
Հայրենական Մեծ պատերազﬕ սկսվելու առաջին
օրերին ընդհատում է ուսումը և կամավոր ﬔկնում
գործող բանակ: Առող ջական վիճակից ելնելով՝
1943-ին զորացրվում է և շարունակում ուսումը
բժշկական ինստիտուտում:
1946-ին ինստիտուտն ավարտելուց հետո՝ ընդունվում է հոսպիտալային թերապիայի ամբիոն՝
որպես կլինիկական օրդինատոր: Ստալինյան
բռնապետության տարիներին ﬕ շարք ապաշնորհ
պատեհապաշտներ հալածանքների են ենթարկում նրան՝ որպես ժողովրդի թշնամու զավակի:
Ռ. Ստամբոլցյանի հայրը 1942-ին մահանում է աքսորավայրում՝ որպես ազգայնամոլ:
1948-ին նկատելով Ռաֆայել Ստամբոլցյանի
հակումը տեխնիկական գիտությունների նկատմամբ՝ նրան գործուղում են Մոսկվա՝ էլեկտﬔթոդին
տիրապետելու:
րասրտագրության
Վերադառնալով Հայաստան՝ նա ստեղծում է
էլեկտրասրտագրության ծառայություն: Հաղթահարելով ﬔծ դժվարություններ՝ կազմակերպում
է ﬔթոդի կիրառումը բժշկության ﬔջ՝ ստեղծելով
համապատասխան կուրսեր, կարճ ժամանակում
պատրաստելով 100-ից ավելի մասնագետներ:
Հանրապետության լավագույն սրտաբանների ﬔծ
մասը նրա աշակերտներն են:
1952-ին դառնում է հոսպիտալային թերապիայի
ամբիոնի ասիստենտ, 1957-ին՝ դոցենտ, 1963-ին՝
իրականացնում մանկաբուժական, սանիտարական և ստոմատոլոգիական ֆակուլտետների համար կազմակերպվող ներքին հիվանդությունների
պրոպեդևիկայի ամբիոնը:
1966-ին Ռաֆայել Ստամբոլցյանը նշանակվում
է Երևանի բժշկական ինստիտուտի ռեկտոր:

Պատմթյնը
ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ
յում շարունակում է խորանալ բժշկագիտության հենց նույն ճյուղի ﬔջ:
1930 թվականին հիﬓադրված գիտական
գրադարանի գրքային ֆոնդը աﬔն տարի
հարստանում է հազարավոր կտոր մասնագիտական գրականությամբ:
1957 թվականին սփյուռքահայ երիտասարդության առաջին ներկայացուցիչները գալիս են բժշկական ինստիտուտում սովորելու՝
Սիրիայից, Լիբանանից, Հորդանանից, Եթովպիայից, Իրանից, Սուդանից, Կիպրոսից,
Բուլղարիայից, Հունգարիայից, Ֆրանսիայից,
Մեծ Բրիտանիայից և այլ երկրներից:
1985 թվականից ինստիտուտում սկսեցին
սովորել նաև այլազգի արտասահմանցիներ
(արաբներ, հնդիկներ, պարսիկներ, լաոսցիներ…):
1958 թվականից սկսում է լույս տեսնել
«Ապագա բժիշկ» թերթը, որը հիﬓադրման
առաջին օրվանից նպատակադրվում է գաղափարական հարցերի պարտադիր լուսաբանմանը զուգահեռ դառնալ նաև ուսուﬓական հաստատության պատմագիրը:
Իր գործունեության ողջ ժամանակաշրջանում բժշկական կադրերի պատրաստմանը զուգընթաց ինստիտուտը զբաղվել
է նաև բժիշկների մասնագիտացման և
կատարելագործման հարցերով: Այդ նպատակով 1958 թվականին ինստիտուտում
ստեղծվեց բժիշկների կատարելագործման
ֆակուլտետը՝ իր ամբիոններով, որի հիմքի
վրա 1963 թվականին հիﬓադրվեց բժիշկների կատարելագործման Երևանի համաﬕութենական ինստիտուտը (ներկայումս՝ Առողջապահության ազգային ինստիտուտ):
Ի նկատի ունենալով հանրապետությունում առկա մանկաբույժների կարիքը՝ 1958
թվականին ինստիտուտում հիﬓադրվում է
մանկաբուժական ֆակուլտետ, որը կարճ ժամանակահատվածում
հանրապետությունն
ապահովում է որակյալ մանկաբույժներով:
1959 թվականին լուրջ փոփոխություններ են
կատարվում արտադրական պրակտիկայի
անցկացման ծրագրում:
1-ին և 2-րդ կուրսերում կազմակերպվում
է արտադրական պրակտիկա Երևանի հիվանդանոցներում, որն ուսանողներին հնարավորություն է տալիս ուսուﬓառության
առաջին տարիներից սկսած լինել հիվանդանոցներում՝ մասնակից դառնալով հիվանդների խնամքի կազմակերպման հարցերին:
Ինստիտուտն աստիճանաբար հանրապետության բուժհիﬓարկներն ապահովում էր
անհրաժեշտ քանակի բժիշկներով, սակայն
Հայաստանում զգալի էր ստոմատոլոգների և
դեղագետների պահաջը: Այդ բացը լրացնելու
նպատակադրմամբ 1961 թվականին ստեղծվեց ստոմատոլոգիական ֆակուլտետը, իսկ
դեղագիտության բնագավառը բարձրորակ
կադրերով համալրելու ուղղությամբ տարվող
աշխատանքներն ավարտվում են 1972 թվականին՝ դեղագիտական ֆակուլտետի բացմամբ:
1964 թվականին ստեղծվում է կենտրոնական
գիտահետազոտական լաբորատորիան (1992
թվականից՝ գիտահետազոտական կենտրոն):
Ժամանակի պահանջով ուսուﬓական հաստատություններում ﬔծ ուշադրություն էր
դարձվում ուսանողության ինտերնացիոնալ,
աշխատանքային, հայրենասիրական դաստիարակությանը: Այդ նպատակով ստեղծված
ինտերնացիոնալ ակումբը կենտրոնացնում էր
նամակագրական կապերը Եվրոպայի, Աﬔրիկայի և ﬕ շարք այլ երկրների բժշկական
ուսուﬓական հաստատությունների ուսանողների հետ: Հաշվի առնելով տարբեր երկր-

ների հետ ﬕջազգային ուսուﬓագիտական
կապերի ընդլայնման անհրաժեշտությունն ու
ﬔծ կարևորությունը, ինչպես նաև ինստիտուտում սովորող արտասահմանցի ուսանողների
թվաքանակի ավելացման հեռանկարները՝
1989 թվականին ինստիտուտում ստեղծվում
է ﬕջազգային կապերի գծով պրոռեկտորի
պաշտոն:
Ժամանակի պահանջին համահունչ՝ ուսանողության գեղագիտական դաստիարակության
նպատակով՝ ինստիտուտում 1970 թվականից
սկսում է գործել արվեստի համալսարանը,
որի երկու՝ երաժշտության և կերպարվեստի
ֆակուլտետներում ուսանողների համար դասախոսությունների համար դասախոսներ էին
հրավիրվում անվանի արվեստագետներ, երաժիշտներ, նկարիչներ…
1962 թվականին սանիտարական ֆակուլտետի ուսանողներն արտադրական պրակտիկան
անցկացնում են Լենինգրադում, իսկ 1970-75
թվականներին՝ ինստիտուտն ուսանողական
արտադրական պրակտիկայի խմբեր է փոխանակում Չեխոսլովակիայի և Լեհաստանի
բժշկական ԲՈւՀ-երի հետ:
Դարեր շարունակ գոյություն ունեցած hիպոկրատյան երդման փոխարեն՝ 1971 թվականին
ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի հրամանագրով
հաստատվում է Խորհրդային բժշկի երդման
տեքստը, որը ﬕնչև Խորհրդային երկրի փլուզումը համարվում էր շրջանավարտների հանդիսավոր երդման տեքստ:
1971 թվականին ինստիտուտում հիﬓադրվում է գիտակազմակերպչական բաժինը, որը
1992 թվականին մտնում է գիտահետազոտական կենտրոնի կազﬕ ﬔջ:
1975-ին ստեղծվում է նախապատրաստական
բաժանմունք: Աﬔն տարի բազմաթիվ երիտասարդներ` անցնելով բաժանմունքի դասընթացը, ինչպես այն ժամանակ ընդունված էր ասել՝
0 կուրս, ընդունվում էին ինստիտուտ: Դրանք
հիﬓականում արտադրությունից եկած և
բանակից զորացրված երիտասարդներն էին:
Խորհրդային պետության բարոյախոսական

ներկայացնմ են փաստաթղթերը
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
կոդեքսից ելնելով՝ անհրաժեշտ էր ակտիվացնել ﬕջհանրապետական շփուﬓերը երիտասարդության ﬔջ: Այս նպատակադրմամբ
1978 թվականից սկսած՝ կառավարության
որոշմամբ բարձր կուրսերի բոլոր տղաներն
արտադրական պրակտիկան անցկացնում
էին շինարարական ջոկատներում՝ կատարելով բուժակի պարտականություն այլ ԲՈւՀ-երից ﬔկնած շինարարական, ինչպես նաև
բժշկական ինստիտուտի ուսանողական շինարարական ջոկատների կազմում: Ինստիտուտի ուսանողության օգնությունը շինարարական աշխատանքներին սկսվել էր դեռևս
50-ական թվականներին, երբ յուրացվում
էին Ղազախստանի խամ ու խոպան հողերը:
Հետագայում այդ աշխատանքների շրջանակներն ընդլայնվեցին և ﬔր ուսանողները շինարարական աշխատանքներին ակտիվորեն
մասնակցեցին ոչ ﬕայն Ղազախստանում,
այլև Մարիական ինքնավար հանրապետությունում, Սախալինում, Արխանգելսկում, Տյուﬔնում, ԲԱՄ-ում, Կիրովի մարզում և այլուր:
Ինստիտուտի գեղարվեստական ինքնագործունեության խմբերից առավել ﬔծ ճանաչում ուներ «Մեդիկուս» վոկալ-գործիքային խումբը, որի ելույթները կայացել են ոչ
ﬕայն ԽՍՀՄ տարբեր հանրապետություններում, այլև Բուլղարիայում, Սիրիայում,
Չեխոսլովակիայում: Ինստիտուտի լողի և
բասկետբոլի հավաքականները ﬔծ հաջողությամբ հանդես էին գալիս Խորհրդային
Միության ԲՈւՀ-երի ﬕջև անցկացվող մրցաշարերում:
Բժշկական բարձրորակ մասնագետների
պատրաստման բնագավառում ձեռք բերված
հաջողությունների և հիﬓադրման 50-ամյակի
առիթով ինստիտուտը 1980 թվականին պարգևատրվում է ժամանակի կառավարական
բարձրագույն պարգևներից ﬔկով՝ «Աշխատանքային Կարﬕր դրոշ» շքանշանով:
Ինստիտուտի
ուսանողության
և
դասախոսական կազﬕ համար քաղաքացիական և մասնագիտական պարտքի դրսևորման

ﬔծ փորձություն եղավ 1988 թվականի դեկտեմբերյան երկրաշարժը: Ի պատիվ ﬔր մասնագետների և ուսանողների՝ առաց երկմտանքի կարելի է ասել, որ այդ ծանր օրերին նրանք
գտնվեցին իրենց կոչման բարձրության վրա՝
ցուցաբերելով բժշկական պարտքի ու մարդասիրության դրսևորման փայլուն օրինակ:
Հենց առաջին օրը՝ դեկտեմբերի 7-ին, ինստիտուտում ստեղծվեց օպերատիվ շտաբ, նույն
օրը Սպիտակ ու Լենինական հասան բժշկականի շուրջ 250 ուսանողներ՝ դասախոսների
ղեկավարությամբ՝ ձեռնամուխ լինելով փրկարարական աշխատանքներին, կազմակերպելով տուժածների առաջին բուժօգնությունը:
Մեկնածներին հերթափոխելու նպատակով
աﬔն օր աղետի գոտի էին ﬔկնում նոր ջոկատներ (100-150 հոգի): Ինստիտուտում կազմակերպված դոնորական կետում ﬔկ օրում
ավելի քան 400 հոգուց անվարձահատույց
տրված արյուն հանձնվեց, Երևանի հիվանդանոցներում ﬔր ուսանողուհիների շուրջօրյա հերթապահությունները նպատակ ունեին
իրականացնել տուժածների խնամքը: Բարձր
կուրսերի տղաները ոչ ﬕայն բժիշկների հետ
կողք-կողքի գիշեր ու ցերեկ աշխատեցին Սպիտակում կազմակերպված դաշտային հոսպիտալում, այլև անհրաժեշտության դեպքում
ինքնաթիռներով ուղեկցեցին վիրավորներին
Մոսկվա, Թբիլիսի, Երևան… Ավելի ուշ կազմավորվեցին ուսանողների մասնագիտացված
ջոկատներ: Երևանում ﬓացած ուսանողները հերթապահում էին օդանավակայանում և
երկաթուղային կայարանում՝ մասնակցելով
արտասահմանցի և ԽՍՀՄ այլ քաղաքներից
ստացված իրերի, դեղաﬕջոցների բեռնաթափման և տեղափոխման աշխատանքներին:
Այդ օրերին ինստիտուտի ֆիզկուլտուրայի նորաբաց դահլիճը և նրան կից սենյակները վերածվել էին դեղաﬕջոցների շուրջօրյա գործող
պահեստի, իսկ ինստիտուտի աշխատակիցները իրենց 5-օրյա աշխատավարձը փոխանցեցին երկրաշարժից տուժածների օգնության
ֆոնդին:

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
ՌԵԿՏՈՐՆԵՐԸ
1967-ին նրան շնոհվում է ՀՀ գիտության վաստակավոր գործչի կոչում:
1968-ին նրա խնդրանքով հանրապետության
ղեկավարությունը դժվարությամբ համաձայնում
է նրան ազատել բժշկական ինստիտուտի ռեկտորի պաշտոնից՝ շարունակելով իր աշխատանքային
գործունեությունը որպես ամբիոնի վարիչ:
1971-ին ընտրվոմ է Հայաստանի գիտությունների ակադեﬕայի թղթակից անդամ:
1980-ին «Կլինիկական էլեկտրասրտագրություն»
ﬔնագրության համար Ռաֆայել Ստամբոլցյանը
ստանում է պետական մրցանակ:
1987-ին նա թողնում է ամբիոնի վարիչի պատասխանատու պաշտոնը, բայց, հրաժարվելով հանգստանալու մտքից, շարունակում է իր գործունեությունը որպես ամբիոնի պրոֆեսոր:
1994-ին ընտրվում է ՀՀ ԳԱԱ ակադեﬕկոս:
Բազմաթիվ ﬔնագրությունների, դասագրքերի
հեղինակ, ﬔծանուն գիտնականը 1961-ին պարգևատրվել է «Պատվո նշան» և Հայրենական Մեծ
պատերազﬕ 2-րդ աստիճանի շքանշաններով և
բազմաթիվ ﬔդալներով:

ԳԱԲՐԻԵԼ ՍԱՄՍՈՆԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
(1968թ. ապրիլ - 1969թ. հունվար)
Կենսաբանական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր Գաբրիել Խաչատրյանը, որն իր աշխատանքային կենսագրությունը սկսել էր որպես
մաթեմատիկայի ուսուցիչ՝ ավարտելով Գորիսի
մանկավարժական ուսուﬓարանը, 1942-ի ամռանը կամավոր ﬔկնում է ռազմաճակատ:
1946-ին զորացրվելուց հետո 1947-ին ընդունվում
է բժշկական ինստիտուտ: Հաջողությամբ ավարտելով ինստիտուտը՝ 1953-ին ընդունվում է ասպիրանտուրա՝ կենսաքիﬕայի գծով: Երկու անգամ՝
1955-ին, 1962-ին ընտրվում է ինստիտուտի կուսկոﬕտեի բյուրոյի քարտուղար:
Գաբրիել Խաչատրյանը 1968-ի ապրիլին նշանակվում է բժշկական ինստիտուտի ռեկտոր և այդ
պաշտոնը վարում ﬕնչև հաջորդ տարվա հունիս
աﬕսը, ապա շարունակում իր գործունեությունը
կենսաքիﬕայի ամբիոնում՝ ղեկավարելով իր հիմնադրած գիտահետազոտական աշխատանքները:
1983-ին ազատվում է աշխատանքից՝ ընդունվելով ԽՍՀՄ առող ջապահության նախարարության
թունաբանության ինստիտուտի Երևանի մասնաճյուղը՝ զբաղեցնելով ավագ գիտաշխատողի պաշտոնը:
1989-ին վերադառնում է մայր ԲՈւՀ՝ դարձյալ
զբաղեցնելով կենսաքիﬕայի ամբիոնի պրոֆեսորի իր նախկին պաշտոնը:

ԷՄԻԼ ՍԱՄՍՈՆԻ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
(1971թ. հուլիս - 1975թ. հունիս)
Գիտության, առող ջապահության և բժշկական
բարձրագույն կրթության ականավոր կազմակերպիչ, ՀՀ ԳԱԱ փոխնախագահ, բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ակադեﬕկոս Էﬕլ
Գաբրիել յանը բժիշկ դառնալու մտադրությամբ
ընդունվում է բժշկական ինստիտուտի բուժպրոֆիլակտիկայի ֆակուլտետ: Մեծ հետաքրքրություն ցուցաբերելով դեղաբանության նկատմամբ՝
3-րդ կուրսից սկսած՝ մասնակցում է դեղաբանության ամբիոնի ուսանողական գիտական խմբակի
աշխատանքներին: Քաղաքական ակտիվությամբ
ուսանողը 5 տարի անընդﬔջ ղեկավարել է ինստիտուտի կոﬔրիտական կազմակերպությունը,
եղել ինստիտուտի ուսանողական գիտական ընկերության նախագահի տեղակալ: Նորավարտ
բժիշկը իր գործունեությունը սկսել է Արթիկից:
1959-ին տեղափոխվել է Երևան և գործուղվել
բժշկական ինստիտուտի դեղաբանության ամբիոն:
1966-67 ուստարում ընտրվում է բժշկական ինստիտուտի կուսկազմակերպության քարտուղար:
1967-ին աժանանալով դեղաբանության ամբիոնի դոցենտի կոչման՝ ﬔկնում է երկարաժաետ
գործուղման Մեծ Բրիտանիա, 1968-ին՝ Շվեդիա:
1969-ին նշանակվում է բժշկական ինստիտուտի պրոռեկտոր, նույն թվականին նշանակվում է
բժշկական ինստիտուտի ռեկտոր: Նրա նախաձեռնությամբ 1972-ին ինստիտուտում հիﬓադրվեց գիտաբժշկական տեղեկատվության բաժին,
որն առաջինն էր հանրապետության ԲՈւՀ-երում:
Նրա հրահանգով անվանի նկարիչ Ռուդոլֆ

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՌԵԿՏՈՐՆԵՐԸ
Գարգալոյանը զարդանախշերով ծածկեց ինստիտուտի գլխավոր մասնաշենքի (սև շենք) ճեմասրահի առաստաղը:
1975-ին Էﬕլ Գաբրիել յանը նշանակվում է հանրապետության առող ջապահության նախարար՝
ﬕաժամանակ զբաղեցնելով ինստիտուտի դեղաբանության ամբիոնի պրոֆեսորի և ուղեղի արյան շրջանառության գիտահետազոտական լաբորատորիայի վարիչի պաշտոնները: Նրա ջանքերի
արդյունք պետք է համարել ներկայումս կիրառվող բժիշկների «բաց դռների օր» ﬕջոցառումը, որը
ԽՍՀՄ առող ջապահության նախարարության հրամանով առաջարկվեց ընդօրինակել նաև մյուս
հանրապետություններում:
1988-ի երկրաշարժը նոր և դժվար խնդիրներ դրեց հանրապետության առող ջապահության նախարարի առջև, որոնք պատվով հաղթահարեց առող ջապահության հմուտ կազմակերպիչ Էﬕլ
Գաբրիել յանը:
Է. Գաբրիել յանը երկար տարիներ եղել է ԽՍՀՄ դեղաբանների ﬕության վարչության նախագահության անդամ, ԽՍՀՄ բժշկական ﬔծ հանրագիտարանի դեղաբանության գծով խմբագիրը, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կոﬕտեի 25 անդաﬓերից ﬔկը, ով մշակում և
իրականացնում էր դեղաքաղաքականության հիﬓադրույթների ներդրուﬓ աշխարհով ﬔկ:
1922-ին նա ձեռնամուխ է լինում դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների գործակալության ստեղծմանը, ինչպես նաև «Արﬔնիկում» դեղապատրաստուկի նախակլինիկական և կլինիկական ուսումնասիրմանը, բուժման սկզբունքների մշակմանը: Իր գիտական գործունեության ﬔկ տասնյակ հայտնագործությունների, 300-ից ավելի գիտական աշխատությունների, դասագրքերի, ﬔնագրության
գնահատման արդյունքը եղել են ﬕջազգային կազմակերպությունների այն բոլոր հեղինակավոր
մրցանակները, ﬔդալները, կոչուﬓերը, որոնց ագամ թվարկումը շատ երկար կտևի: Դրանցից նշենք
ﬔկը՝ ՄԱԿ-ի ՅՈւՆԵՍԿՕ-ի ﬕջազգային Կալինգայի մրցանակը:

ՎԻԼԵՆ ԱՐՄԵՆԻ ԱՍՏՎԱԾԱՏՐՅԱՆ
(1975թ. օգոստոս - 1987թ. հուլիս)
ԽՍՀՄ ԲԳԱ թղթակից-անդամ, գիտության վաստակավոր գործիչ, բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վիլեն Աստվածատրյանը բժշկական ինստիտուտ է ընդունվել 1950-ին:
1958-ին ասպիրանտական կրթությունը ստանալով Մոսկվայում և 1961-ին ամփոփելով իր հետազոտությունների արդյունքները՝ պաշտպանում է թեկնածուական ատենախոսություն՝ որպես ասիստենտ սկսելով իր գիտամանկավարժական գործունեությունը Երևանի բժշկական ինստիտուտի
բժիշկների կատարելագործման ֆակուլտետի մանկաբուժության ամբիոնում:
1963-ին, երբ այդ ֆակուլտետի բազայի վրա հիﬓադրվում է Երևանի բժիշկների կատարելագործման ինստիտուտը, Վիլեն Աստվածատրյանը նույն պաշտոնով շարունակում է իր գործունեությունը
նորաստեղծ ինստիտուտում, որտեղ 1965-ին ստանում է դոցենտի կոչում՝ նույն ինստիտուտում 1967-71
թթ. ﬕաժամանակ աշխատելով որպես դեկան:
1970-ին նա նշանակվում է բժիշկների կատարելագործման ինստիտուտի մանկաբուժության ամբիոնի վարիչ, իսկ 1 տարի անց ընտրվելով բժշկական ինստիտուտի հոսպիտալային մանկաբուժության ամբիոնի վարիչ՝ ղեկավարում է նոր հիﬓադրած ամբիոնը և նրան կից գիտահետազոտական
լաբորատորիան:
1973-ին Վիլեն Աստվածատրյանը նշանակվում է նաև ինստիտուտի ուսուﬓական աշխատանքների
գծով պրոռեկտոր, իսկ 2 տարի անց ռեկտոր՝ 12 տարի անընդﬔջ ղեկավարելով բժշկական ինստիտուտը: Նրա ռեկտորության տարիներին՝ 1980-ին, բժշկական կադրերի պատրաստման բնագավառում
ձեռք բերած ակնառու հաջողությունների համար և հիﬓադրման 50-ամյակի առիթով, ինստիտուտը
պարգևատրվում է «Աշխատանքային Կարﬕր դրոշ» շքանշանով, իսկ ﬕ խումբ գիտնականներ, այդ
թվում նաև ինստիտուտի ռեկտորը արժանանում են գիտության վաստակավոր գործչի կոչման:
1975-ին ինստիտուտում սկսեցին գործել նախապատրաստական ֆակուլտետը, Հայաստանի
բժշկության պատմության թանգարանը, բարելավվեցին գրադարանի պայմանները: Վերջապես կառուցվեց և շահագործման հանձնվեց ինստիտուտի նոր մասնաշենքը, որը այժմ կոչվում է վարչական:
Մեծ են Վիլեն Աստվածատրյանի ծառայությունները բժշկական, մասնավորապես մանկաբուժական
կադրերի պատրաստման, ինչպես նաև մանկաբուժության՝ որպես բժշկության կարևոր բնագավառի
զարգացման գործում: Նա երկար տարիներ եղել է մանկաբույժների համաﬕութենական գիտական
ընկերության վարչության անդամ, ԽՍՀՄ բժշկական բարձրագույն կրթության խորհրդի անդամ,
մասնագիտական համաﬕութենական ամսագրերի խմբագրական կոլեգիայի անդամ:

ՎԻԼԵՆ ՊԱՐՈւՅՐԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
(1987թ. հուլիս - 2006թ. մարտ )
ՀՀ ԳԱԱ ակադեﬕկոս, բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, բժշկական ծառայությունների գնդապետ Վիլեն Հակոբյանը 1954-ին ընդունվելով և 1960-ին ավարտելով ինստիտուտը՝ գործուղվում է Արթիկի շրջան՝ որպես գյուղական բժշկական տեղամասի վարիչ: Ավարտելով երկու տարի
նշանակմամբ աշխատելու պարտադիր ժամանակահատվածը՝ 1962-ին վերադառնում է Երևան և աշխատանքի անցնում բժշկական ինստիտուտի ֆարմակոլոգիայի ամբիոնում:
1967-ին պաշտպանելով թեկնածուական թեզ՝ 1 տարի անց դառնում է ամբիոնի ավագ գիտաշխատող:
1972-ին ընտրվում է ֆարմակոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ, 1978-ին՝ նույն ամբիոնի պրոֆեսոր:
1979-ին նա ընտրվում է ինստիտուտի բուժական ֆակուլտետի դեկան:
1983-86 թթ. ընտրվում է ինստիտուտի կուսակցական կոﬕտեի առաջին քարտուղար, իսկ 1986-ին
զբաղեցնում է ուսուﬓական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի պաշտոնը:
1987-ից ﬕնչև 2006-ը վարել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնը:
1988-ի դեկտեմբերի 7-ի երկրաշարժը փորձություն եղավ ոչ ﬕայն բժշկական համալսարանի, այլև
նրա ռեկտորի համար: Ինստիտուտում կենտրոնացավ բարեգործական նպատակով հանրապետությունում ստացված դեղորայքի զգալի մասը: Այդ դեղորայքը առաքվում էր ըստ անհրաժեշտության:
Նրա անﬕջական ղեկավարությամբ ուսանողության ﬕ ստվար զանգված աշխատում էր աղետի գոտում, Երևանի կլինիկաներում, հիվանդանոցներում, օդանավակայանում…
Հանրապետությունը համակած գործադուլների և դասադուլների տարիներին, ինչպես նաև հանրապետության համար տնտեսական ու էներգետիկ ճգնաժաﬕ տարիներին՝ 1992-95 թթ., նրա ղեկավարությամբ և ջանքերով դասախափանուﬓեր, տևական դասադուլներ բժշկական համալսարանը
չունեցավ այն պարզ պատճառաբանությամբ, որ բժշկական կրթությունը չի հանդուրժում պարապուրդներ: Համատարած խավարի, ցրտի, կաթվածահար տնտեսության, տրանսպորտային ﬕջոցների բացակայության, կենցաղային անտանելի պայմանների առկայությունը չխաթարեց բժշկական
համալսարանի գործունությունը:
Համալսարանում առկա նորմալ պայմանները՝ էլեկտրականություն, ջեռուցում, տաք ջուր՝ օժանդակում էին ոչ ﬕայն դասապրոցեսի չխաթարվելուն, այլև լուծում աշխատողների սոցիալական որոշ
հարցեր:
1996-ից ԵՊԲՀ-ն մասնակցում է «Tacis -Tempus» ծրագրերին, որոնք մասնագիտական կրթության
եվրոպական ֆոնդի կողﬕց առաջարկվում էին որպես բարձրագույն կրթության բնագավառում համագործակցության ծրագրեր:
Վիլեն Հակոբյանի ուշադրության կենտրոնում են եղել ուսանողների հանրակացարանա-

Պատմթյնը

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Երևանի պետական բժշկական համալսարանի զարգացման պատմության ﬔջ առանձնահատուկ նշանակություն ունի վերջին տասնամյակը: Այս ժամանակահատվածը, չնայած
օբյեկտիվ լուրջ դժվարություններին՝ բժշկական
համալսարանի համար վստահաբար կարելի է
համարել ուսուﬓական գործընթացի բարեփոխուﬓերի, տեխնիկական հագեցվածության և
ﬕջազգային համագործակցության ընդլայնման ժամանակաշրջան:
1991-ին Հայաստանի Հանրապետությունը
հռչակեց իր անկախ պետականությունը: 70ամյա համայնավարական հասարակարգից
անցում կատարվեց դեպի տնտեսվարման նոր
համակարգ` դեպի շուկայական տնտեսություն:
Ինչպես ցանկացած պետության, այնպես էլ
Հայաստանի նորանկախ պետության առջև ծառացան բազում ու բազմապիսի հիﬓախնդիրներ: Մի կողﬕց` անցումային շրջանին բնորոշ
օբյեկտիվ դժվարությունները, մյուս կողﬕց պատերազմական իրավիճակը և դրա հետ կապված հարևան երկրի կողﬕց իրականացված
տնտեսական շրջափակումը, աննկարագրելի
ծանր կացություն ստեղծեցին Հայաստանի համար: 1992-95թթ. հանրապետությունը ﬗրճվեց
տնտեսական ու էներգետիկ դաժան ճգնաժաﬕ
ﬔջ: Կաթվածահար եղավ երկրի տնտեսությունը, տրանսպորտը և, իհարկե, նաև կրթական
ողջ համակարգը: Սակայն գոհունակությամբ
կարելի է նշել, որ ճգնաժամային այդ դաժան
տարիներին անգամ Երևանի պետական բժշկական համալսարանը շարունակեց գոյատևել և
նույնիսկ վերընթաց ապրել: Բժշկականի վերելքը ընդգծվեց նաև հետճգնաժամային տարիներին` 1996 -ից հետո, երբ հանրապետության
սոցիալտնտեսական կյանքը սկսեց աստիճանաբար վերակենդանանալ և նկատելիորեն ակտիվացան բժշկական համալսարանի կապերը
արտասահմանյան երկրների և առաջատար
բժշկական կենտրոնների հետ: Առանց չափազանցության կարելի է հավաստել, որ դրական
ﬕտուﬓերն ու շոշափելի առաջընթացն առկա
դարձան համալսարանի գործունեության համարյա բոլոր բնագավառներում` ուսուﬓական
գործընթացի կատարելագործման, գիտական
հետազոտությունների մակարդակի բարձրացման, ուսուﬓագիտական ստորաբաժանուﬓերի գործունեության բարելավման, ﬕջազգային
կապերի ընդլայնման ուղղությամբ:
1999-2000 ուսուﬓական տարում կատարվեց
ֆակուլտետների ﬕավորում` բուժական, մանկաբուժական և բժշկական կանխարգելման
ֆակուլտետները ﬕավորվեցին ﬔկ` ընդհանուր
բժշկության ֆակուլտետի ﬔջ: Ժամանակի համար իրադարձություններից իր կարևորությամբ
առանձնահատուկ տեղ էր գրավում ռազմաբժշկական ֆակուլտետի բացումը: Գաղտնիք չէ,
որ երկար ու դժվարին պայքարով իր անկախությունը հռչակած ﬔր հանրապետությունը
1992-ին հայտնվեց չհայտարարված պատերազﬕ ﬔջ, և, բնականաբար, ազգային հզոր
բանակից բացի նույնքան անհրաժեշտ էր
ունենալ զինվորական բժիշկներ: Ուստի և, ըստ
արժանվույն գնահատելով ﬔր անկախ պետականության համար ֆիզիկապես ամուր, առողջ
և մարտունակ բանակ ունենալու, ինչպես նաև
բանակը բարձրորակ զինվորական բժիշկներով
ապահովելու կարևորությունը` կառավարության որոշմամբ 1994-ին համալսարանի ռազ-

ներկայացնմ են
փաստաթղթերը

ԲԺՇԿԱԿԱՆ
1990-ԻՑ ԱՌ ԱՅՍՕՐ
մական ամբիոնի բազայի վրա հիﬓադրվեց ռազմաբժշկական ֆակուլտետը:
Ներբուհական աշխատանքների կազմակերպման գործում կարևոր էր ուսանողական խորհրդարանի դերը, որը կազմավորվել է 1992-ին համալսարանի ուսանողների նախաձեռնությամբ՝
հանդես գալով նմանատիպ երիտասարդական
առաջին կառույցը հանրապետության բուհական
համակարգում:
Քանի որ ԽՍՀՄ կազմալուծման հետևանքով բժշակականի դասախոսները զրկվեցին
Միության կենտրոնական քաղաքներում մասնագիտական որակավորումը բարձրացնելու
հնարավորությունից, 1997-ին բժշկական համալսարանում սկսում է գործել դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց:
1996-97 ուսուﬓական տարվանից սկսած՝ համալսարանը մասնակցում էր տրանսեվրոպական
համագործակցության շրջանակներում բարձրագույն կրթության բնագավառում Եվրախորհրդի
և ԱՊՀ երկրների ﬕջև գործող «Tacis-Tempus»
ծրագրին, որի նպատակներն են արտասահմանյան երկրների բժշկական կրթօջախների,
կրթական և գիտական կազմակերպությունների
հետ կապերի հաստատումը, համալսարանի ﬕջազգային լայն ճանաչումը, բժիշկ-մասնագետներ պատրաստելու ﬕջազգային փորձի ուսումնասիրությունն ու լավագույն փորձի ներդրումը:
Միջերկրածով յան Էքս-Մարսել II, Ֆրանսիայի
և Երևանի պետական բժշկական համալսարանների բուժական, դեղագիտական և ստոմատոլոգիական ֆակուլտետների ﬕջև կնքվեցին
համաձայնագրեր, որոնք նպատակ ունեին ﬕասնական ծրագրերով իրականացնել ուսուﬓական
գործընթացը, գիտական հետազոտությունները
և նպաստել գաղափարների, անձնակազﬔրի,
փաստաթղթերի և այլ նյութերի փոխանակմանը
բժշկության բնագավառում...

Համալսարանի գործնեթյանը ձեզ կծանոթացնեն «Տարեգրթյն» էջերի նյթերը: Բժշկական համալսարանի պատմթյան տարեգրթյնը ներկայացնող նման
ﬕ լրաքաղ տպագրվել է «Ապագա բժշկի»
2013 թվականի N9-10 թողարկման ﬔջ, որն
ընդգրկել է 1958-2000 թվականներն ընկած
ժամանակահատվածը:
Հոբել յանի առիթով շարնակմ ենք
թերթել բժշկական համալսարանի 3-րդ
հազարամյակի տեղեկատվթյնը:
Տարեգրթյան լրաքաղը կատարված է
«Ապագա բժշկի» հրապարակﬓերից:
Ընթերցողներից ոմանց կարծիքով նման
մատցմը կարող է չափազանց մանրացված համարվել: Սակայն շադիր կարդալ
դեպքմ՝ կարող եք նկատել բժշկական համալսարանի զարգացման ռիթմը՝ քայլ առ
քայլ, ﬕջազգային կապերի հետևողական
զարգացմը, կրթական ծրագրերմ ﬕմյանց հաջորդող փոփոխթյնները և շատ
այլ իրադարձթյններ, որոնք էլ հենց կազմմ են ﬔր ԲՈւՀ-ի պատմթյան ընթացքը
ամբող ջացնող այն փաստերը, որոնք ներկայացնմ են Երևանի պետական բժշկական համալսարանի պատմթյնը:

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՌԵԿՏՈՐՆԵՐԸ
յին հարցերի, ինչպես նաև՝ նրանց և աշխատակիցների հանգստի կազմակերպման հարցերը:
Արդյունքում 2000-ին սեփականության իրավունքով բժշկական համալսարանի տնօրինությանը
հանձնվեց «Զեյթուն» ուսանողական ավանի մասնաշենքերից ﬔկը և առող ջարարական կենտրոններ ստեղծվեցին Դիլիջանում, Աղվերանում և Սևանի ափին: Ցանկանալով իր անﬕջական
ավանդն ունենալ հայկական բանակի հզորացման գործում՝ նրա առաջարկությամբ 1994-ին համալսարանում բացվեց ռազմաբժշկական ֆակուլտետը: Նրա աշխատանքը գնահատվել է «Մխիթար Հերացու» ﬔդալով:

ԳՈՀԱՐ ՊԵՏՐՈՍԻ ՔՅԱԼՅԱՆ
(2006թ. մարտ -2011թ. մարտ )
Բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Գ.Պ. Քյալ յանը 1977-ին ընդունվել և 1983-ին
ավարտել է Երևանի բժշկական ինստիտուտի բուժական գործ ֆակուտետը: 1984-ից աշխատանքի է անցել նորմալ անատոﬕայի ամբիոնում: 1989-ին պաշտպանել է թեկնածուական, իսկ 1993ին՝ դոկտորական ատենախոսություն: Գիտական գործունեության ոլորտը ﬕկրոշրջանառության
հունի մորֆոֆունկցիոնալ առաձնահատկությունների ուսուﬓասիրությունն է: Նա Հայաստանի
մորֆոլոգների ասոցիացիայի փոխնախագահն է, ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի կլինիկական անատոﬓերի ասոցիացիաների իսկական անդամ: Ավելի քան 50 գիտական հրատարակուﬓերի և
բազմաթիվ ﬔթոդական աշխատությունների՝ այդ թվում «Մարդու անատոﬕա» և «Անատոﬕա»
հայերեն դասագրքերի, ինչպես նաև անգլերեն լեզվով 4 հատորից բաղկացած “Human Anatomy”
ուսուﬓական ձեռնարկի հեղինակ է: Պրոֆեսոր Գ.Պ. Քյալ յանը նորմալ անատոﬕայի ամբիոնը
ղեկավարում է 1994-ից:
2006-ի մարտին Գ.Պ. Քյալ յանը ընտրվեց Մխիթար Հերացու անվան Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր, ում գործունեությունը սկսվեց բժշկական համալսարանի ռազմավարական ծրագրի (2006-10թթ.) ընդունումով:

ԴԵՐԵՆԻԿ ՀՐԱՆՏԻ ԴՈւՄԱՆՅԱՆ
(2011թ. ապրիլ -2012թ. մարտ)
Ծնվել է 1953-ի հունվարի 1-ին, Երևանում:
1960-70 թթ. հաճախել է Երևանի թիվ 94 ﬕջնակարգ դպրոցը:
1972-ին ընդունվել է բժշկական ինստիտուտի բուժական ֆակուլտետը: Ինստիտուտն ավարտելով՝ 1978-79թթ. սովորել է Երևանի «Մալաթիա-Սեբաստիա» կլինիկայի և Հոկտեմբերյանի շրջանային կենտրոնական հիվանդանոցի ինտերնատուրայում։
1970-71թթ. աշխատել է Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտում՝ որպես ցրիչ:
1971-72թթ. աշխատել է Երևանի տրիկոտաժի թիվ 2 ֆաբրիկայում՝ որպես բանվոր:
1979-84թթ. - Հոկտեմբերյանի շրջանի Երվանդաշատ գյուղ՝ տեղամասային հիվանդանոցի
գլխավոր բժիշկ:
1984-85թթ. Երևանի թիվ 19 պոլիկինիկայում՝ գլխավոր բժշկի բուժական գծով տեղակալ:
1985-86թթ. Երքաղգործկոﬕ առող ջապահության բաժին՝ բժիշկ-տեսուչ:
1986-92թթ. ՀԽՍՀ նախարարների խորհուրդ, առող ջապահության և սոցիալական ապահովության բաժին՝ ավագ ռեֆերենտ, գլխավոր մասնագետ, ապա՝ բաժնի վարիչի պաշտոնակատար:
1992-97թթ. ՀՀ առող ջապահության նախարարություն՝ նախարարի առաջին տեղակալ:
1997-2011թթ. ՀՀ ԱՆ առող ջապահության ազգային ինստիտուտ՝ տնօրեն, գիտական խորհրդի
նախագահ, առող ջապահության քաղաքականության և օրենսդրության ամբիոնի վարիչ:
2011-ի մարտի 4-ից՝ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնակատար:
2011-ի ապրիլի 30-ին ընտրվել է ԵՊԲՀ-ի ռեկտոր:

ՄԻՔԱՅԵԼ ԶԱԽԱՐԻ ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ
(2012թ. դեկտեմբեր -ﬕնչ օրս)
Ծնվել է 1952-ի օգոստոսին, Երևանում։
1959-69թթ. սովորել է Երևանի Ա.Ս. Պուշկինի անվան թիվ 8 ﬕջնակարգ դպրոցում:
1969-75թթ. սովորել է բժշկական ինստիտուտի բուժական ֆակուլտետում` այն ավարտելով գերազանցության դիպլոմով:
1976-1979թթ. – Մոսկվա, առաջին պետական բժշկական ինստիտուտ` ասպիրանտուրա։
1979-ին Մոսկվայում պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն՝ ստանալով բժշկական
գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան:
1979-81թթ. եղել է ԵՊԲԻ ՄՍՍ թերապիայի ամբիոնին կից գիտահետազոտական լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող, 1981-88թթ.՝ ԵՊԲԻ ՄՍՍ թերապիայի ամբիոնին կից գիտահետազոտական լաբորատորիա` ավագ գիտաշխատող:
1988-93թթ. եղել է ԵՊԲԻ թերապիայի թիվ 3 ամբիոնի ասիստենտ, 1993-97թթ.՝ ԵՊԲՀ թերապիայի թիվ 3 ամբիոնի դոցենտ, 1997-2011թթ.՝ ԵՊԲՀ ընտանեկան բժշկության ամբիոնի վարիչ:
1997-2010թթ. վերապատրաստում է անցել Էստոնիայում, Նորվեգիայում, Մեծ Բրիտանիայում,
Չեխիայում:
1998-2001թթ. ՀՀ ԱՆ առաջնային բուժօգնության և թոքաբանության/պուլմոնոլոգիայի գլխավոր
մասնագետն էր, 2003-04թթ.՝ ՀՀ ԱՆ գլխավոր թերապևտը, 2004-06թթ.՝ ԵՊԲՀ հետդիպլոմային
ուսուցման գծով պրոռեկտորը, 2006-11թթ.՝ ԵՊԲՀ ռեֆորﬓերի և ինտեգրացիայի գծով պրոռեկտորը, 2011-ի մայիս-օգոստոս աﬕսներին՝ ԵՊԲՀ կլինիկական աշխատանքների գծով պրոռեկտորը, 2011-ի օգոստոսի 25-ից ԵՊԲՀ-ի ընտանեկան բժշկության ամբիոնի պրոֆեսորը, 2011-12թթ.՝
ԵՊԲՀ գիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտորը:
2000-ին Երևանում պաշտպանել է դոկտորական ատենախոսություն` ստանալով բժշկական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան:
2001-ին նրան շնորհվել է բժշկագիտության պրոֆեսորի գիտական կոչում։
Ավելի քան 60 գիտական հոդվածների հեղինակ է, 5 կլինիկական ձեռնարկների համահեղինակ
և խմբագիր։
2012-ի դեկտեմբերի 28-ից ստանձնել է ԵՊԲՀ ռեկտորի պարտականությունները:
2000-ին պարգևատրվել է ԵՊԲՀ ոսկե ﬔդալով, 2001-ին ստացել է ՀՀ առող ջապահության նախարարի պատվոգիր, 2010-ին՝ ԵՊԲՀ ոսկե ﬔդալ, 2010-ին՝ ՀՀ վարչապետի պատվոգիր։
2006-ից առ այսօր «Ընտանեկան բժշկության ակադեﬕական ﬕավորում» կազմակերպության
համանախագահն է, 2008-ից առ այսօր` «Հայ թերապևտների ասոցիացիա» կազմակերպության
նախագահը։

ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
Ե
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՌԵԿՏՈՐԸ
ԵՎ ՊՐՈՌԵԿՏՈՐՆԵՐԸ

Երևանի պետական բժշկական
համալսարանի ռեկտորն է բժշկական
գիտթյնների դոկտոր, պրոֆեսոր
ՄԻՔԱՅԵԼ ԶԱԽԱՐԻ ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆԸ

ԵՊԲՀ պրոռեկտորատները ղեկավարմ
են՝ ՍԱՄՎԵԼ ԱՐԾՐ:Ն: ԱՎԵՏԻՍՅԱՆԸ
(սﬓական աշխատանքներ), ԵՐՎԱՆԴ
ՍԱՀԱԿԻ ՍԱՀԱԿՅԱՆԸ (ﬕջազգային
գործնեթյն և արտաքին կապեր),
ԱՐՄԵՆԱԿ ՁՈՆԻԿԻ ՀԱՄԲԱՐՁ:ՄՅԱՆԸ
(հետբհական և շարնակական
կրթթյն),
ԱՐՄԵՆ ՄԻՔԱՅԵԼԻ ՄԻՆԱՍՅԱՆԸ
(կլինիկական աշխատանքներ), ԿՈՆՍՏԱՆՏԻՆ
ԲՈՐԻՍԻ ԵՆԿՈՅԱՆԸ (գիտթյններ):
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
ՖԱԿ:ԼՏԵՏՆԵՐ ԵՎ ԴԵԿԱՆԱՏՆԵՐ
ԸՆԴՀԱՆ:Ր ԲԺՇԿ:ԹՅԱՆ ՖԱԿ:ԼՏԵՏ

Կազմավորվել է 1999-ին՝ ﬕնչ այդ ինքնուրույն գործող բուժական, մանկաբուժական և
բժշկական կանխարգելման ֆակուլտետների
ﬕավորման հիման վրա և, փաստորեն, համարվում է բուժական ֆակուլտետի իրավահաջորդը:
Բուժական ֆակուլտետը հիﬓադրվել է 1920-ին:
1927-ին ֆակուլտետն ավարտել են առաջին 32
բժիշկ-շրջանավարտները:
Ֆակուլտետի առաջին դեկանը (ﬕնչև 1937թ.)
եղել է Ս.Խ. Բաղդասարյանը, ով ﬕաժամանակ
ղեկավարել է սոցիալական հիգիենայի ամբիոնը: Հետագայում բուժական ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնը վարել են դոցենտ Ռ.Ա. Աղասարյանը, պրոֆեսորներ Գ.Ա. Մինասյանը, Վ.Գ.
Մխիթարյանը, Ա.Հ. Բեգլարյանը, Վ.Զ. Գրիգորյանը, դոցենտ Լ.Ա. Ֆրանգուլ յանը, պրոֆեսորներ Ռ.Ս. Մաﬕկոնյանը, Վ.Պ. Հակոբյանը, Վ.Ա.
Շեկոյանը, Գ.Պ. Քյալ յանը, Ս.Խ. Գրիգորյանը,
Ա.Գ. Հարությունյանը, Մ.Մ. Միրիջանյանը, իսկ
2011-ից ֆակուլտետի դեկանն է բ.գ.թ., դոցենտ
Նունե Բագրատի Շահվերդյանը:

Ն:ՆԵ ԲԱԳՐԱՏԻ
ՇԱՀՎԵՐԴՅԱՆ
ընդհանուր բժշկության
ֆակուլտետի դեկան

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ
Ընդհանուր
բժշկության
ֆակուլտետի
բազային
կրթությունը կազմակերպվում է բակալավրիատում 5 և
մագիստրատուրայում 2 տարի տևողությամբ, որին հաջորդում է կրթության հետդիպլոմային փուլը՝ ﬕնչև 4
տարի տևողությամբ: Ուսուցումը կազմակերպվում է հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով: Ներկայումս
ֆակուլտետում սովորում են շուրջ 3.000 ուսանողներ:
Բակալավրիատում ուսուﬓառության ընթացքում ուսանողներն ուսուﬓասիրում են ինչպես տեսական, այնպես էլ
մասնագիտական և հարակից կլինիկական առարկաներ:

Գործնական պարապմունքների ընթացքում լայնորեն կիրառվում են ուսուﬓական ֆանտոﬓեր, մուլ յաժներ, դիդակտիկ նյութեր: Մագիստրատուրայում ուսուﬓառության
ընթացքում ավելի փոքր խմբերով ուսուցուﬓ ուղեկցվում է
գործնական հմտությունների կատարելագործմամբ:
Բակալավրիատն ավարտելուց հետո տրվում է բժշկագիտության բակալավրի, իսկ մագիստրատուրան ավարտելուց հետո «Բուժական գործ» մասնագիտությամբ բժշկի
որակավորում:

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԺՇԿՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԸ
ախտաբանական անատոﬕայի
և կլինիկական մորֆոլոգիայի
անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի
 արյունաբանության
 բժշկական գենետիկայի
 էնդոկրինոլոգիայի
 ընտանեկան բժշկության
 թերապիայի թիվ 1
թերապիայի թիվ 2
 թերապիայի թիվ 3
 թերապիայի թիվ 4
 կլինիկական ալերգոլոգիայի

 կլինիկական լաբորատոր ախտորոշման
 կլինիկական ֆարմակոլոգիայի
 կոլոպրոկտոլոգիայի
 ճառագայթային ախտորոշման
մանկաբարձության և
գինեկոլոգիայի թիվ 1
մանկաբարձության և
գինեկոլոգիայի թիվ 2
 մանկաբուժության թիվ 1
 մանկաբուժության թիվ 2
 մանկական վիրաբուժության
 նյարդաբանության

 նյարդավիրաբուժության
 նորմալ անատոﬕայի
 ուրոլոգիայի
 սպորտային բժշկության և
ﬖասվածքաբանության
 վիրաբուժության թիվ 1
 վիրաբուժության թիվ 2
 վիրաբուժության թիվ 3
 վիրաբուժության թիվ 4
 ﬖասվածքաբանության և օրթոպեդիայի
 օնկոլոգիայի
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
ՖԱԿ:ԼՏԵՏՆԵՐ ԵՎ ԴԵԿԱՆԱՏՆԵՐ
ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՖԱԿ:ԼՏԵՏ

1961-ին Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտում հիﬓադրվեց ստոմատոլոգիական ֆակուլտետը՝ հանրապետության ազգաբնակչությանը բարձրակարգ բժիշկ-ստոմատոլոգ մասնագետների
ծառայություն ապահովելու նպատակով:
Մինչ այդ բժշկական ուսուﬓարանում պատրաստում էին ﬕայն
ատաﬓաբույժներ և ատաﬓատեխնիկներ: Իսկ ստոմատոլոգիա ուսանելու համար ուսանողական խմբեր էին ուղարկվում
Ռուսաստան` Ստավրոպոլի բժշկական ինստիտուտ:
Հայաստանում ստոմատոլոգիայի զարգացման սկիզբը պայմանավորվում է Ա.Մաշուրի գործունեությամբ։ Նա է հիﬓադրել կենտրոնական ատաﬓապրոթեզավորման առաջին լաբորատորիան (այժմ`
թիվ 1 ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա), իսկ 1936-ին` ատաﬓաբուժական
դպրոցը:
Հոսպիտալ վիրաբուժության ամբիոնում 1946-ից ստոմատոլոգիա են դասավանդել Ա.Ա. Սահակյանը, այնուհետև` Գեորգի Եղիյանը:
1961-ին
ստոմատոլոգիական
ֆակուլտետի
կազմավորուﬕց
հետո
Հայաստանում ստոմատոլոգիական ծառայությունը սկսեց առավել ակտիվ ձևավորվել։ 1963-ին լիովին կազմավորվեց ստոմատոլոգիայի ամբիոնը` Գեորգի Եղիյանի ղեկավարությամբ: Այն որակյալ կադրերով համալրելու
նպատակով ասպիրանտուրայում սովորելու համար Մոսկվա են ուղարկվել
Իվետա Պետրոսյանը, Էդուարդ Կիլիկյանը, Էդուարդ Գևորգյանը: 1963-ին Աննա Մինալ յանը դարձել է Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտի առաջին նպատակային ասպիրանտը` Գեորգի Եղիյանի ղեկավարությամբ:
1963-69թթ. կազմավորվել է ստոմատոլոգիական, սանիտարահիգիենիկ և
մանկաբուժական ﬕացյալ ֆակուլտետ, որի առաջին դեկանն է նշանակվել
հյուսվածաբանության ամբիոնի վարիչ, դոցենտ Կ. Հ. Կարապետյանը: Այնուհետև, հաշվի առնելով «Ստոմատոլոգիա» մասնագիտության առանձնահատկությունները, որպես գիտության զարգացող նոր ճյուղ, նպատակահարմար
է համարվել առանձնացնել ֆակուլտետը, և 1969-70 ուսուﬓական տարում
կազմավորվել է ստոմատոլոգիական ֆակուլտետ՝ «Ստոմատոլոգիա» մասնագիտությամբ, իսկ դեկանի պաշտոնում նշանակվել են պրոֆեսորներ Մ. Ս.
Գավալովը և Գ. Գ. Նիկողոսյանը: Հետագայում դեկանի պաշտոնը ստանձնել
են դոց. Լ. Ա. Ֆրանգուլ յանը, դոց. Միքայել Իսրայելի Հովհաննիսյանը, դոց. Ի.
Գ. Պետրոսյանը, պրոֆ. Վալերի Գուրգենի Տատինցյանը, պրոֆ. Մարգարիտա
Զավենի Բախշինյանը, պրոֆ. Արամազդ Պարգևի Քանքանյանը, դոց. Մարինա
Միտուշի Մարգարյանը, դոց. Կարինե Մինասի Բարոյանը, իսկ 2011-ից ֆակուլտետի դեկանն է դոցենտ Լազար Կարլենի Եսայանը:
1966-67 ուստարում ստոմատոլոգիական ֆակուլտետը տվել է առաջին 47
շրջանավարտը: Նրանցից 39-ը տեղացի ուսանողներ էին, 8-ը՝ սփյուռքահայեր:
1972-ին հիﬓադրվել է հանրապետական ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկան, իսկ 1974-ին բժիշկների կատարելագործման ինստիտուտում` ստոմատոլոգիայի ամբիոնը` Էդուարդ Գուլունյանի ղեկավարությամբ: 1987-ին
հանրապետական ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկային կից բացվել է
առող ջապահության համաշխարհային կազմակերպության ստոմատոլոգիական կենտրոնը:
Այժմ Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի
համակարգում սովորում է 885 ուսանող:

ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ
ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԸ
 թերապևտիկ և ընտանեկան ստոմատոլոգիայի
 մանկական ստոմատոլոգիայի և օրթոդոնտիայի
 վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի և դիմածնոտային վիրաբուժության
 օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի
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ԼԱԶԱՐ ԿԱՌԼԵՆԻ ԵՍԱՅԱՆ
ստոմատոլոգիական
ֆակուլտետի դեկան

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ
Ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի
բազային կրթությունը կազմակերպվում է բակալավրիատում 4 տարի և
մագիստրատուրայում 2 տարի տևողությամբ, որին հաջորդում է կրթության հետդիպլոմային փուլը՝ 1-3
տարի տևողությամբ: Ուսուցումը կազմակերպվում է հայերեն, ռուսերեն և
անգլերեն լեզուներով:
Բակալավրիատում
ուսուﬓառության
ընթացքում
ուսանողներն
ուսուﬓասիրում են ինչպես տեսական, այնպես էլ մասնագիտական
և հարակից կլինիկական առարկաներ: Մեծ ուշադրություն է դարձվում
ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքին, որն իրականացվում է դասախոսի անﬕջական ղեկավարությամբ:
Գործնական պարապմունքների ընթացքում լայնորեն կիրառվում են
ստոմատոլոգիական
ուսուﬓական
ֆանտոﬓեր, դիդակտիկ նյութեր:
Մագիստրատուրայում
ուսուﬓառության ընթացքում ավելի փոքր
խմբերով ուսուցուﬓ ուղեկցվում է
գործնական հմտությունների կատարելագործմամբ:
Բակալավրիատն ավարտելուց հետո տրվում է ստոմատոլոգիայի բակալավրի, իսկ մագիստրատուրան
ավարտելուց հետո՝ բժիշկ-ստոմատոլոգի որակավորմամբ դիպլոմ:

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
ՖԱԿ:ԼՏԵՏՆԵՐ ԵՎ ԴԵԿԱՆԱՏՆԵՐ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋ:ԹՅԱՆ ՖԱԿ:ԼՏԵՏ
Հիﬓադրվել է 2011 թվականին։

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ
Հանրային առող ջության ֆակուլտետում ուսուցումը կազմակերպվում է 3 լեզուներով՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն: Մագիստրատուրայում կրթության տևողությունը 2 տարի է:
Մասնագիտացումը՝ հանրային առող ջության մագիստրոս:
Տեղացի և օտարերկրացի ուսանողները 2 տարվա ընթացքում ստանում են խորը գիտելիքներ հանրային առող ջության ոլորտում: Ֆակուլտետն ավարտողները կարող են
մասնագիտանալ հանրային առող ջապահության կազմակերպման և կառավարման,
էպիդեﬕոլոգիայի, հիգիենայի և էկոլոգիայի ոլորտներում: Ուսանելու ընթացքում ﬔծ
ուշադրություն է հատկացվում ուսանողների տեսական և գործնական հմտությունների
ձեռքբերմանը: Հանրային առող ջության ֆակուլտետն ավարտած մագիստրոսը բարձրագույն մասնագիտական կրթությամբ մասնագետ է, ով կարող է ծավալել իր մասնագիտական գործունեությունը հանրային առող ջապահության բնագավառում, կարող է անցկացնել բնակչության առող ջության վիճակի գնահատում և մոնիթորինգ, մշակել ծրագրեր
հիվանդությունների կանխարգելման, բնակչության առող ջության պահպանման վերաբերյալ, այդ ծրագրերը կիրառել գործնականում և գնահատել դրանց արդյունավետությունը:

ՄԱՐԻՆԵ ԳԵՎՈՐԳԻ
ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
հանրային առողջության
ֆակուլտետի դեկան

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԸ
առող ջապահական իրավունքի
բժշկական հոգեբանության
ինֆեկցիոն հիվանդությունների
 համաճարակաբանության
 հանրային առող ջության և առող-

ջապահության
 հիգիենայի և էկոլոգիայի
 հոգեբուժության
մաշկաբանության և
սեռավարակաբանության

 ռեաբիլիտոլոգիայի, ֆիզիոթերապիայի և կուրորտոլոգիայի
 ֆթիզիատրիայի
 սեքսոպաթոլոգիայի կուրս

ԴԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ ՖԱԿ:ԼՏԵՏ
Հիﬓադրվել է 1972-ին:
1977-ին ֆակուլտետն ավարտել
են առաջին 25 դեղագետշրջանավարտները:

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ
Դեղագիտական ֆակուլտետում ուսուցումը կազմակերպվում է հայերեն,
ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով: Ուսման տևողությունը բակալավրիատում
4 տարի է, մագիստրատուրայում` 2 տարի: Սովորողներն ուսուﬓասիրում
են ինչպես հիﬓարար, այնպես էլ մասնագիտական առարկաներ:
Ֆակուլտետում սովորում են տեղացի և արտասահմանցի ուսանողներ,
ովքեր մասնագիտանում են դեղերի տեխնոլոգիայի, դեղագործության
կառավարման, դեղագիտական քիﬕայի և կլինիկական դեղագիտության
ասպարեզներում: Ուսման ընթացքում լավ, գերազանց առաջադիմություն
և գիտահետազոտական աշխատանքների նկատմամբ հետաքրքրություն
ցուցաբերած
ուսանողներին
առաջարկվում
է
մասնագիտանալ
դեղագիտության ավելի նեղ բնագավառներում: Մեծ ուշադրություն է
դարձվում ուսանողների գործնական հմտությունների ձեռքբերմանը
ուսուﬓական և արտադրական պրակտիկաների ընթացքում:

ԲԱԳՐԱՏ ՋԱՆԻԿԻ
ԵՆՈՔՅԱՆ
դեղագիտական ֆակլտետի
դեկան

ԴԵՂԱԳԻՏԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԸ

ախտաֆիզիոլոգիայի
բժշկական մանրէաբանության
դեղագիտական քիﬕայի
դեղագործության կառավարման
դեղերի տեխնոլոգիայի

հայոց լեզվի
պատմության
տեղագրական անատոﬕայի և
օպերատիվ վիրաբուժության
փիլիսոփայության

օտար լեզուների
ֆարմակոգնոզիայի
ֆարմացիայի
ֆարմակոլոգիայի
ֆիզիկական դաստիարակության
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
ՖԱԿ:ԼՏԵՏՆԵՐ ԵՎ ԴԵԿԱՆԱՏՆԵՐ
ՌԱԶՄԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ՖԱԿ:ԼՏԵՏ

Ֆակուլտետը ստեղծվել է 1994-ի մայիսի 19-ի ՀՀ կառավարության թիվ 232 որոշմամբ՝ ԵՊԲՀ-ում
գործող բուժծառայության կազմակերպման և էքստրեմալ բժշկության ամբիոնի հիմքի վրա:
ԵՊԲՀ ռազմաբժշկական ֆակուլտետը ղեկավարել են՝ բ/ծ գնդապետ Ս.Ս. Եղիկյանը (199497թթ.), բժշկ. գիտ. թեկ., բ/ծ մայոր Մ.Հ. Թումանյանը (1997-98 թթ.), բժշկ. գիտ. թեկ., դոցենտ,
բ/ծ գնդապետ Ա.Վ. Ղազարյանը (1998-04 թթ.), բժշկ. գիտ. թեկ., դոցենտ, բ/ծ փոխգնդապետ Դ.Ս.
Մխիթարյանը (2004-08 թթ.), բժշկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ս.Գ. Գալստյանը (2011-ից առ այսօր):
ԵՊԲՀ ՌԲՖ-ի առաջին դասախոսներն են եղել` բ/ծ գնդապետներ Տ.Ա. Տեր-Ավետիկյանը, Մ.Գ.
Մարգարյանը, Ս.Գ. Գալստյանը, Ա.Ա. Ավագյանը, բ/ծ փոխգնդապետներ Լ.Պ. Արտիշչևը, Գ.Մ. Սարկիսովան,
փոխգնդապետ Ֆ.Ս. Մուրադյանը, բ/ծ կապիտան Կ.Վ. Խաչունցը, բ/ծ ավագ լեյտենանտ Ռ.Հ. Մեհրաբյանը,
դոցենտներ Է.Ա. Հակոբյանը, Գ.Գ. Վարդանյանը: Նրանց ﬕահամուռ ջանքերով է կազմակերպվել ուսուﬓական գործընթացը:
ՌԲՖ-ի ընդունելությունը 1994-1995 թվականներին իրականացվել է` ուսանողներ հավաքագրելով ԵՊԲՀ բուժական, մանկաբուժական և սանհիգիենիկ ֆակուլտետների 5-րդ կուրսերից, իսկ 1996-ին` առաջին կուրսից:
եՊԲՀ-ի ռազմաբժշկական ֆակուլտետն ունեցել է 453 շրջանավարտ, որոնցից 30-ն ավարտել են գերազանցության դիպլոմով: Նրանց ﬔծ մասն այսօր ծառայում են տարբեր զորամասերում, կենտրոնական կլինիկական զինվորական և կայազորային հոսպիտալներում, ՀՀ ԶՈՒ ռազմաբժշկական վարչությունում, ինչպես նաև
ռազմաբժշկական ֆակուլտետում` որպես զորամասերի բուժծառայության և բուժկետերի պետեր, բժիշկ-մասնագետներ, դասախոսներ, ՀՀ ԶՈՒ ռազմաբժշկական վարչության բաժինների սպաներ և ավագ սպաներ:
ՌԲՖ-ում պահեստազորի սպայի ծրագրով ռազմական և ռազմաբժշկական կրթություն ստանում են նաև
ԵՊԲՀ մյուս ֆակուլտետների ուսանողները, ինչպես նաև կլինիկական օրդիանատորները:
ՌԲՖ-ի կուրսանտներն ուսուցման ընթացքում անցնում են նաև կլինիկական պրակտիկա ՀՀ ՊՆ կենտրոնական կլինիկական, զինվորական և Երևանի կայազորային հոսպիտալում, զորային ստաժավորում` ՀՀ ԶՈՒ
սահմանաﬔրձ զորամասերում և ուսուﬓամարտավարական հավաքներ` ուսուﬓական զորամասերում, մասնակցում են ՀՀ ԶՈՒ ռազմաբժշկական ծառայության զորավարժություններին և ՆԱՏՕ-ի և ՀԱՊԿ-ի կողﬕց
կազմակերպված հավաքներին:
Ներկայումս ֆակուլտետում ծառայում են բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր՝ 1, բժշկական գիտությունների դոկտոր՝ 1, բժշկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ` 2, բժշկական գիտությունների թեկնածուներ` 6, թեկնածուական ատենախոսության վրա են աշխատում` 2 դասախոսներ:
Ֆակուլտետի սպայական, դասախոսական կազﬓ ու կուրսանտներն ակտիվորեն մասնակցում են ԵՊԲՀ
հասարակական կյանքին: ՌԲՖ-ն ստեղծել և կազմավորել է զոհված բժիշկ-ազատամարտիկներին նվիրված լսարան: Ռազմահայրենասիրական ﬕջոցառուﬓերի շրջանակներում կուրսանտներն այցելություններ են կատարում Եռաբլուր և Մայր Հայաստան հուշահամալիրներ:

Ռազմաբժշկական ֆակուլտետն ունեցել է բժշկական ծառայության կազմակերպման և
մարտավարության ռազմադաշտային վիրաբուժության և ռազմադաշտային թերապիայի ամբիոններ, համազորային պատրաստության, ռազմական հիգիենայի ու ռազմական
համաճարակաբանության, ռազմական թունաբանության, ճառագայթաբանության, բժշկական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների բժշկության ցիկլեր:
Ներկա պահին ֆակուլտոտւմ գործում են բժշկական ծառայության կազմակերպման և
մարտավարության, արտակարգ իրավիճակների բժշկության և ռազմական թունաբանության, ռազմադաշտային վիրաբուժության, ռազմադաշտային թերապիայի ամբիոններ
և համազորային պատրաստության ցիկլը: Բժշկական ծառայության կազմակերպման և
մարտավարության, արտակարգ իրավիճակների բժշկության և ռազմական թունաբանության ամբիոններն ու համազորային պատրաստության ցիկլը տեղակայված են ԵՊԲՀ
վարչական մասնաշենքում, իսկ ռազմադաշտային վիրաբուժության, ռազմադաշտային
թերապիայի ամբիոնները` ՀՀ ՊՆ կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալում:

ՍԱՄՎԵԼ ԳԱԼ:ՍՏԻ
ԳԱԼՍՏՅԱՆ
ռազմաբժշկական
ֆակուլտետի դեկան
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ՌԱԶՄԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ
ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԸ
բժշկական ծառայության կազմակերպման և մարտավարության
արտակարգ իրավիճակների բժշկության և ռազմական թունաբանության
 ռազմադաշտային վիրաբուժության
ռազմադաշտային թերապիայի
համազորային պատրաստության ցիկլ
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
ՖԱԿ:ԼՏԵՏՆԵՐ ԵՎ ԴԵԿԱՆԱՏՆԵՐ
ՀԵՏԲ:ՀԱԿԱՆ ԵՎ ՇԱՐ:ՆԱԿԱԿԱՆ ԿՐԹ:ԹՅԱՆ ՖԱԿ:ԼՏԵՏ

2005-ին Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտի կլինիկայի և հետդիպլոմային կրթության բաժնի հիման վրա հիﬓադրվել է մասնագիտական
ուսուցման ֆակուլտետը:
2007-ից այն վերակազմավորվել է մասնագիտական
և շարունակական կրթության բաժնի, որի հիման վրա
2011-ին հիﬓադրվել է հետբուհական և շարունակական
կրթության ֆակուլտետը։
Բժշկական կադրերի պատրաստման երկարատև
ու բարդ գործընթացը ﬕօրինակ դարձնելու, ինչպես
նաև ուսուﬓական բազաների հզորությունը ռացիոնալ
ձևով օգտագործելու նպատակով ՀՀ կառավարության
2011-ի օգոստոսի 18-ի թիվ 1193-Ն որոշման համաձայն
ակադեﬕկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առող ջապահության ազգային ինստիտուտի կրթական բաղադրիչը
ﬕավորվել է Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կրթական համակարգին:
Ներկայումս ֆակուլտետում մասնագիտանում
են 90 ինտերններ և 1.126 կլինիկական օրդինատորներ: 2014-ին կատարելագործման դասընթացներ են անցել 879 բժիշկներ ու դեղագետներ և 846 ﬕջին բուժաշխատողներ ու դեղագործներ:

ՍԱԹԵՆԻԿ ԷԴ:ԱՐԴԻ
ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
հետբհական և շարնակական
կրթթյան ֆակլտետի դեկան

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ
Առող ջապահության ոլորտում բարձր որակավորում
ունեցող բժիշկների, ստոմատոլոգների և դեղագետների
պատրաստման համար ԲՈւՀ-ում իրականացվում են
Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանված մասնագիտացման ձևերը՝ ինտերնատուրա և կլինիկական

օրդինատուրա:
Բժիշկների, ստոմատոլոգների, դեղագետների, դեղագործների և ﬕջին բուժաշխատողների համար ԲՈւՀ-ում
կազմակերպվում է շարունակական մասնագիտական
կրթություն (ՇՄԿ):

ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ԵՎ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ
ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԸ
աղետների բժշկության
անգիոնևրոլոգիայի
անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ
թերապիայի
անհետաձգելի սրտաբանության
 դիմածնոտային վիրաբուժության
էնդոկրինոլոգիայի
էնդոսկոպիկ և էնդոկրին վիրաբուժության
ընդհանուր և կրծքային վիրաբուժության
ընտանեկան և վիրաբուժական
ստոմատոլոգիայի
 թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի
և պարօդոնտոլոգիայի
 թերապևտիկ նեղ մասնագիտությունների
կլինիկական ախտորոշման

 հետբուհական կրթության առողջապահության կառավարման և
տնտեսագիտության
 ճառագայթային ախտորոշման
 մանկաբարձության և
գինեկոլոգիայի
 մանկական ակնաբուժության
 մաշկավեներաբանության և
կոսﬔտոլոգիայի
նեոնատոլոգիայի
նյարդաբանության
շտապ օգնության և աղետների
բժշկության
սիրտանոթային վիրաբուժության
սրտաբանության
ﬖասվածքաբանության և օրթոպեդիայի
ուռուցքաբանության

 քիթ-կոկորդ-ականջ հիվանդությունների
օրթոպեդիկ և օրթոդոնտիկ ստոմատոլոգիայի
պլաստիկ վիրաբուժության
 քույրական գործի կազմակերպման
 ֆարմակոլոգիայի
ակնաբուժության կուրս
այլընտրանքային բժշկության
կուրս
 հետբուհական կրթության ընդհանուր ստոմատոլոգիական գործունեության կուրս
մանկաբուժական նեղ մասնագիտությունների կուրս
սպորտային բժշկության և
հաշմանդամային սպորտի կրթական խումբ
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
ՖԱԿ:ԼՏԵՏՆԵՐ ԵՎ ԴԵԿԱՆԱՏՆԵՐ
ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻՆԵՐԻ :Ս:ՑՄԱՆ ԴԵԿԱՆԱՏ

Հիﬓադրվել է 1957-ին։
Առաջին ուսանողները եղել են սփյուռքահայեր՝
Սիրիայից, Լիբանանից, Հորդանանից, Եթովպիայից, Իրանից, Իրաքից, Կիպրոսից, Բուլղարիայից:
1985-ից սկսվել է օտարազգի ուսանողների ուսուցումը
ռուսերեն լեզվով՝ հնդիկների, արաբների, իրանցիների և
այլ ազգությունների ներկայացուցիչների համար: 2000-ից
ուսուցուﬓ իրականացվում է նաև անգլերեն լեզվով: Մինչ
օրս դեկանատը տվել է 657 անգլալեզու, ավելի քան 2.000
հայալեզու և ռուսալեզու շրջանավարտներ:
Ներկայումս օտարերկրացիների ուսուցման դեկանատի ուսանողներ են Հնդկաստանի, Սիրիայի, Լիբանանի,
Հորդանանի, Իրանի, Իրաքի, Կանադայի, ԱՄՆ-ի, ՌԴի, Ղազախստանի, Վրաստանի, Բելոռուսի, Մոլդովայի,
Ուկրաինայի, Աբխազիայի, Մալդիվ յան կղզիների, Շրի
Լանկայի, Մավրիկիայի 741 քաղաքացիներ:
ԱՆՆԱ ՎԼԱԴԻՄԻՐԻ
ՍԱՐԳՍՅԱՆ
օտարերկրացիների
սցման դեկան

ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ
Օտարերկրացիների ուսուցումը կազմակերպվում է
հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով՝ ընդհանուր
բժշկության, ստոմատոլոգիական, դեղագիտակական
ֆակուլտետներում։
Ուսման տևողությունը ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետում 6 տարի է, շրջանավարտները ստանում են բուժական գործ բժշկի որակավորում, ստոմատոլոգիական
ֆակուլտետում՝ 5 տարի է՝ շնորհվում է բժիշկ-ստոմատոլոգի որակավորում, դեղագիտական ֆակուլտետում՝ 5
տարի է՝ շնորհվում է դեղագետի որակավորում:
Օտարերկրացիների ուսուցումը համալսարանում իրականացվում է բարձրագույն բժշկական կրթության պետական և ﬕջազգային չափորոշիչներով:
Ուսուﬓառության ընթացքում ուսանողներն ուսումնասիրում են ինչպես տեսական, այնպես էլ կլինիկա-
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կան առարկաներ: Հատուկ ուշադրություն է դարձվում
համալսարանական, քաղաքային և հանրապետական
կլինիկաներում ուսանողների գործնական հմտությունների ձեռքբերմանը: Դասերի ընթացքում լայնորեն օգտագործվում են ուսուցման տեխնիկական ժամանակակից ﬕջոցներ:
Օտարերկրյա ուսանողները ակտիվորեն մասնակցում
են համալսարանի գիտական, կրթական, մշակութային և մյուս ﬕջոցառուﬓերին: Դեկանատն աջակցում
է ուսանողների ազգային և կրոնական տոներին նվիրված հանդիսությունների կազմակերպմանը, ծավալում
ուսուﬓաﬔթոդական, գիտական, կազմակերպչական
և այլ գործունեություն, համակարգում ամբիոնների և
ուսանողների հետ տարվող աﬔնօրյա աշխատանքները:
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2015-Ը ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ
ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ
ԿԵՍԴԱՐՅԱ ՀՈԲԵԼՅԱՆԻ ՏԱՐԻՆ Է

50
Հոբելյանի առիթով լույս է տեսել Երևանի
պետական բժշկական համալսարանի
«Տարեկան հաշվետու գիտաժողով» գիտական
հոդվածների ժողովածուն՝ նվիրված
ԵՊԲՀ գիտահետազոտական կենտրոնի
կ
կազմավորման
50-ամյակին, որը տպագրության
է երաշխավորվել ԵՊԲՀ գիտակորդինացիոն
խորհրդի կողﬕց:

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ
Գիտահետազոտական կենտրոնը կազմավորվել է 1992-ին`
նախկինում գործող կենտրոնական գիտահետազոտական
լաբորատորիայի (1964թ.) հիմքի վրա՝ իր ﬔջ ներառելով նաև
գիտակազմակերպական (1971թ.) և գիտաբժշկական ինֆորմացիայի (1972թ.) բաժինները:
Բժշկագիտության զարգացման, լաբորատոր հետազոտությունների համար տեսական և փորձարարական բազա ստեղծելու, ինչպես նաև Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտի
ամբիոնների գիտահետազոտական աշխատանքները պլանավորված և կազմակերպված իրականացնելու նպատակով
ԽՍՀՄ նախարարների խորհրդի որոշմամբ և ՀԽՍՀ առողջապահության նախարարության հրամանով՝ 1964 թվականին
կազմավորվեց ԵՊԲԻ կենտրոնական գիտահետազոտական
լաբորատորիան (ԿԳՀԼ), որը հետագայում վերաձևակերպվեց
և ներկայումս կոչվում է ԵՊԲՀ գիտահետազոտական կենտրոն (ԳՀԿ):
ԿԳՀԼ-ի առջև դրվել են ﬕ քանի հիﬓական գիտակազմակերպչական խնդիրներ՝ հետազոտության ժամանակակից և
տեղեկատվական ﬔթոդների յուրացում և ներդրում, ինստիտուտի աշխատակիցներին ինքնուրույն հետազոտությունների
համար աշխատանքային տեղերի տրամադրում, գիտաﬔթոդական օգնության տրամադրում, համատեղ համալիր գիտական ուսուﬓասիրությունների իրականացում ամբիոնների, արտասահմանյան, ԽՍՀՄ և ՀՀ առաջատար գիտական
կենտրոնների հետ:
ԿԳՀԼ-ի գործունեության սկզբնական ժամանակաշրջանում
սեփական տարածքային բազայի բացակայության պատճառով նորաստեղծ լաբորատորիաները տեղակայվեցին որոշ
տեսական (ֆիզիոլոգիա, ախտաբանական ֆիզիոլոգիա, անատոﬕա, կենսաքիﬕա) ամբիոններում, որոնք իրականացնում
էին հետազոտական աշխատանքներ ամբիոնների կողﬕց ընդունված գիտական թեմաների շրջանակներում:
ԿԳՀԼ կառուցվածքային և գիտակազմակերպչական գործունեության զգալի դրական տեղաշարժեր իրականացան սկսած
1972-ից, երբ լաբորատորիայի ղեկավարումը ստանձնեց Դ. Ն.
Խուդավերդյանը:
Բժշկական ինստիտուտի նոր, լաբորատոր մասնաշենքի շահագործման շնորհիվ այնտեղ տեղակայվեցին ԿԳՀԼ լաբորատորիաները: Հաստատվեց ԿԳՀԼ նոր կառուցվածքը, որի
շնորհիվ կազմավորվեցին նոր լաբորատորիաներ, ձեռք բերվեցին և տեղադրվեցին ժամանակակից հետազոտական սարքավորուﬓեր, առաջ քաշվեց, հիﬓավորվեց և հաստատվեց
ընդհանուր գիտական ուղղություն, որոշակիացվեցին ԿԳՀԼ
կազմակերպչական սկզբունքները և գործունեության ձևերը:
ԿԳՀԼ բազայում գործում էին նեյրոէնդոկրինային փոխհարաբերությունների ֆիզիոլոգիայի լաբորատորիան (վարիչ՝ Դ.Ն.
Խուդավերդյան), մորֆոլոգիայի և էլեկտրոնային ﬕկրոսկոպիայի լաբորատորիան (վարիչ՝ Ա.Վ. Զիլֆյան), իմունոլոգիայի լաբորատորիան (վարիչ՝ Վ.Ա. Շեկոյան), ախտաբանական
ֆիզիոլոգիայի լաբորատորիան (վարիչ՝ Վ.Ա. Մարտիրոսյան),
կենսաքիﬕայի լաբորատորիան (վարիչ՝ Լ.Մ. Մեժլումյան),
կենսաֆիզիկայի լաբորատորիան (վարիչ՝ Գ.Գ. Արծրունի), ռադիոի
ի իզոտոպային ﬔթոդների լաբորատորիան (վարիչ՝ Ռ.Ս.
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Բաբլոյան), մոլեկուլային կենսաբանության լաբորատորիան
(վարիչ՝ Ա.Ա. Ենգիբարյան):
Միաժամանակ որոշ առաջատար ամբիոնների հատկացվեցին հաստիքներ Հայաստանի համար արդիական խնդիրների
մշակմանն ուղղված լաբորատորիաների ստեղծման համար՝
պարբերական հիվանդության հետազոտման լաբորատորիա
(վարիչ՝ Ա.Ա. Այվազ յան), երեխաների և դեռահասների հիգիենայի լաբորատորիա (վարիչ՝ Գ.Գ. Նիկողոսյան), էպիդեﬕոլոգիայի և ինֆեկցիոն հիվանդությունների լաբորատորիա (վարիչ՝ Կ.Մ. Դեղձունյան):
ԿԳՀԼ տնօրեն Դ.Ն. Խուդավերդյանի և լաբորատորիաների վարիչների բարձր կազմակերպչական ունակությունների
և ակտիվ գործունեության շնորհիվ հնարավոր դարձավ կարճ
ժամանակահատվածում ԿԳՀԼ-ն վերածել հզոր գիտական
ստորաբաժանման, որում հավաքագրվել էին հեռանկարային
երիտասարդ աշխատակիցներ: Այն հագեցած էր նորագույն
սարքավորուﬓերով և ժամանակակից ﬔթոդներով, ինչն էլ
թույլ տվեց հետագա տարիների ընթացքում հաջողությամբ
իրականացնել ԿԳՀԼ առջև դրված խնդիրները:
Առաջադրված խնդիրների իրականացումը հնարավոր դարձավ նաև «Հիվանդությունների մոդելավորում, դրանց հետազոտման ժամանակակից ﬔթոդների մշակում և ներդրում,
զարգացման նեյրոհումորալ ﬔխանիզﬓերի ուսուﬓասիրում
և դրանց ախտածնային թերապիա» ԿԳՀԼ համապատասխան գիտական ուղղության առաջադրման և հաստատման
շնորհիվ: Այս ուղղվածության շրջանակներում ԿԳՀԼ անձնակազմը ներգրավված էր «Օրգանիզﬕ տարբեր համակարգերի
գործունեության ﬔջ հորմոնալ համակարգի կողﬕց կալցիումֆոսֆորային նյութափոխանակության կարգավորման դերը
նորմայում և պաթոլոգիայում» վերնագրով ինքնուրույն թեմայի կատարման ﬔջ: Նշված խնդիրների լուծուﬓ իրականացվում էր ինչպես ինստիտուտի ամբիոնների, այնպես էլ նախկին
ԽՍՀՄ ﬕ շարք առաջատար ԳՀԻ-ների հետ համալիր աշխատանքի ﬕջոցով (ԽՍՀՄ ԲԳԱ ընդհանուր պաթոլոգիայի և
պաթոլոգիական ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ, ԽՍՀՄ ԱՆ էնդոկրինոլոգիայի ինստիտուտ, ԽՍՀՄ ԲԳԱ Ն.Ֆ. Գամալեայի
անվան էպիդեﬕոլոգիայի և մանրէաբանության ինստիտուտ,
ԽՍՀՄ ԳԱ իմունոլոգիայի ինստիտուտ, ԽՍՀՄ ԳԱ ֆիզքիﬕայի ինստիտուտ, ԽՍՀՄ ԳԱ Սեչենովի անվան էվոլ յուցիոն
ֆիզիոլոգիայի և կենսաքիﬕայի ինստիտուտ, ուկրանիական
ԽՍՀ ԳԱ ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ և այլն):
Վերը նշված թեմայի շրջանակներում ԿԳՀԼ անձնակազﬕ
երկար տարիների արդյունավետ գործունեության արդյունքները իրենց արտացոլուﬓ են գտել հայրենական և ﬕջազգային
հեղինակավոր գիտական հանդեսներում ﬕ շարք հիﬓարար
հրատարակությունների ձևով, ինչպես նաև 4 դոկտորական
և 17 թեկնածուական ատենախոսական աշխատանքներում,
որոնք կատարվել են Դ.Ն. Խուդավերդյանի գիտական ղեկավարությամբ: Կազմակերպվել է գիտաժողով, որի նյութերը
տպագրվել են «Հարվահանաձև գեղձի ֆիզիոլոգիա և պաթոլոգիա» մոնոթեմատիկ ժողովածուում (խմբագիր՝ Դ. Խուդավերդյան): Տպագրվել է 3 ﬔնագրություն: Այս տարիների ընթացքում գիտահետազոտական աշխատանքներին զուգահեռ
ﬔծ աշխատանք է իրականացվել նաև գիտամանկավարժական կադրերի պատրաստման ուղղությամբ:
Դ. Խուդավերդյանի գիտական գործունեության շրջանակը և
նրա ղեկավարությամբ կատարված աշխատանքներն ընդգրկում են ժամանակակից տեսական բժշկության այնպիսի հիմնարար ասպեկտներ, ինչպիսիք են ռիթմագեն էլեկտրագենեզի
նյարդահումորալ կարգավորումը, ուղեղի ﬕոգեն ակտիվությունը և ցնցումային ռեակտիվությունը, նյարդային, սիրտանոթային, իմունային և օրգանիզﬕ այլ համակարգերի վրա՝
նորմայում և պաթոլոգիայում, կալցիում-ֆոսֆոր կարգավորող
հորմոնների ազդեցության բջջամոլեկուլային ﬔխանիզﬓերը,
ֆիզիոլոգիական գործընթացների մաթեմատիկական մոդելավորումը, սթրեսը և դրա առանձնահատկությունները զարգացման պրենատալ շրջանում և այլն:
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ԹՎԵՐ ԵՎ ՓԱՍՏԵՐ
Սկզբնական շրջանում ԿԳՀԼ-ն կազմված էր առանձին,
տարբեր ամբիոններում տեղակայված գիտահետազոտական խմբերից, որոնց աշխատակիցները զբաղվում էին տարբեր գիտահետազոտական թեմաների ուսուﬓասիրությամբ: Լաբորատորիայի կառուցվածքում կազմակերպական
էական տեղաշարժեր կատարվեցին 1972-ից հետո՝ Դ.Խուդավերդյանի ղեկավարության օրոք: Կազմակերպվեցին
ԿԳՀԼ-ի կենտրոնացված և որակյալ կադրերով համալրված
ստորաբաժանուﬓեր (փորձարարական ախտաբանության,
նյարդաէնդոկրին փոխազդեցությունների, կենսաքիﬕայի, ձևաբանության և էլեկտրոնային ﬕկրոսկոպիայի, իմունաբանության և կենսաֆիզիկայի լաբորատորիաներ),
որոնք տեղավորվեցին լաբորատոր մասնաշենքում՝ որպես
ﬕասնական գիտահետազոտական ﬕավորում: Դ. Խուդավերդյանի և ԿԳՀԼ-ի աշխատակիցների կողﬕց հսկայական աշխատանք է կատարվել նշված լաբորատորիաների ստեղծման, դրանք անհրաժեշտ սարքավորուﬓերով ու
ռեակտիﬖերով ապահովելու և հետազոտությունների գիտաﬔթոդական մակարդակը բարձրացնելու ուղղությամբ:
Համալսարանի ամբիոններին գիտախորհրդատվական և
ﬔթոդական օգնություն ցույց տալուց բացի ԿԳՀԼ-ն զբաղվել է նաև ինքնուրույն գիտահետազոտական խնդիրներով
(նորմալ և ախտաբանական վիճակում հարվահանաձև
գեղձի դերի ուսուﬓասիրություն): Վերջինիս երկարամյա
ու բազմակողմանի ուսուﬓասիրության արդյունքը եղան Դ.
Խուդավերդյանի դոկտորական և 7 թեկնածուական ատենախոսությունների պաշտպանությունները, ինչպես նաև
մոնոթեմատիկ 2 ժողովածուի, 2 ﬔնագրության, բազմաթիվ հոդվածների հրատարակումը և ուսուﬓասիրության
արդյունքների ներդրումը գործնական առող ջապահության
ﬔջ: Հիպոպարաթիրեոզի պրոբլեﬕց բացի ԿԳՀԼ-ում այդ
տարիներին կատարվել են նաև հիﬓարար հետազոտություններ էլեկտրաստատիկ դաշտերի կենսաբանական ակտիվության ուսուﬓասիրման, ինչպես նաև մարդու և կենդանիների ախտաբանության ﬔջ ﬕկոպլազմաների դերի
բացահայտման ուղղությամբ:
1982-ին ԿԳՀԼ-ն համալրվեց նոր՝ ռադիոիզոտոպային և
ռադիոիմունային ﬔթոդով հետազոտությունների լաբորատորիայով: Լաբորատորիայի ստեղծման գործում զգալի
կազմակերպչական աշխատանքներ կատարեց Ռ.Ս. Բաբլոյանը:
1983-ին ԽՍՀՄ գիտության և տեխնիկայի պետական կոﬕտեի (ԳՏՊԿ) որոշմամբ ԿԳՀԼ-ի բազայի վրա կազմակերպվեց քրոնոկենսաբանության և քրոնոախտաբանության լաբորատորիա (վարիչ՝ կ.գ.թ. Ռ.Ա. Բաղդասարյան),
որի նպատակն էր օրգանիզﬕ ﬕ շարք ֆիզիոլոգիական
ցուցանիշերի (էլեկտրոլիտներ, ﬕկրոտարրեր, հորմոններ,
թթվահիﬓային հավասարակշռություն և այլն) քրոնոկենսաբանական հետազոտությունների հիման վրա բացահայտել երիկաﬓերի ռիթﬕկ գործունեությունը ձևավորող
ﬔխանիզﬓերը և մշակել երիկամային անբավարարության
վաղ հայտնաբերման ու բուժման նոր ﬔթոդներ:
1983-ին Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտի
ԿԳՀԼ-ն ներառվեց առաջնային գիտական հիﬓարկությունների ցանկում, որոնց գործունեությունը համակարգում էր նախկին ԽՍՀՄ գիտության և տեխնիկայի պետական կոﬕտեն (ԳՏՊԿ):
ԿԳՀԼ-ի գործունեության ﬔջ զգալի դրական տեղաշար26
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ժեր եղան բ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա. Զիլֆյանի ղեկավարության
տարիներին: ԿԳՀԼ-ի կազﬕ ﬔջ մտան գյուղի սոցիալհիգիենիկ պրոբլեﬓերի լաբորատորիան (ղեկավար՝ ԽՍՀՄ
պետական մրցանակի դափնեկիր, Ռուսաստանի ԲԳԱ
թղթակից-անդամ Ա.Պ. Հայրիյան), ստեղծվեցին ԿԳՀԼ-ի
էլեկտրոնային հաշվողական կենտրոնը, գլխուղեղի անոթային ախտաբանության (ղեկավար՝ բ.գ.դ., պրոֆեսոր
Գ.Գ. Բակունց) և երեխաների ու դեռահասների տեսողության պահպանման (ղեկավար՝ բ.գ.դ., պրոֆեսոր Ա.Ա. Շաքարյան), ինչպես նաև լիմֆոկինների կենսաբանական ակտիվության ուսուﬓասիրման (ղեկավար՝ բ.գ.դ., պրոֆեսոր
Ա.Վ. Զիլֆյան) լաբորատորիաները: Դրա հետ կապված՝
էապես փոխվեց նաև ԿԳՀԼ-ում կատարվող հետազոտությունների հիﬓական գիտական ուղղվածությունը:
ԽՍՀՄ գիտության և տեխնիկայի պետական կոﬕտեի
որոշմամբ 1983-ին ԿԳՀԼ-ում կազմավորվեց նոր կառուցվածքային ստորաբաժանում՝ քրոնոկենսաբանության և
քրոնոախտաբանության լաբորատորիան, որը ղեկավարում
էր կ.գ.թ. Ռ.Ա. Բաղդասարյանը: Նրա ղեկավարությամբ
իրականացվեցին նորմայում և ﬕ շարք նեֆրոլոգիական
հիվանդությունների դեպքերում երիկաﬓերի ցիրկադային
ռիթﬔրն ուսուﬓասիրող բազմապլանային հետազոտություններ:
1984-ից սկսվել և այսօր էլ շարունակվում են սրտանոթային, ներզատական և իմուն համակարգերի գործունեության
կարգավորման գործում լիմֆոցիտների կենսագործունեության արգասիքների կենսաբանական ակտիվության
և դերի բացահայտման ուղղությամբ կատարված հետազոտությունները: Այս հիﬓախնդիրը մտնում էր ԽՍՀՄ ԳՏՊԿ
կողﬕց ղեկավարվող և ֆինանսավորվող առաջատար
թեմաների ցանկի ﬔջ: Նախկինում ԿԳՀԼ-ի կողﬕց իրականացվում էր ԳՏՊԿ-ի հանձնարարականով կատարվող
հինգ թեմա, որը և հիմք հանդիսացավ ԿԳՀԼ-ն ֆինանսավորման նոր համակարգի փոխադրելուն (վարձատրության
առաջին կարգ):
ԳՏՊԿ-ի կողﬕց առաջադրված թեմաներից բացի ԿԳՀԼում շարունակվում էին աշխատանքները մարդու և կենդանիների ախտաբանության ﬔջ ﬕկոպլազմաների դերի
(ղեկավար՝ բ.գ.թ. Ռ.Ս. Հովսեփյան), ինչպես նաև էլեկտրոստատիկ դաշտերի կենսաբանական ակտիվության (ղեկավար՝ կ.գ.թ. Գ.Գ. Արծրունի) ուսուﬓասիրման ուղղությամբ: Ներդրվում էին պրեպարատիվ կենսաքիﬕայի նոր
ﬔթոդներ (ղեկավար՝ բ.գ.դ. Ց.Մ. Սուջյան), շարունակվում
էին իմունաբանության (ղեկավար՝ բ.գ.դ., պրոֆեսոր Խ.Ս.
Սայադյան) և ռադիոիզոտոպային վերլուծության (ղեկավար՝ կ.գ.թ. Ռ.Ս. Բաբլոյան) ուղղությամբ կատարվող աշխատանքները:
1992-ից ԿԳՀԼ-ն վերակազմավորվել է գիտահետազոտական կենտրոնի (ԳՀԿ) և գործում է համալսարանում որպես
ինքնուրույն ստորաբաժանում: Վերջին 15 տարիների ընթացքում ԵՊԲՀ ԳՀԿ-ի կոլեկտիվը կատարում է գիտական
ծրագրեր՝ նպատակաուղղված նորմայում և ﬕ շարք հիվանդությունների ժամանակ լիմֆոկինների կենսաբանական դերի ուսուﬓասիրմանը:
ԳՀԿ-ն ﬕաժամանակ գիտաﬔթոդակոն օգնության օջախ
է համալսարանի ամբիոնների աշխատակիցների և ուսանողության համար: ԳՀԿ-ի բազայի վրա կատարվել են դոկտորական 8 և թեկնածուական 24 ատենախոսություն:
2002-ին ԳՀԿ-ում իրականացվել են կառուցվածքային վերափոխուﬓեր, ընդլայնվել են ստորաբաժանուﬓերը: Այժմ
ԳՀԿ-ում գործում են ընդհանուր ախտաբանության, կենսաֆիզիկայի և կենսաքիﬕայի, քրոնոկենսաբանության
և քրոնոախտաբանության, մանկական ակնաբուժության,
ուղեղային արյան շրջանառության ֆարմակոլոգիայի, հանԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ Հոկտեմբեր 2015 N 13-14 (1324-1325)
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րային առող ջության և էկոլոգիայի լաբորատորիաները:
ԵՊԲՀ ԳՀԿ-ի կոլեկտիﬖ իրականացրել է նաև ծրագրեր՝ հետևյալ ուղղություններով.
«Ցիտոկինների դերը օրգանիզﬕ ինտեգրատիվ գործունեության ﬔջ» (գիտական ղեկավար՝ Ա.Վ. Զիլֆյան),
«ՀՀ գյուղական բնակչության առող ջապահության
կազմակերպումը», «ՀՀ գյուղական վայրերի և քաղաքի
բնակչության սոցիալ և բժշկական, էկոլոգիական հերոնտոլոգիական պրոբլեﬓերը» (ﬕնչև 2004-ը գիտական ղեկավարն է եղել ՌԴ ԲԳԱ թղթակից-անդամ, բ.գ.դ. ԽՍՀՄ
պետական մրցանակի դափնեկիր Ա.Պ. Հայրիյանը),
«Էլեկտրաստատիկ դաշտի կենսաբանական ակտիվության ﬔխանիզﬓերը» (ղեկավար՝ ԳՀԿ-ի կենսաֆիզիկայի և մոլեկուլ յար կենսաբանության լաբորատորիայի
վարիչ, կ.գ.դ. Գ.Գ. Արծրունի),
երկակնյա փոխազդեցությունները նորմայում և ախտաբանական վիճակներում, աճող կարճատեսություն.
սպիտակուցաթաղանթային ﬔխանիզﬓեր և բուժման
սկզբունքները, աստիգմատիզմով աչքի ռեֆրակտոգենեզը, ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները, բուժման
և շտկման հնարավորությունները (գիտական ղեկավար՝
պրոֆեսոր Ա.Ա. Շաքարյան):
2005-ից ԳՀԿ-ում իրականացվում է կրթության և գիտության նախարարության՝ պայմանագրային ֆինանսավորվող 12 թեմա, որտեղ ընդգրկված է 35 աշխատակից: 18
աշխատակից ներգրավված են բազային ֆինանսավորվող ընդհանուր համալսարանական թեմայի կատարման
ﬔջ:
2011-ից նախկին ռեկտոր Դ. Դումանյանի աջակցությամբ վերակազմավորվել են ԵՊԲՀ ԳՀԿ չորս լաբորատորիաները՝ մորֆոլոգիական, իմունաֆերﬔնտային,
կենսաքիﬕական և կենսաֆիզիկական, շրջական ﬕջավայրի հիգիենայի և թունաբանության հետազոտությունների լաբորատորիաները՝ որպես համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանուﬓեր:
ՀՀ ԿԳՆ գիտության կոﬕտեի կողﬕց ֆինանսավորվող
ծրագրերի շրջանակներում իրականացվում է գիտական
գործունեություն, որտեղ իրենց ներդրուﬓ ունեն նաև
ԳՀԿ շուրջ չորս տասնյակ աշխատակիցներ:
Իր գործունեության վերջին 20 տարիների ընթացքում
ԳՀԿ-ն առանձնահատուկ մոտեցում է ցուցաբերում երիտասարդ գիտնականներին և ուսանողներին փորձարարական հետազոտությունների ծրագրավորման, իրականացման տեխնիկայի տիրապետման, ﬔթոդական
հմտությունների յուրացման գործընթացում:
Բժշկական համալսարանի ռեկտոր, պրոֆեսոր Մ. Նարիմանյանը առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձնում
դեռևս ուսանողական նստարանից ապագա բժիշկներին
հետազոտական և գիտահետազոտական աշխատանքներում ներգրավելու ծրագրերին: Այդ տեսանկյունից ուսանողական գիտական ընկերության աջակցությամբ
ԳՀԿ-ի լաբորատորիաներում իրականացվող հետազոտական աշխատանքներում ներգրավվում են տարբեր
կուրսերի ուսանողներ: Նրանց հետազոտական աշխատանքի որոշակի հմտությունների ձեռք բերելուց հետո
կազմվում են ուսանողական գիտական ծրագրեր, որոնք
ճանապարհ են հարթում նրանց ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքների կատարման համար:
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ՆՐԱՆՔ ՂԵԿԱՎԱՐԵԼ ԵՆ
Կենտրոնը ղեկավարել են անվանի գիտնականներ Ա.Գ. Բազարջյանը (1964-68թթ.), Ջ.Մ.
Ավագյանը (1969-71թթ.), Դ.Ն. Խդավերդյանը
(1972-84թթ.), Ա.Վ. Զիլֆյանը (1984-2004թթ.),
Ս.Պ. Քոչարյանը (2004թ.), Գ.Գ. Արծրնին
(2005-06թթ.):
Կենտրոնն այժմ ղեկավարմ է ՀՀ գիտթյան
վաստակավոր գործիչ Ա.Վ. Զիլֆյանը:
ԳՀԿ կազմավորման տարբեր փլերմ
կենտրոնի տնօրենները, լաբորատորիաների ղեկավարներն  աշխատակիցները իրենց
ներդրﬓ են
նեցել համալսարանի գիտամանկավարժական և հասարակական գործնեթյան ﬔջ և
այժմ էլ շարնակմ են ակտիվորեն մասնակցել այդ աշխատանքներին:

ԴՐԱՍՏԱՄԱՏ
ՆԱՀԱՊԵՏԻ
ԽՈՒԴԱՎԵՐԴՅԱՆ
Պրոֆեսոր Դրաստամատ
Խդավերդյանը
հանդիսանմ է հանրաճանաչ
մասնագետ
նյար դաէն դոկ րի նո լոգիայի
ասպարեզմ:
1972
թվականին
Դ.
Խդավերդյանը, դեռևս
լինելով գիտթյնների թեկնած և գլխավորելով
ինստիտտի
նորաստեղծ
ԿԳՀԼ-ն,
առաջ քաշեց և հիﬓավորեց տարբեր ֆիզիոլոգիական համակարգերի գործնեթյան ﬔխանիզﬓերմ կալցիմ-կարգավորիչ սպեցիֆիկ հորմոնալ
համակարգի դերի սﬓասիրման անհրաժեշտթյնն  արդիականթյնը:
ՀՀ գիտթյան վաստակավոր գործիչ, պրոֆեսոր
Դ. Խդավերդյանը 1984 թվականից ﬕնչ օրս ղեկավարմ է նորմալ ֆիզիոլոգիայի ամբիոնը: 1989-92
թվականներին հանդիսացել է գիտթյան գծով պրոռեկտոր:
ԿԳՀԼ
տնօրեն
Դ.
Խդավերդյանի
և
լաբորատորիաների վարիչների բարձր կազմակերպչական նակթյնների և ակտիվ գործնեթյան
շնորհիվ հնարավոր դարձավ կարճ ժամանակահատվածմ ԿԳՀԼ-ն վերածել հզոր գիտական ստորաբաժանման, որմ հավաքագրվել էին հեռանկարային երիտասարդ աշխատակիցներ: Այն հագեցած
էր նորագյն սարքավորﬓերով և ժամանակակից
ﬔթոդներով, ինչն էլ թյլ տվեց հետագա տարիների ընթացքմ հաջողթյամբ իրականացնել ԿԳՀԼ
առջև դրված խնդիրները:

ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆ
ԳԱԳԻԿ
ԳԵՂԱՄԻ
ԱՐԾՐՈՒՆԻ
1975
թվականին
հիﬓել և ﬕնչև իր
մահկանացն կնքելը ղեկավարել է կենսաֆիզիկայի
լաբորատորիան,
որը
հետագայմ վերանվանվեց և այժմ կոչվմ է գիտահետազոտական կենտրոնի
կենսաքիﬕական
և
կենսաֆիզիկական
հետազոտթյնների
լաբորատորիա: 200406 թվականներին նա ﬕաժամանակ ղեկավարել է գիտահետազոտական կենտրոնը և եղել է ԵՊԲՀ գիտթյան գծով
պրոռեկտոր:
ԿԳՀԼ կենսաֆիզիկայի լաբորատորիայմ՝ Գ.Գ. Արծրն ղեկավարթյամբ, սﬓասիրվմ էին արտաքին
ֆիզիկական գործոնների և կենսաբանական ﬔխանիզմների ազդեցթյնը կաթնասնների օրգանիզﬕ վրա:
Հետազոտթյններն իրականացվմ էին ԽՍՀՄ ԳԱ ակադեﬕկոս, պրոֆեսոր Լ.Ա. Փիրզ յանի կողﬕց ղեկավարվող
ՍՍՀՄ ԳԱ կլինիկական ֆիզիկայի ինստիտտի բժշկական
կենսաֆիզիկայի բաժնի աշխատակիցների հետ համատեղ: 2001 թվականին Գ. Արծրնին պաշտպանեց դոկտորական ատենախոսթյն «Արտաքին էլեկտրաստատիկ
դաշտերի ազդեցթյան ﬔխանիզﬓերը և կենսաբանական
էֆեկտները» թեմայով:

ՍԵՅՐԱՆ ՊԱՅՔԱՐԻ
ՔՈՉԱՐՅԱՆ
1994-2006 թվականներին լաբորատորիան ղեկավարել է
կ.գ.թ., դոցենտ Ս. Քոչարյանը,
ով հաջողթյամբ շարնակեց
իր սցչի սկսած գործը: 2000
թվականին Ս. Քոչարյանը
պաշտպանեց
«Ջրաաղային
փոխանակթյան ցցանիշերի և էնդոկրին տեղաշարժերի
ֆնկցիոնալ
փոխկապվածթյան
մաթեմատիկական
մոդելավորմը և քրոնոկենսաբանական տեսանկյնները» թեմայով թեկնածական
ատենախոսթյնը՝ ստանալով ԺԴ.00.10 դասիչով կենսաբանական գիտթյնների թեկնածի գիտական աստիճան: Այս տարիներին լրջ հիմքերի
վրա դրվեցին կենսաբանական համակարգմ ինքնատատանողական պրոցեսների մաթեմատիկական մոդելավորման
ոլորտմ գիտական հետազոտթյնները՝ ստանալով գյտի արտոնագիր և հրատարակելով բազմաթիվ գիտական
հոդվածներ: Այդ աշխատանքներին արձագանքել է քրոնոկենսաբանթյան հիﬓադիր Ֆրանց Հալբերգը, մ գրախոսականը հանդիսացավ նշված լաբորատորիայի հետազոտական խմբի ձեռքբերﬓերի իրական գնահատականը:
Ս. Քոչարյանն ներկայմս հանդիսանմ է Երևանի Մխիթար Հերաց անվան պետական բժշկական համալսարանի
գիտթյան և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչթյան պետը:

ԱՐՏՈ
ՎՐԵԺԻ
ԶԻԼՖՅԱՆ
Թեկնածուական
ա տե նա խո սութ յու նը
պաշտպանելց հետո
սկսել է աշխատանքը
կենտրոնական
գիտահետազոտական լաբորատորիայի մորֆոլոգիայի և
մանրէաբանական լաբորատորիայմ: 1984
թվականին
ստանձնել է կենտրոնական
գիտահետազոտական
լաբորատորիայի ղեկավարի պարտականթյն
ննե
ները և առ այսօր
օ ղե
եկ
կավավ
րմ է այն, որի նպատակն է լաբորատոր, ﬔթոդական
և համալիր սկզբնքներով իրականացնել հիﬓարար
և կիրառական հետազոտթյններ, սﬓասիրել և
ներդնել փորձարարական և կլինիկալաբորատոր հետազոտթյնների արդիական եղանակներ: Նրա ղեկավարթյան ընթացքմ ԿԳՀԼ կառցվածքմ իրականացան
ժամանակի պահանջներով թելադրված նոր, դրական տեղաշարժեր: Զբաղեցրել է ԵՊԲՀ պրոռեկտորի պաշտոնը:
1995-2006թթ. Արտո Զիլֆյանը եղել է «Բժշկագիտթյնը
Հայաստանմ» հանդեսի գլխավոր խմբագրի տեղակալը,
իսկ 2007-ից` «Նոր հայկական բժշկական հանդեսի» (“The
New Armenian Medical Journal”) գլխավոր խմբագիրն է:
ԵՊԲՀ-ի կողﬕց հրատարակվող անգլերեն և հայերեն տարբերակներով հանդեսը պարբերաբար ընթերցողի դատին է
հանձնմ բժշկագիտական արդի թեմաներին վերաբերող
նյթեր, նորթյններ: Հրատարակթյնը ներկայացնմ է առող ջապահական համակարգի տարբեր ոլորտներմ կիրառվող առող ջապահական նոր ﬔթոդներն 
մոտեցﬓերը: Հանդեսը հասանելի է նաև վիրտալ տիրյթմ` ԵՊԲՀ պաշտոնական` www.ysmu.am կայքմ:
Անվանի մասնագետը պարգևատրվել է ՀՀ կրթթյան և
գիտթյան նախարարթյան հշաﬔդալով, ԵՊԲՀ ոսկե,
«Վազգեն Սարգսյան» ﬔդալներով, ինչպես նաև` ՀՀ ԱՆ
պատվոգրով: ՀՀ նախարարների խորհրդի նախագահթյնը նրան պարգևատրել է շնորհակալագրով` բեղﬓավոր գիտական գործնեթյան և որակյալ կադրերի պատրաստման համար: Ա. Զիլֆյանը ավելի քան 180 գիտական
հրատարակթյնների և 7 ﬔնագրթյնների հեղինակ
է:
Վերջերս լյս է տեսել պրոֆեսոր Արտո Զիլֆյանի հերթական ﬔնագրթյնը, որտեղ իրազեկվմ է ﬕկրոօրգանիզﬓերի դերի մասին, որոնք երկար դարերի ընթացքմ ապրմ են մարդ և կենդանիների օրգանիզﬓերմ:
Գիտական աշխատթյան ﬔջ նա ներկայացնմ է, որ
այդ ﬕկրոօրգանիզﬓերը առողջ մարդ օրգանիզմմ
մասնակցմ են սրտանոթային, հորմոնային, իմնային
և վերարտադրողական համակարգերի կենսագործնեթյան ﬔխանիզﬓերի կարգավորմանը:
Երիտասարդ սերնդի կրթթյան և դաստիարակթյան
գործմ նեցած ավանդի համար ՀՀ նախագահի կողﬕց
ՀՀ գիտթյան վաստակավոր գործիչի պատվավոր կոչմանն արժանանալը Արտո Զիլֆյանը համարմ է լավագյն գնահատականը Հայաստանմ գիտնականի գիտահետազոտական գործնեթյան համար:
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ԵՊԲՀ-ՈՒՄ ԲԱՑՎԵՑ
ՄԱԳՆԻՍԱՌԵԶՈՆԱՆՍԱՅԻՆ
ՏՈՄՈԳՐԱՖԻԱՅԻ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ
«Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցային համալիրի «Լևոն և Քլոտիա
Նազարեան» ռադիոլոգիայի կենտրոնում կայացած General Electric
Brivo MR 355 1,5T նորագույն գերհզոր մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆի բաժանմունքի բացման
հանդիսավոր արարողությանը ներկա էին ՀՀ առող ջապահության նախարար Արﬔն Մուրադյանը, ՀԲԸՄ
նախագահ Պերճ Սեդրակյանը,
ՀԲԸՄ Հայաստանի ներկայացուցչության տնօրեն Աշոտ Ղազարյանը
և ՀԲԸՄ-ի բարձրաստիճան հյուրեր:
Հյուրերին
համալսարանական
հիվանդանոցում
ող ջունելով և Նազարյան ընտանիքին ու
ՀԲԸՄ-ին սարքի նվիրաբերման
համար շնորհակալություն հայտնելով՝ ԵՊԲՀ ռեկտոր Միքայել
Նարիմանյանը նշեց. «General Electric Brivo MR 355 1,5T նորագույն
գերհզոր մագնիսառեզոնանսային
տոմոգրաֆը, որը «Հերացի» համալսարանական
հիվանդանոցին
նվիրաբերվել է ազգային բարերար,
հայկական բարեգործական ընդհանուր ﬕության (ՀԲԸՄ) հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Նազար
Նազարյանի և նրա որդու` աﬔրիկահայ առաջատար ռադիոլոգ,
ԱՄՆ-ի Թոմաս Ջեֆերսոն ուլտրաձայնային և ռադիոլոգիայի հետազոտական ինստիտուտի ղեկավար
Լևոն Նազարյանի կողﬕց, ունի
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առավել հզոր մագնիսական դաշտ և
վիզուալիզացիա, ինչն ապահովում
է պատկերի բարձրակարգ արտացոլում և նպաստում ախտորոշման
ճշգրտությանը: Այս նոր սերնդի
մագնիսառեզոնանսային
տոմոգրաֆի ﬕջոցով հնարավոր կլինի
անցկացնել հետազոտություններ,
կարդիովասկուլ յար պաթոլոգիան
հայտնաբերել վաղ շրջանում, և այն
փոփոխությունները, որոնք կարող
են բերել կաթվածի և ինսուլտի, կարող ենք դիտարկել որպես ցուցում
ինվազիվ էնդովասկուլ յար ﬕջամտությունների համար: Այսպիսով՝
ﬔզ վրա վերցնում ենք մասնագիտական պարտականություն՝ տեղափոխել ինվազիվ գործողությունները
էքստրեմալ իրավիճակից կանխարգելիչ գործողությունների դաշտ,
այսինքն՝ այդ գործողություններն
արդեն կունենան կյանք փրկելու
նշանակություն, և եթե դրանք իրականացվեն ավելի վաղ շրջանում,
ﬔնք կկարողանանք խոսել կլինիկական կանխարգելիչ բժշկության
մասին: Հարկ եմ համարում ընդգծել
նաև այս աﬔնը կրթական ծրագրերում ներառելու կարևորությունը»:
ՀԲԸՄ
նախագահ
Պերճ
Սեդրակյանը ներկաներին փոխանցեց Նազարյանների ընտանիքի
ող ջույնը և բարեմաղթանքները.
«Ուրախ եմ, որ ﬔր ﬕությունը կարողանում է Հայաստանում նպաս-
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տել ազգային հաստատությունների բարգավաճմանը, հուսով եմ, որ
այս սարքը կծառայի իր նպատակին, ու տարիներ առաջ ԵՊԲՀ-ում
Նազարյանների կողﬕց Ջեֆերսոնի
ուսուցողական
ուլտրաձայնային
կենտրոնի բացմամբ սկսված ﬔր
համագործակցությունը
կունենա
արդյունավետ շարունակություն»:
Առող ջապահության
նախարար

Արﬔն Մուրադյանը ընդգծեց, որ
այսօր դժվար է գերագնահատել
ﬔր հայտնի բժիշկների դերը հայկական բժշկագիտության զարգ
գացման գործում. «Անչափ կարևոր
րում եմ հայ բարերարների կողﬕց
բ
բժշկության ծանր հրետանի հանդիս
սացող ախտորոշիչ սարքավորումն
ներով ﬔր բուժհաստատություններ
րի վերազինումը, մասնավորապես
Ն
Նազարյանների ընտանիքի կողﬕց
11,5 Տ նորագույն գերհզոր մագնիսառ
ռեզոնանսային տոմոգրաֆի նվիր
րաբերումը ԵՊԲՀ «Հերացի» թիվ 1
հ
հիվանդանոցային համալիրի «Լևոն
և Քլոտիա Նազարեանե ռադիոլոգիայի կենտրոնին: Այս սարքի առգ
կայությունը ոչ ﬕայն հնարավորութկ
յյուն կտա կանխարգելել ﬕ շարք
հիվանդություններ կամ հեշտացնել
հ
դրանց բուժումը՝ վաղ կանխորոշդ
մ
ման ﬕջոցով, այլև դեռ ուսանողակ
կան տարիներից հնարավորություն
ո
ունենալ աշխատելու նմանատիպ

նորագույն տեխնոլոգիաներով»:
ԵՊԲՀ ռեկտոր Միքայել Նարիմանյանը և
ՀԲԸՄ նախագահ Պերճ Սեդրակյանը ստորագրեցին երկու կառույցների ﬕջև համագործակցության համաձայնագիր, որից հետո
հանդիսավորությամբ կտրեցին մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆի բաժանմունքի
մուտքի կարﬕր ժապավենը: Այնուհետև հյուրերը շրջեցին բաժանմունքում, որտեղ աշխատակիցները ներկաներին տեղեկացրին, որ
տոմոգրաֆի ﬕջոցով հնարավոր է իրականացնել բազմաթիվ բարդ, այդ թվում՝ սրտի
իշեﬕկ հիվանդությունների, սրտի առիթﬕայի, նորագոյացությունների, որովայնի, լյարդի
պարենխիմատոզ փոփոխություններ, լեղուղիների, ոսկրահոդային, ոսկրաանային և
այլ հետազոտություններ:
Միջոցառման ավարտին ԵՊԲՀ ռեկտոր
Միքայել Նարիմանյանը ՀԲԸՄ նախագահ Պերճ Սեդրակյանին նվիրեց գեղեցիկ
հուշանվեր:

ԵՊԲՀ
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ
ՀԱՆԴԻՊԵՑԻՆ
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ
ԲԱՆԿԻ
ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐԻ ՀԵՏ
Վերջերս համաշխարհային բանկի փորձագետների
պատվիրակության ՀՀ տեսչական այցի շրջանակներում
տեղի ունեցան հանդիպուﬓեր ԵՊԲՀ ներկայացուցիչներ՝
ուսուﬓական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, պրոֆեսոր Սամվել Ավետիսյանի, կրթական ծրագրերի բաժնի
պետ, դոցենտ Արամ Բայկովի և համաշխարհային բանկի
կրթության թիﬕ ներկայացուցիչներ Դանդան Չենիի, Նինո
Կուտատելաձեի, Ջուլիա Լիբերմանի, Սորեն Նելլմանի և
Անուշ Շահվերդյանի հետ:

ՀԲ վաշինգտոնյան կենտրոնական գրասենյակի հետ
ինտերնետային կապի ﬕջոցով հանդիպմանը մասնակցեց նաև ՀԲ ղեկավարությունը՝ Ֆրանցիսկո Մարﬔլոջոյի
գլխավորությամբ: Ներկայացվեց ԵՊԲՀ հաջողված փորձը համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ նորարարությունների մրցակցային հիﬓադրաﬕ դրամաշնորհի
ﬕջոցով սիմուլ յացիոն ուսուﬓական կենտրոնի հիﬓման
և «Բուժական գործ» մասնագիտության կրթական ծրագրերում դասավանդման, ուսուﬓառության և ստուգման
նորարարական սիմուլ յացիոն կրթական ﬔթոդաբանության ներդրման վերաբերյալ: Կարևորելով ՀԲ աջակցությունը կրթական բարեփոխուﬓերի իրագործման ու
ոլորտի զարգացման գործում և ծրագրի իրականացման
ընթացքում ձեռքբերված փորձը՝ քննարկվեցին «Կրթության որակ և համապատասխանություն» երկրորդ վարկային ծրագրի արդյունքները, ինչպես նաև «Կրթության բարելավում» նոր վարկային ծրագրի ընթացքին առնչվող ﬕ
շարք հարցեր: Բանկի ներկայացուցիչները նշել են, որ այցի
ընթացքում նպատակ ունեն ամփոփել «Կրթության որակ
և համապատասխանություն» երկրորդ վարկային ծրագրի փակման հաշվետվությունը՝ ընդգծելով ԵՊԲՀ-ի կողﬕց
իրականացված ծրագրի բարձր աստիճանի արդյունավետությունը:
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ԲՈՒՀԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԻ
ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ ԲՈՒՀԱԿԱՆ ԱՆԿԱԽՈՒԹՅՈՒՆ...
Ա. ԱՇՈՏՅԱՆ, ՀՀ ԿԳ ՆԱԽՐԱՐ
Աշխատանքային այցով Բրյուսելում գտնվող ՀՀ կրթության և
գիտության
նախարար
Արﬔն
Աշոտյանը՝ մասնակցելով Եվրոպական Միության Տեմպուս «Կայուն և
ինքնավար բարձրագույն կրթական
համակարգերի խթանումը Արևելյան հարևանության տարածքում»
(ATHENA) ծրագրի եզրափակիչ
ﬕջոցառմանը, իր ելույթում ներկայացրել է Հայաստանի բարձրագույն կրթության ոլորտում իրականացվող բարեփոխուﬓերը, դրանց
արդյունքները, Երևանում մայիսին

կայացած Բոլոնիայի նախարարական գագաթաժողովի շրջանակում
ընդունած Երևանի հռչակագրի հիմնական շեշտադրուﬓերը բուհական ինքնավարության վերաբերյալ:
«Բուհական ինքնավարությունը չի
նշանակում բուհական անկախություն: Միգուցե անկախությունը պետական մարﬕններից ավելանում է,
սակայն զուգահեռաբար ավելանում
է կախվածությունը մյուս շահառուներից՝ ուսանողներ, ծնողներ, քաղաքացիական հասարակություն և
այլն: Այլ կերպ ասած՝ ﬕակենտրոն

կախվածությանը պետք է գա փոխարինելու բազմակենտրոն կախվածությունը… ԲՈւՀ-երի ինքնավարությունը ﬔծապես կախված է
դրանց ֆինանսական կայունությունից: Ինչպես պետությունը, այնպես
էլ մյուս շահառուները պետք է անեն
հնարավորը՝ ապահովելու ԲՈւՀ-երի
ֆինանսական կայունությունը, ինչն
իր հերթին կապահովի ԲՈւՀ-երի
ինքնավարության առավել բարձր
մակարդակ»:

ՀԵՀ-Ը ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ Է...
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԸ
ԿՓՈԽՀԱՏՈՒՑԻ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ
ԱՌԱՋԻՆ ԿՈՒՐՍԻ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԸ
Հայաստանի երիտասարդական հիﬓադրամը (ՀԵՀ) մակարգի բակալավրիատում սովորող երկու և ավելի
ՀՀ կառավարության, կրթության և գիտության նախա- երեխա ունեցող ուսանողների ուսման վարձն ամբողջ
րարության աջակցությամբ կփոխհատուցի ՀՀ սահմա- ուսուﬓառության ընթացքում փոխհատուցելու մասին։
նաﬔրձ որոշ համայնքների (Արարատի մարզ՝ Երասխ, Հայաստանի երիտասարդական հիﬓադրաﬕ հոգաԳեղարքունիքի մարզ՝ Վահան, Ճամբարակ, Վայոց բարձուների խորհրդի համակարգող Կարեն Ավագձորի մարզ՝ Խաչիկ, Խնձորուտ, Սերս, Նոր Ազնա- յանը տեղեկացնում է, որ հաշվի առնելով բազմաթիվ
բերդ, Բարձրունի, Տավուշի մարզ՝ Ն.Կ. Աղբյուր, Ոսկ- դիմում-խնդրանքները` ՀԵՀ-ը որոշում է կայացրել իր
ևան, Չորաթան, Կողբ, Վազաշեն, Բերքաբեր, Ոսկե- ﬕջոցների հաշվին փոխհատուցել նաև 2014 թվակապար, Չինարի, Արծվաբերդ, Ծաղկավան, Մոսեսգեղ, նից հետո հավատարմագրված ոչ պետական և ﬕջԴովեղ, Պառավաքար, Բերդավան, Բարեկամավան, պետական բուհերի առկա ուսուցման համակարգի
Կոթի, Բաղանիս, Սարիգյուղ, Այգեձոր, Կիրանց, Այ- բակալավրիատում սովորող երկու և ավելի երեխա
գեպար, Սևքար, Այգեհովիտ, Վ.Կ. Աղբյուր) պետա- ունեցող ուսանողների կրթավճարը։ «Մենք աստիճական, ոչ պետական, ﬕջպետական ԲՈւՀ-երի առ- նաբար ﬔր սոցիալական աջակցության ծրագրերում
կա ուսուցման համակարգի բակալավրիատի 1-ին սկսում ենք ընդգրկել նաև ոչ պետական և ﬕջպետակուրսերում սովորող ուսանողների 2015-16 ուսում- կան բուհերը՝ հնարավորինս շատ երիտասարդների
նական տարվա 1-ին կիսամյակի ուսման վարձը։ ներգրավելով ﬔր ծրագրերում»,- նշում է Կ. Ավագյանը։
Հայաստանի երիտասարդական հիﬓադրաﬕ հոգա- Տեղեկացնենք, որ երկու և ավելի երեխաներ ունեցող
բարձուների խորհրդի համակարգող Կարեն Ավագ- ուսանող-ծնողները Հայաստանի երիտասարդական
յանը տեղեկացրեց, որ հիմք են ընդունվել սահմանա- հիﬓադրաﬕն պետք է դիﬔն անձամբ։ Դիմուﬓերն
ﬔրձ այն համայնքները, որոնք ՀՀ կառավարության ու անհրաժեշտ փաստաթղթերն ընդունվում են Հայասորոշմամբ ստանում են սոցիալական աջակցություն։ տանի երիտասարդական հիﬓադրաﬕ գրասենյակում
Երիտասարդական հիﬓադրաﬓ արդեն 2-րդ անգամ է (հասցե՝ ք. Երևան, Տերյան 74), աﬔն օր, բացի շաբաթ
իրականացնում սահմանաﬔրձ համայնքների ուսանող- և կիրակի օրերից, ժամը 10.00-17.00 (ընդﬕջման ժաﬓ
ների աջակցման ծրագիր։ 2014-15 ուսուﬓական տարվա է՝ 13.00-14.00-ն): Անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ
երկրորդ կիսամյակում փոխհատուցվել է սահմանաﬔրձ փաստաթղթերը՝ դիմում (լրացվում է տեղում), 2 լուսանﬕ շարք համայնքների մոտ 140 ուսանողների ուսման կար 3/4, անձնագրի, ստուգման գրքույկի, ուսանողավարձն ամբող ջությամբ։ «Հայաստանի երիտասարդա- կան տոմսի պատճենները, տեղեկանք ԲՈւՀ-ից, ամուսկան հիﬓադրաﬓ առաջին անգամ է կրթաթոշակների նության վկայականի, ամուսնու/կնոջ անձնագրի (եթե
փոխհատուցման իր ծրագրերում ընդգրկում նաև ոչ պե- ամուսնությունը գրանցված է), երեխաների ծննդյան
տական և ﬕջպետական ԲՈւՀ-երի ուսանողներին։
վկայակնների պատճենները, փոխանցման հաշիվ` ողջ
Հայաստանի երիտասարդական հիﬓադրամը (ՀԵՀ) տարվա ուսման վարձի չափով։
ընդլայնում է ուսանողների սոցիալական աջակցության ծրագրերը։ Մասնավորապես, հիﬓադրամը հայտարարել էր պետական բուհերի առկա ուսուցման հա32
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ԵՊԲՀ-ՈՒՄ ԲԱՑՎԵՑ
ՄՈՒՐԱԴ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ
ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ ՍՐԱՀԸ
Բժշկական համալսարանում տեղի ունեցավ «Նիկոլ
Դումանե երկրապահ կամավորական ջոկատի անդամ,
1996-ին ՀՀ պաշտպանության նախարարության ռազմաբժշկական վարչության պետի տեղակալ Մուրադ
Մուրադյանի անվան ուսանողական խորհրդարանի
սրահի բացումը: Միջոցառմանը ներկա էին բժշկական
համալսարանի ռեկտոր Միքայել Նարիմանյանը, աշխատակազﬕ ղեկավար Կարեն Ակոպյանը, Մուրադ
Մուրադյանի ընտանիքի անդաﬓերը, բարեկաﬓերը,
«Նիկոլ Դուման» երկրապահ կամավորական ջոկատի հրամանատար Ալբերտ Բազեյանը, ուսանողական
խորհրդարանի հիﬓադիր և պատվավոր նախագահ
Արտակ Գրիգորյանը, ուսանողական և մարտական
ընկերները: Ընկերները շատ բան ունեին հիշելու կենսուրախ, հայրենասեր և արի երիտասարդի մասին, ով
1987-ին ընդունվել է Երևանի բժշկական ինստիտուտի
մանկաբուժական ֆակուլտետ: 1988-ից բժշկական ինստիտուտի՝ Արցախյան շարժման նախաձեռնող խմբի
անդամ էր: 1990-ին կազմակերպել և ﬕ քանի ակտիվիստների հետ ստեղծել է բուժակ-հրաձիգների պատրաստման և մարտական ջոկատների համալրման
խմբեր, ապա «Հայկազուններ» մասնաճյուղը: 1991-ին
անդամագրվել է «Նիկոլ Դուման» երկրապահ կամավորական ջոկատին, որի կազմում ﬕնչև հրադադարը
մասնակցել է Հայաստանի սահմանաﬔրձ գյուղերի և
Լեռնային Ղարաբաղի ինքնապաշտպանական, ազատագրական մարտերին: 1996-ին ծառայության է անցել

ՀՀ պաշտպանության նախարարության ռազմաբժշկական վարչությունում՝ որպես վարչության պետի տեղակալ: Մուրադ Մուրադյանը զոհվել է 1996-ի մարտի 10-ին՝
ծառայողական պարտականությունները կատարելիս,
Տավուշի սահմանաﬔրձ շրջանում: Հետմահու պարգևատրվել է «Արիության համար» ﬔդալով:
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ
Երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիան (ԵԲՀԱ) հիﬓադրվել է 2013 թվականին՝ համախմբելով բանիմաց և աﬔնակարևորը` ստեղծագործ ﬕտք ունեցող անձանց, ովքեր
իրենց ներդաշնակ և ﬕասնական աշխատանքի շնորհիվ կկարողանան կյանքի կոչել նախագծեր, որոնք կարևոր նշանակություն կունենան ինչպես երիտասարդ բժիշկների մասնագիտական կյանքում, այնպես էլ հասարակության առավել խոցելի շերտերի համար:

ԵԲՀԱ ԵՐԿՐՈՐԴ
ՏԱՐԵԿԱՆ
ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԸ
Ասոցիացիայի երկրորդ տարեկան համաժողովը՝
«Նյութափոխանակության
համախտանիշը` որպես 21-րդ դարի հիմնախնդիր» խորագրով, լուսաբանեց նյութափոխանակային համախտանիշը որպես բավականին տարածված և
լուրջ
առող ջապահական խնդիր, ինչպես նաև
քննարկվեցին համախտանիշի բուժման և
կանխարգելման հնարավոր ﬔխանիզﬓերը:

ՀԱՅ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ4-ՐԴ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ
ԵԲՀԱ-ի
թիմը
ներկա էր 4-րդ ﬕջազգային
կ
բժշկական համագումաբ
ր
րի բացման պաշտոնակ
կան
արարողությանը,
որը կայացավ Ալ. Սպենո
դիարյանի անվան օպեդ
րա
ր յի և բալետի ազգային
ակադեﬕական թատրոն
նում: Թիմը իր անﬕջակ
կան մասնակցությունն է ցուցաբերել նաև Հայաստանի 4-րդ ﬕջազգային
բ
բժշկական համագումարին՝ oժանդակելով համագումարին կից ուսանող
ղական սատելիտային սիմպոզիուﬕ կազմակերպմանը: Թիﬕ անդաﬓեր
րը սատելիտային սիմպոզիուﬕն հանդես են եկել զեկույցներով, տվել են
կ
կամավորականներ՝ հիﬓական կոնֆերանսի աշխատանքներին աջակց
ցելու նպատակով: Իսկ ասոցիացիայի նախագահ Գևորգ Գրիգորյանը
և ասոցիացիայի անդամագրության պատասխանատու, սեքսոպաթոլոգ
Արա Չարչյանը հիﬓական կոնֆերանսին հանդես են եկել մասնագիտակ
կան զեկույցներով:
34
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ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ԱԿՈՒՄԲ
«Բժիշկներն առանց համազգեստի» ակումբը երիտասարդ
բժիշկների հայկական ասոցիացիայի նախաձեռնությունն է,
որի նպատակն է իր շուրջը համախմբել բժիշկների, բժշկական
ոլորտի
ներկայացուցիչների
և քննարկելու բժշկական ասպարեզում ակտուալ թեմաները, արդի խնդիրները, հարցեր
առաջ քաշել, գտնել լուծուﬓեր,
ներկայացնել բժշկական եզակի
կլինիկական դեպքեր: Ակումբն
արդեն իսկ ունեցել է երեք հանդիպում, որոնք անցել են շատ հետաքրքիր քննարկուﬓերի ձևով:

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
ԿԱՐՄԻՐ ԽԱՉԻ ՀԵՏ
«Երիտասարդ
բժիշկների
հայկական
ասոցիացիան»
համագործակցել
է
Հայկական
Կարﬕր Խաչի հետ՝ անցկացնելով սեﬕնարներ
Մասիս և Աբով յան քաղաքներում՝ անհայտ կորած
ազատամարտիկների
ընտանիքների
հետ:
Սեﬕնարին իրենց մասնակցությունն են ունեցել բժիշկէնդոկրինոլոգներ Գրետա Մուրադյանը, Հասﬕկ
Աբով յանը, գինեկոլոգ Պավել Սոցկին, ուրոլոգ Գևորգ
Գրիգորյանը և անոթաբան Հրանտ Համբարյանը:
Միջոցառմանն իրենց աջակցությունն էին ցուցաբերել նաև կլինիկական օրդինատորներ Սրբուհի
Միքայել յանը և Եվա Չիչոյանը:

ԸՆԹԱՑԻԿ ՍԵՄԻՆԱՐՆԵՐ
«Երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիայի» նախաձեռնությամբ տեղի են ունեցել ﬕ շարք սեﬕնարներ՝ նվիրված առավել տարածված և արդիական խնդիրների քննարկմանը բժշկության ոլորտում:

Հարգելի կոլեգաներ, «Երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիան» և «Հակածերացման
հայկական բժշկական ասոցիացիան» ձեզ հրավիրում
են մասնակցելու ﬔր հերթական տարեկան համաժողովին՝ «Կյանքի որակ՝ պայմանավորված առող ջությամբ, ﬕջդիսցիպլինար մոտեցում» խորագրով, որը
կանցկացվի 2015-ի նոյեմբերի 6-7-ը, «Էլիտ Պլազա»
բիզնես-կենտրոնում: Համաժողովը հագեցած կլինի
հետաքրքիր գիտական նորություններով: Համաժողովի շրջանակներում կանցկացվի նաև կլինիկական
դեպքերի ներկայացման մրցույթ: Ցանկացողները
մանրամասներին կարող են ծանոթանալ ﬔր պաշտոնական, ինչպես նաև՝ ֆեյսբուքյան էջերում:

Նյթերը պատրաստեցին
ԵՎԱ ՉԻՉՈՅԱՆԸ ԵՎ ՍՈՆԱ ԵԳԱՆՅԱՆԸ
ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ Հոկտեմբեր 2015 N 13-14 (1324-1325)

35

ՆՈՐ
ՀՈՒՇԱԳԻՐՔ

Գաղտնիք չէ, որ ﬕջազգային կապերի
ստեղծման, ինչպես նաև դրանց ընդլայնման գործմ
ﬔծ է ռեկլամային այն հշագրքերի դերը, որոնք
ﬕ քանի տարին ﬔկ լյս են տեսնմ՝ նպատակադրմամբ՝
լավագյնս ներկայացնել ﬔր կրթօջախը, նրանմ առկա
պայմանները, հնարավորթյնները, հանգամանքներ,
որոնք գալիս են հավաստիացնել արտերկրացն, որ ﬔր
համալսարանը պակաս գրավիչ չէ, քան աշխարհմ
ճանաչված շատ սﬓական հաստատթյններ:
Այս սﬓական տարվա սկզբին լյս տեսավ Երևանի
պետական բժշկական համալսարանը գովազդող հերթական
հշագիրքը, որի նպատակն է իր նախորդների նման օգնել՝
պատկերացմ կազﬔլ Երևանի պետական բժշկական
համալսարանի և ինչ-որ չափով նաև Հայաստանի մասին
բոլոր այն արտասահմանցիներին, ովքեր ցանկթյն
կնենան բժշկական կրթթյն ստանալ ﬔր ԲՈւՀ-մ:
Ի դեպ՝ ըստ ﬕջազգային կապերի բաժնի ղեկավարթյան
տեղեկացման, հշագիրքը չափազանց բարձր
գնահատականի է արժանացել արտասահմանյան այն
կազմակերպթյնների կողﬕց, ովքեր իրականացնմ
են արտասահմանցի սանողների սցմը
Հայաստանմ:
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2001 ԹՎԱԿԱՆ
Համալսարանի վարկանիշի բարձրացման կարևոր պայմաններից ﬔկը արտասահմանցի ուսանողների ուսուցումը
անգլերեն լեզվով կազմակերպելն էր:
Համալսարանի ղեկավարության, ամբիոնների վարիչների
և առաջատար մասնագետների ընդլայնված խորհրդակցությունը նպատակ ուներ պարզել առկա իրավիճակում կենսական
նշանակություն ունեցող ﬕ հարց՝ կարող ենք եղած հնարավորություններով իրականացնել անգլերենով ուսուցում արտասահմանցիների համար: Քննարկման արդյունքում կայացվեց
որոշում արտասահմանցիների համար կրթությունը անգլերենով կազմակերպելու ուղղությամբ:
Մինչ այս որոշումը արտասահմանցի ուսանողների կրթությունը բժշկական համալսարանում իրականացվում էր սփյուռքահայերի համար՝ հայերենով, այլազգիների համար՝ ռուսերենով՝ 1 տարի նախապատրաստական բաժնում ռուսերեն
սովորելուց հետո:

Միջազգային կապերի ընդլայման և ﬕջբուհական համագործակցության պայմանագրի հերթական հասցեն 1998-ին ﬔր
և Հունաստանի Պատրայի համալսարանների ﬕջև կնքված
համագործակցության պայմանագիրն էր, որի շրջանակներում
նախատեսվում էին դասախոսական կազﬕ, ուսանողների և
հետդիպլոմային կլինիկական օրդինատորների փոխադարձ
այցեր: Առաջին 4 ուսանողները ﬔկնեցին Պատրա 1998-ի հուլիսին:
1998-ից նույնատիպ պայմանագիր սկսեց գործել Աթենքի Ազգային համալսարանի հետ, որի շրջանակներում 1999ի մարտին կլինիկական օրդինատորների ﬕ խումբ 6-ամսյա ժամկետով ﬔկնեց Աթենքի համալսարան՝ հմտանալու
«Վիրաբուժություն», «Ատաﬓաբուժություն», «Ուռոլոգիա»
մասնագիտությունների գծով: Հաջորդ խմբերը Աթենք ﬔկնեցին 2000-ին:
Համագործակցությունը հնարավորություն տվեց ﬔր համալսարանում սովորaել հույն ուսանողների:
Միջազգային կապերի զարգացման ﬔծամասշտաբ գործունեությունը իրականացվում է Tacis Tempus ծրագրի շրջանակներում:
Սկսեց լույս տեսնել «Medicus» ուսանողական ամսաթերթը ,
որը այդ տարիների բժշկական համալսարանի ուսանողական
խորհրդարանի նախագահ Արﬔն Աշոտյանը համարում էր «իր
աﬔնասիրելի զավակը»:
Համալսարանում հյուրընկալվեց ՀՀ պաշտպանության նախարար Սերժ Սարգսյանը, ով նշեց, որ եթե ինքը լիներ 20 տարեկան՝ քաղաքականությամբ չէր զբաղվի:
Առաջին

անգամ դեղագիտական ֆակուլտետում կիրառվեց դիպլոմային պաշտպանություն, որը նպատակ էր հետապնդում հնարավորություն ընձեռել ուսանողներին՝
զբաղվելու գիտությամբ: Դիպլոմային աշխատանքներ
կարող էին ներկայացնել ﬕայն այն ուսանողները,
ովքեր ունեին գերազանց առաջադիմություն և
արժանացել էին դեկանատի երաշխավորությանը:

Բոլորովին

վերջերս որոշում
կայացվեց բժշկական համալսարանում նույնպես կիրառել
անհատական ուսուցման
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ծրագրով ուսուﬓառությունը, որին ուսանողների ճնշող ﬔծամասնությունը զգուշավորությամբ է մոտենում:

Նախկինում գործող «Մեդիկուս» երգչախմբի գոյության
տևական դադարից հետո բժշկական համալսարանում սկսեց
գործել նոր երգչախումբ նույն անունով, որը ղեկավարում է
վաստակաշատ արվեստագետ Յուրի Յուզբաշյանը:
Արտասահմանցի ուսանողների անգլերեն կրթության
կազմակերպմանը զուգահեռ իրականացվում է նաև արտասահմանցի ուսանողներին հայերեն լեզուն դասավանդելու
գործընթացը, որն իրականացնում էր արտասահմանցիներին
ռուսերեն լեզու դասավանդող ամբիոնը: Այս հանգամանքը
հնարավորություն կտա արտասահմանցիներին հաղորդակցվել իրենց հայազգի հասակակիցների և հիվանդների հետ:
Սակավաթիվ հիվանդների պայմաններում ուսանողների, ինտերնների և կլինիկական օրդինատորների ուսուցուﬓ
ու գործնական հմտությունների կատարելագործումը առավել
լավ հիմքերի վրա դնելու համար ռեկտորատը քննարկման
հարց դարձրեց գործնական հմտությունների կատարելագործման ուղիների հարցը և կայացրեց համապատասխան որոշում, որից ելնելով պահանջ դրվեց կլինիկական ամբիոններում
կազﬔլ հստակ գրաֆիկներ, որոնք 4-րդ, 5-րդ կուրսերի ուսանողներին, կլինիկական օրդինատորներին և տվյալ բազայով
ինտերններին կպարտադրի ընդգրկվել գիշերային հերթապահությունների, ինչպես նաև թույլատրել բարձր առաջիմություն
ունեցող ուսանողների արտադրական պրակտիկան և կլինիկական օրդինատորների մասնագիտացման որոշ ցիկլեր անցկացնել արտասահմանում:
Ուսուﬓական գործընթացը պատշաճ մակարդակով իրականացնելու համար որոշվեց դիﬔլ ՀՀ առողջապահության
նախարարությանը՝ թույլատրելու պետպատվերի շրջանակներում բնակչության բուժսպասարկուﬓ առանց վարձատրության իրականացնել Երևանի պետական բժշկական համալսարանի կլինիկական ամբիոնների ﬕջոցով՝ այդ գործընթացի
համար նախատեսված գումարները տրամադրելով տվյալ ամբիոնի բազա հանդիսացող առողջապահական հիﬓարկին:
Համալսարանի լեռնագնացների «Հատիս» ակումբն ավանդույթի համաձայն արշավային շրջանը սկսում է մարտի առաջին կիրակի օրը: Մարտի 4-ին նմանատիպ մասսայական ﬔծ
ﬕջոցառում կազմակերպեցին արագ արձագանքման փրկարարական ջոկատը և լեռնագնացների «Արագած» հանրապետական ակումբը:
Ընդաﬔնը 2 աﬕս է անցել ՀՀ պաշտպանության նախարարի այցից բժշկական համալսարան: Այսօր արդեն կարող ենք
ասել, որ նախարարը կատարել է իր խոստումը ռազմաբժշկական ֆակուլտետի գործունեությանը նպաստող ﬕ շարք
հարցերի լուծման ուղղությամբ: Ուսանողության առաջարկած
ռազմաբժշկական ֆակուլտետի ուսանողների անվանական
կրթաթոշակների, ինչպես նաև առաջինից երրորդ կուրսերի
կուրսանտներին օրը ﬔկ անգամ կերակրելու հարցը լուծված է:
Հնդկաստանի առողջապահության նախարարության և այդ
երկրի բոլոր բժշկական հետազոտությունները կորդինացնող
խորհրդի հրավերով Հնդկաստան ﬔկնեցին ԵՊԲՀ ռեկտոր,
ակադեﬕկոս Վ.Պ. Հակոբյանը և համալսարանի գիտական
աշխատանքների գծով պրոռեկտոր, պրոֆեսոր Ա.Վ. Զիլֆյանը:
Միավորված
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ﬔթոդիստական

օգնության

կոﬕետի

(ԱՄՔՈՐ) հայաստանյան գրասենյակը Երևանի ճարտարագիտական համալսարանի ուսանողական ճաշարանի տարածքում ապրիլի 5-ին բացեց նոր ճաշարան՝ քաղաքի տարբեր
ԲՈւՀ-երում սովորող 150 անապահով ուսանողներին սպասարկելու նպատակով:

Tacis Tempus ծրագրի շրջանակներում գնալով ավելի լայն
թափ է ստանում բժշկական համալսարանի դասախոսների և ուսանողների՝ եվրոպական ﬕ շարք ԲՈւՀ-երում վերապատրաստման և կատարելագործման գործընթացը: Միայն
այս տարի արտասահմանում կատարելագործվելու հնարավորություն են ստացել 25 ուսանողներ. 5-ը՝ Բելգիայում, 6-ը՝
Հունաստանում, 18-ը՝ Ֆրանսիայում: Կատարելագործման ﬔկնողների ընտրությունը կատարվում է ըստ համալսարանի ներկայացրած գերակայությունների:
Մշակույթի ակումբը սիրով հրավիրում է բոլոր նրանց, ում
հոգեհարազատ են հայ ազգային երգն ու պարը: Այդ օրերին համալսարանի հովանավորության ներքո գործող «Սասուն» ազգային երգի-պարի համույթում հինգշաթբի և ուրբաթ օրերին,
ժամը 18-ին, 7-րդ լսարանում տեղի կունենան պարապմունքները:
Ապրիլի 6-ին տեղի ունեցավ մշակույթի ակումբի հերթական ﬕջոցառումը՝ նվիրված մայրության տոնին: Միջոցառումը
դահլիճում չավարտվեց: Համալսարանի ընդարձակ դասասենյակներից ﬔկում ﬕնչև ուշ երեկո հնչում էին Սասնա պարեղանակները: Միջոցառմանը ակտիվ մասնակցություն ունեցան
նաև արտասահմանցի ուսանողները:
Արտասահմանցի և սփյուռքահայ ոււսանողները կազմակերպեցին զատկի տոնը: Միջոցառումը ﬔծ գոհունակություն
պատճառեց ներկաներին, ի մասնավորի՝ պատվավոր հյուրերին, այդ թվում՝ ﬕ շարք երկրների դեսպաններին, անվանի արվեստագետ Սոս Սարգսյանին, Հայաստանում քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակելու 1700-ամյակին նվիրված
կազմկոﬕտեի նախագահի տեղակալ Խոսրով Հարությունյանին
և հանրապետության ճանաչված այլ մշակութային գործիչների:
Գնալով ավելանում է Իրանից ուսուﬓառության եկող
ուսանողների թիվը: Դա վկայությունն է այն հանգամանքի, որ
ﬔր իրանցի շրջանավարտները լավագույնս են ներկայացնում
ﬔր կրթօջախը՝ այստեղ ստացած իրենց գիտելիքներով:
Նախապես հայտարարված շաբաթօրյակների ﬕամսյակը
ﬔր ԲՈւՀ-ը սկսել է դեռևս մարտ ամսից: Համալսարանի տարածքը կարգի բերելուց հետո ﬔր ուսանողները գործը շարունակեցին ԲՈւՀ-ի հարակից փողոցներում՝ հասնելով ﬕնչև
«Մոսկվա» կինոթատրոն: Շաբաթօրյակն իր շարունակությունը ունեցավ նաև «Հաղթանակ» զբոսայգում, ինչպես նաև
«Կասկադի» շրջակայքում, որտեղ կատարվեց նաև ծառատունկ:
«Սպասում ենք լուծմանը» խորագրի ներքո հրապարակված
ռեպլիկն այն մասին է, որ Երևանի բժշկական համալսարանի
Աբովյան և Կորյուն փողոցների մայթերը այնպես են զավթվել
կրպակների կողﬕց, որոնք նոր հայերը այնպես են շարել իրար
կողքի, որ ոչ ﬕայն վարագուրել են ﬔր համալսարանի շենքի՝
որպես ճարտարապետական կառույցի գեղեցկությունը, այլև
ստիպում են մարդկանց քաղաքային փոխադրաﬕջոցներին
սպասել ոչ թե մայթերին կանգնած, այլ մայթերը զբաղեցրած
կրպակների առաջ՝ փողոցի բանուկ հատվածում:
Լսելով

ﬔթոդական հանձնաժողոﬖերում բազմազան
խորհրդակցություններն «Անգլերեն լեզվով ուսուցման գործըն-

թացը և ﬔր խնդիրները» հարցի քննարկման հարցը՝ ռեկտորատը որոշեց վերանայել նախատեսվող կուրսերի ուսուﬓական
պլանները և ծրագրերը՝ այն առավելագույնս մոտեցնելով արտասահմանյան առաջավոր ԲՈւՀ-երի ծրագրերին: Բացի այդ՝
հանձնարարվեց բոլոր ամբիոնների վարիչներին՝ անգլախոս
ուսանողական խմբերի դասավանդման գործընթացում ընդգրկել ﬕայն անգլերեն լեզվին տիրապետող դասախոսներին,
որոնց լեզվական հմտությունների կատարելագործումը համարել օտար լեզուների ամբիոնի գերխնդիրը: Անգլերենին տիրապետող դասախոսների բացակայության դեպքում անհապաղ
ապահովել համապատասխան կադրերով, բացի այդ՝ մասնագիտական անգլալեզու գրականության ձեռք բերման ուղղությամբ համագործակցել արտասահմանցի ուսանողների հետ:

Համալսարանում հյուր է հանրապետության առաջին տիկին Բելլա Քոչարյանը, ով ոսկրածուծի դոնորների հայկական
ռեեստրի նախագահն է: Միջոցառման շրջանակներում հայ մանուկներին փրկելու գործին ﬕացան նաև Երևանի պետական
բժշկական համալսարանի ուսանողներն ու դասախոսները:
Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ուսանողական խորհրդարանը դարձավ Եվրոպայի բժիշկ-ուսանողների
ասոցիացիայի անդամ:
Ռազմաբժշկական
շրջանավարտները:

ֆակուլտետն

ավարտեցին

առաջին

Հայտարարություն այն մասին, որ սույն թվի հունիսի ﬔկից
գործում են համալսարանի «Դիլիջան», «Արզական», «Սևան»
(Շորժա) հանգստյան տները: Ուղեգրի արժեքը ﬔկ հոգու համար սննդով (օրը 3 անգամ)՝ 2.500 դրամ: Ցանկացողները հերթագրվեն արհկոﬕտեում:
Հնդիկ շրջանավարտներ Ալապատի Աշա Կիրանը՝ Այդարաբադից և Վիմալ Կշիտրջը՝ Փենջաբից գերազանց առաջադիմությամբ ավարտեցին բժշկական համալսարանը և հրաժեշտի
ու երախտագիտության խոսքով հանդես եկան «Ապագա բժշկի»
էջերում: Իսկ նույն տարվա շրջանավարտ, նշանավոր հայերեն
խոսող Ակշեյը իր հոդվածը և ելույթը շրջանավարտների հավաքին վերնագրել էր չափազանց հուզիչ և հայտնի տողով. «Ախր
ես ինչպե՞ս վեր կենամ, գնամ»:
Առաջին անգամ ուսանողները պատասխանում են ամբիոնից: Առաջին անգամ պետական քննությունների անցկացման
նոր կարգը ստիպում էր ուսանողին պատասխանել ամբիոնից՝
իր համակուրսեցիների ներկայությամբ:
Հայտարարություն՝ խնդրվում է բոլոր կուրսերի ուսանողներին՝ քննություններից անﬕջապես հետո գրականությունը
հանձնել գրադարան՝ հաջորդ կուրսի դասագրքերը ստանալու
պայմանով: Բացի առաջին կուրսեցիներից՝ բոլոր կուրսերի ուսանողներին դասագրքեր կտրվեն հուլիս-օգոստոս աﬕսներին:
Սեպտեմբերին կսպասարկվեն ﬕայն առաջին կուրսեցիները:
Սեպտեմբերի 17-22-ը կայացավ երիտասարդ բժիշկների ﬕության Հայաստանի Հանրապետության
գիտությունների ազգային ակադեﬕայի, ՀՀ առողջապահության նախարարության և բժշկական
համալսարանի համատեղ գիտաժողովը՝
«Երիտասարդ բժիշկները երրորդ հազարամյակի շեﬕն» նշանաբանով:
Նոր էջ բժշկական համալսարանի պատմության ﬔջ:
Ելնելով իր ունեցած
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նյութական հնարավորություններից և գիտական ﬔծ ներուժից,
հաշվի առնելով հանրապետությունում բժշկական կադրերի
պահանջարկի խիստ սահմանափակ լինելը, նկատի ունենալով
սեփական վարկանիշի ﬕջազգային բարձր գնահատականի
փաստը, օգտագործելով արտասահմանցի շրջանավարտների
տարածած դրական կարծիքը, երկարատև նախապատրաստական աշխատանքի արդյունքում արձանագրելով, որ անհրաժեշտ է չափազանց սրտացավություն ներքոհիշյալ քայլին՝
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան բժշկական համալսարանը
21-րդ դարի և երրորդ հազարամյակի առաջին ուսուﬓական
տարին սկսեց անգլերենով ուսուﬓական բաժնի բացումով:

Մոսկվայում հրատարակվող «Коммерсант» թերթում
տպագրվել է նախկին խորհրդային հանրապետությունների՝
ներկայիս նորանկախ երկրների առավել բարձր վարկանիշ ունեցող ԲՈւՀ-երի ցանկը: Ի ուրախություն և ի պատիվ ﬔզ՝ այդ
ցանկում՝ ի թիվս Հայաստանից նշվող երեք ԲՈւՀ-երի՝ Երևանի պետական համալսարանի և Հայաստանի Աﬔրիկյան համալսարանի, նշված է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի անունը: Ի պատիվ ﬔր ԲՈւՀ-ի վարկանիշի է խոսում
այն փաստը, որ աշխարհի լավագույն բժշկական ուսուﬓական
հաստատությունների շարքում բժշկական դպրոցների համաշխարհային տեղեկատուի 11-12-րդ էջերը ներկայացնում են Երևանի պետական բժշկական համալսարանը:
Արդեն 5 տարի և ավելի «Հայաստան» համահայկական
հիﬓադրամում ստեղծված «Երվանդ Գրալյան» ﬓայուն ֆոնդի
տոկոսներով հովանավորվում են Երևանի պետական բժշկական համալսարանի կարիքավոր առաջավոր ուսանողները:
Ֆոնդը ստեղծել է իրանահայ Շաքե Գրալյանը՝ ի հիշատակ իր
բժիշկ ամուսնու: Բարերարը որպես ﬓայուն ֆոնդ է ներկայացրել 35.000 ԱՄՆ դոլար: Սկսած 1994-ից՝ այս գումարից գոյացած
տոկոսներով վճարվել են նպաստներ 847 ուսանողների:
Համալսարանի ռեկտորատը և գիտական մասը նպատակահարմար գտան Հայաստանում քրիստոնեության պետական կրոն հռչակման 1700-ամյակին նվիրված հոբելյանական
գիտաժողովում լսել երիտասարդների կողﬕց կատարվող գիտական աշխատանքների մասին զեկուցուﬓեր:

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ բժշկական համալսարանի բազմաթիվ արտասահմանցի ուսանողներ արդեն
հմտացել են ինքնուրույն գիտական աշխատանքներ կատարելու ﬔջ, համալսարանի ղեակավարությունը ճիշտ համարեց
առանձին ներկայացնել և քննարկել արտասահմանցի ուսանողների գիտական աշխատանքները և հավանություն տվեց
ԵՊԲՀ ուսանողական գիտական ընկերության նախաձեռնությանը՝ գումարել արտասահմանցի ուսանողների ﬕջազգային
հոբելյանական գիտաժողով:

Վերջին

օրերին աննախադեպ ﬕջոցառուﬓեր են ձեռնարկվում մայրաքաղաքոմ և բոլոր այն վայրերում, ուր բազմամարդ հանդիսություններ էին անցկացվում: Քրիստոնեության ընդունման հոբելյանի առիթով չափազանց
շատ էր արտասահմանցիների մուտքը Հայաստան:
Անվտանգության ապահովմանը զուգահեռ՝ ուժեղացվել էր նաև բուժօգնության աշխատանքը, որի համար ծառայություններ
իրականացնողների շարքերը համալրել էին նաև ﬔր ուսանողները: ՌԴ
նախագահ Վ. Պուտինի այցից
առաջ ﬔր տղաները 2 աﬕս
առաջին օգնության դասեր անցնելուց հետո
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ուղեկցեցին նրանց Երևանում, Երևանից Սևան, Մալիշկա և
Նորավանք ճանապարհներին: Հռոﬕ պապի անձնական բժշկի,
Վատիկանի առողջապահության վարչության պետի հետ ﬔր
կամավորները եղան Խոր Վիրապում:

Ուսման վարձաչափերի մասին որոշման համաձայն՝ տեղացի ուսանողների համար ուսման վարձի չափը սահմանել
բուժական, ստոմատոլոգիական, մանկաբուժական ֆակուլտետներ՝ 1.400, դեղագիտական ֆակուլտետ՝ 1.000, բժշկականխարգելման ֆակուլտետ՝ 850 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ՝
մուծման օրվա կուրսով: Սփյուռքահայ ուսանողների համար՝
բուժական, ստոմատոլոգիական ֆակուլտետներ՝ 1.400, դեղագիտական ֆակուլտետ՝ 1.000 ԱՄՆ դոլար՝ մուծման օրվա կուրսով: 6-րդ կուրսի տեղացի ուսանողների համար՝ բուժական,
մանկաբուժական ֆակուլտետներ՝ 1.080, բժշկականխարգելման ֆակուլտետ՝ 680 ԱՄՆ դոլարին համարժեք գումար: Սփյուռքահայ ուսանողների համար՝ 1.400 և 1.000, օտարազգի
ուսանողների համար՝ 1.700 և 1.500 ԱՄՆ դոլարին համարժեք
գումար: 6-րդ կուրսի արտասահմանցի ուսանողների համար՝
սփյուռքահայերի համար՝ 1.350, օտարազգիների համար՝ 1.650
ԱՄՆ դոլար:
Համալսարան այցելեց Մարսելի քաղաքապետ, Ֆրանսիայի Սենատի փոխնախագահ Ժան Կլոդ Գոդենը, ով արժանացավ բժշկական համալսարանի պատվավոր դոկտորի կոչման,
նրան նվիրվեց հայոց հողում աճեցված խաղողից ֆրանսիացիների պատրաստած կոնյակը, իսկ Գոդենը համալսարանին
նվիրեց ավտոբուս:
 Համալսարանի խորհուրդը որոշեց համալսարանի ողջ
անձնակազﬕ գործունեությունը նպատակաուղղել ուսուﬓական կլինիկական բազաները պահպանելու և նոր բազաներ
ձեռք բերելու գործընթացին:
«Լիցենզավորման և հավատարմագրման կենտրոն» ծառայության որոշմամբ 3 ոչ պետական բժշկական ԲՈւՀ-եր հավատարմագրվեցին: Դա նշանակում է, որ այսուհետև նրանց
կողﬕց տրված դիպլոմը հավասարազոր է Երևանի պետական
բժշկական համալսարանի դիպլոﬕն:
ՀՀ պաշտպանության նախարար Սերժ Սարգսյանի
Չինաստան կատարած այցի ընթացքում ձեռք են բերվել ռազմական բնագավառում հայ-չինական համագործակցության
որոշակի պայմանավորվածություններ: Այդ թվում՝ առաջարկվել է Չինաստանի զինված ուժերի համար 2 չինացի մասնագետներ պատրաստել Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռազմաբժշկական ֆակուլտետում:
14 առաջատար մասնագետներ՝ հիﬓականում համալսարանի կլինիկական ամբիոնների վարիչներ, ճանաչում ունեցող
մասնագետներ ﬔկնեցին Ստեփանակերտ, որտեղ իրականացրին խորհրդատվական ծրագրեր, ինչպես նաև՝ ախտորոշում: Այցելության երկրորդ օրը, ըստ մասնագիտությունների,
բժիշկ-մասնագետները տարբեր հիվանդանոցներում բժշկական օգնություն էին ցուցաբերում բնակչությանը:
Համալսարանում քննարկվեց Շուշիի ռեալական
ուսուﬓարանի շենքի վերանորոգման առիթով ԼՂՀ կրթության և գիտության նախարարից ստացված նամակը: Որոշվեց
«Շուշիի ռեալական ուսուﬓարան» հիﬓադրաﬕն բարեգործական նպատակներով ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել
1մլն դրաﬕ չափով:
Արցախի պետական համալսարանի ռեկտորի երախտագիտական հղումը ԵՊԲՀ ռեկտորին համակարգիչների նվիրատ-
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վության առիթով է:

Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ երկրում շարունակվում է ընտանեկան բժշկության ներդրման ծրագիրը,
որը առողջապահության բնագավառում ենթադրում է լուրջ
շրջադարձ:
Ռեկտորատի որոշմամբ համալսարանի ամբիոններին և
մասնագիտական կուրսերին՝ ելնելով դասաժաﬔրի քանակից՝
հատկացվել են դրամական ﬕջոցներ՝ 3մլն 500 հազ. դրաﬕ
չափով: Ամբիոնների և կուրսերի վարիչներին հանձնարարվել է ﬕջոցներն օգտագործել ﬕայն գրենական պիտույքներ,
ուսուﬓական և տնտեսական ապրանքներ գնելու համար:
Սույն որոշմամբ պահանջվել է դրամական ﬕջոցներն օգտագործելու վերաբերյալ հաշվետվություն ներկայացնել ﬕնչև
հունիս՝ նշելով որ հաշվետվությունները ժամանակին չներկայացնող ամբիոնը կզրկվի հաջորդ տարվա ﬕջոցները ստանալու հնարավորությունից:
Մինչև 2000 թվականի սկիզբը համալսարանը համագործակցության որևէ առաջարկություն չի ունեցել եվրոպական
առաջադեմ այնպիսի ﬕ երկրից, ինչպիսին Ավստրիան է: Այսօր այդ բացը լրացված է ի դեմս ծրագրի, որն, ըստ էության,
ավստրիական ակադեﬕական ծառայություն է: Ավստրիայի
Վիեննա և Գրաց քաղաքների համալսարանական կլինիկաներում իրենց պրակտիկան են անցկացնում ﬔր համալսարանի
4 ուսանողներ:
ԽՍՀՄ կազմալուծուﬕց հետո հետխորհրդային տարածքի բոլոր երկրներում, այդ թվում և ﬔզ մոտ լուրջ դժվարություններ առաջացան առողջապահության կազմակերպման
համակարգում՝ դասախոսների որակավորման բարձրացման
ուղղությամբ: Այդ բացը լրացնելու նպատակով բժշկական
համալսարանում բացվեցին դասախոսների որակավորման
բարձրացման ներամբիոնական դասընթացներ:
Միջազգային հեղինակության աճի հետ տարեցտարի ավելանում է ﬔր ԲՈւՀ-ում ուսանել ցանկացող արտասահմանցի
ուսանողների թիվը: Նրանց հարմարավետ կացարաններով
ապահովելու հարցում համալսարանի ղեկավարությունը լուրջ
դժվարություններ էր կրում: Բարեբախտաբար անցյալ տարի
ՀՀ վարչապետի հրամանագրով Զեյթունի ուսանողական համալիրի 7-րդ մասնաշենքը հանձնվեց ﬔզ: Կիսավեր շենքի վերանորոգման ավարտից հետո այսօր ունենք բարեկարգ մասնաշենք:
Մարսելի քաղաքապետ, Ֆրանսիայի Սենատի փոխնախագահ Ժան Կլոդ Գոդենի նամակը Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտոր, ակադեﬕկոս Վ. Պ. Հակոբյանին.
«Հարգելի պարոն ռեկտոր, ցանկանում եմ ձեզ ասել, թե ինչքան
շնորհակալ և երախտապարտ եմ այն արտակարգ ընդունելության համար, որ ցուցաբերեցիք Երևանի պետական բժշկական համալսարան կատարած իմ այցի ընթացքում: Անհրաժեշտ եմ համարում ընդգծել նաև բարեկամության և հարգանքի
այն նշանները, որոնք ցուցաբերեցին ձեր ուսանողները: Ես
շատ զգացված եմ և խնդրում եմ ձեզ՝ շնորհակալական խոսքս
հայտնել նրանց իմ անունից: Թույլ տվեք ինձ շնորհավորել նաև
ձեր փայլուն համալսարանի գոյության կապակցությամբ, որը
համայն աշխարհում հանդիսանալով հայկական բժշկական
բարձրագույն կրթության խորհրդանիշ՝ քայլում է ժամանակին
համընթաց՝ ﬕևնույն ժամանակ հավատարիմ ﬓալով իր մշակութային ժառանգությանը:
Հավատացեք՝ ես հպարտ եմ կրել բժշկական համալսարանի
պատվավոր դոկտորի կոչումը, որը դուք շնորհեցիք ինձ: Այդ
պատվավոր կոչումը ներշնչում է ինձ, և որպես հարգանքի
ի հա-

վաստիքի նշան կանեմ հնարավորը, որպեսզի Երևանի պետական բժշկական և Մարսելի համալսարանների ﬕջհամալսարանական համագործակցությունն այսուհետև ևս շարունակվի
և բարգավաճի»:

2001 թվականի առավել նշանակալի իրադարձությունները
ԵՊԲՀ կյանքում
. Մեր կրթօջախը դարձավ «Բժշկական ԲՈւՀ-երի ﬕջազգային
ասոցիացիայի» և «Համալսարանների եվրոպական ասոցիացիայի» անդամ:
. ԵՊԲՀ-ն լավագույններից ﬔկը ճանաչվեց ԱՊՀ ԲՈւՀ-երի ﬔջ:
. Լուիզ Սիմոն Մանուկյանի նվիրատվությամբ համալսարանում ստեղծվեց «Գիտահետազոտական ուսուցման կենտրոն»:
. Համալսարանի ռեկտոր, ակադեﬕկոս Վ.Պ. Հակոբյանը դարձավ Ռուսաստանի բժշկատեխնիկական ակադեﬕայի իսկական անդամ:
. Անցում կատարվեց արտասահմանցի ուսանողների անգլերենով ուսուցմանը:
. Համալսարանի ուսանողական խորհրդարանն անդամագրվեց «Բժիշկ-ուսանողների ﬕջազգային ասոցիացիային», իսկ
դեղագործական ֆակուլտետի ուսանողները՝ «Եվրոպայի դեղագործական մասնագիտական ֆակուլտետների ուսանողների ասոցիացիային»:
. Վերածնվեց «Մեդիկուս» երգչախումբը:
. Ուսանողական խորհրդարանն արժանացավ «Տարվա լավագույն ուսանողական ինքնակառավարման մարﬕն» մրցանակին:
. Զեյթունի հանրակացարանային համալիրի մասնաշենքերից
ﬔկը տրամադրվեց համալսարանին, որը կարճ ժամանակաﬕջոցում հիﬓովին նորոգվեց:
. Սևանա լճի հանգստյան գոտում ստեղծվեց համալսարանի
նոր առողջարարական համալիր:
. Համալսարան այցելեց Մարսելի քաղաքապետ Ժան-Կլոդ
Գոդենը:
ԵՊԲՀ-ն՝ որպես եվրոպական չափանիշերին համապատասախանող առաջադեմ ԲՈւՀ, ընդգրկված է 3 հանրահայտ
տեղեկատուներում՝ WHO IS WHO “World Directory of Medical Schools”, Europa Publications “The World of Learning” 1998
fourty-eight edition, “The World of Learning” 2001ﬁy-ﬁrst edition.
ԵՊԲՀ-ն առաջարկություն ստացավ անդամակցել համալսարանների ﬕջազգային ասոցիացիային:
Համալսարանը համագործակցում է ԱՄՆ-ի բժշկական 2
կազմակերպությունների հետ, Շվեդիայի Կարոլոնյան ինստիտուտի հետ, պայմանագիր է կնքվել Adventists development and
Relief Agency-ի հետ, որը նախատեսում է բժշկական գրադարանի անվճար ինտերնետ ծառայության տրամադրում ԵՊԲՀին:
Tacis Tempus ծրագրի շրջանակներում Էքս
Մարսել-2 համալսարան են գործուղվել 6 կլինիկական օրդինատոր, 2 ուսանող և 2 դասախոս,
Լյուվենի համալսարան՝ 2 կլինիկական օրդինատոր և 1 դասախոս, Սալոնիկի Արիստոտելի անվան համալսարան՝ 1 ինտերն, 1
ուսանող և 1 դասախոս:
ԵՊԲՀ-ն մասնակցում է գերմանական 4 ծրագրերի:
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Փետրվարի 15-19-ը պաշտոնական այցով Արաբական
Միացյալ Էﬕրություններում էր գտնվում համալսարանի պատվիրակությունը՝ ակադեﬕկոս Վ.Պ. Հակոբյանի ղեկավարությամբ: Պատվիրակության այցը նախորդում է ՀՀ նախագահի
առաջիկա այցին այդ երկիրը:

Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտորի
անունով ստացված նամակն այս անգամ Ղրղզստանից էր: Տեղի
բժշկական համալսարանի 5-րդ կուրսեցի հնդիկ ուսանողների
ﬕ ստվար զանգված, ովքեր նշել են իրենց անուն-ազգանունը,
անձնագրային տվյալներ, մանրամասն տեղեկություններ առաջադիմության մասին, խնդրում էին թույլ տալ 6-րդ կուրսը սովորել ﬔր համալսարանում, այստեղ հանձնել ավարտական պետական քննությունները և ստանալ ԵՊԲՀ դիպլոմ:
Նման խնդրանքով հաճախ են նամակներ ստացվում ﬕջինասիական նախկին հանրապետությունների, Ալմա Աթայի, Օդեսայի և այլ բժշկական համալսարաններում սովորող հնդիկ և
արաբ ուսանողներից:
ԱՄՆ-ի Ֆիլադելֆիա քաղաքի Թոմաս Ջեֆերսոնի անվան
համալսարանի մասնաճյուղը հանդիսացող Հայաստանի ուլտրաձայնային ուսուցողական կենտրոնը տվեց իր առաջին շրջանավարտները:
Անցանք րոպեավճարի:
Ռուսաստանի երիտասարդության

ազգային կապերի
խորհրդի հրավերով Հայաստանի երիտասարդական ազգային
խորհրդի պատվիրակության կազմում ﬕակ ներկայացուցիչը՝
համալսարանի ուսանողական խորհրդարանի նախագահ Արﬔն Աշոտյանը օրերս վերադարձավ Մոսկվայից:

Ռեկտորատը լսեց հաղորդում՝ վճարովի համակարգի ուսանողներին դիպլոﬓերը, դիպլոﬕ ﬕջուկները, ինտերնատուրայի և կլինիկական օրդինատուրայի վկայականները, ուսանողական տոմսերը, ստուգման, ինչպես նաև գործնական
հմտությունների գրքույկները անվճար հատկացնելու մասին:
Համալսարանի գիտական խորհուրդը որոշեց՝ վերանայել ուսանողների գործնական ունակությունների ծավալը և ստուգման
կարգը՝ ներդնելով բոլոր ֆակուլտետներում: Հանձնարարվեց
ուսուﬓաﬔթոդական բոլոր ուժերը ներուղղել՝ բարձրացնելու
անգլերեն լեզվով ուսուցման մակարդակը:
Մինչև ուսուﬓական տարվա վերջ նախատեսվեց իրականացնել ընդհանուր բժշկության, դեղագիտական, ստոմատոլոգիական և ռազմաբժշկական ֆակուլտետների շրջանավարտների՝
ﬕացյալ համակարգով պետական ավարտական եռափուլ որակավորումը:

Ընթացքի ﬔջ են ջանքերը՝ ձեռք բերելու համալսարանական կլինիկաներ: Աﬔրիկահայ ﬔր շրջանավարտները
պարտավորվում են համալսարանական կլինիկաներ լինելու
դեպքում այն դարձնել լավագույնը տարածաշրջանում: Անձնական շահը՝ իրենց երեխաների կրթության կազմակերպուﬓ է ﬔզ մոտ՝ առավել մատչելի գներով:
Արդեն ﬕ քանի աﬕս է՝ Հնդկաստանի բժշկական բարձրագույն կրթօջախների ﬕ խումբ
շրջանավարտներ խորացնում են իրենց
գիտելիքները ուլտրաձայնային ախտորոշման կենտրոնում՝ 3 տարվա
կրթական համակարգով:

Հնդկաստանի բժշկական խորհուրդը, հիմք ընդունելով կառավարության
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հրահանգը և ի կատարուﬓ դրա, իր տեղեկատուի՝ “Gazette”
պարբերականի 2002 թվականի փետրվարի 18-ին լույս տեսած
հատուկ թողարկման ﬔջ հրապարակել է այն չափորոշիչները,
որոնցով արտասահմանում կրթություն ստացած մասնագետները կարող են մասնակցել Հնդկաստանում անցկացվող այն
ստուգման թեստավորմանը, որի պահանջները բավարարելուց
հետո ﬕայն կարող են համարվել բժիշկ-մասնագետ: Որոշուﬓ
ուրախացրել է ﬔզ մոտ սովորող 187 հնդիկ ուսանողներին,
ովքեր, ի տարբերություն համաշխարհային տեղեկատուում
չընդգրկված ԲՈւՀ-երի ուսանողների, հանգիստ կշարունակեն
իրենց կրթությունը, մանավանադ, որ Հնդկաստանում չափազանց բարձր վարկանիշ ունի ԵՊԲՀ-ի ավարտական վկայականը:

Գնալով ավելի ﬔծ ուշադրություն է հատկացվում արտասահմանյան քաղաքացիների ուսուցումը ﬔզ մոտ կազմակերպելուն՝ այն դիտելով որպես ներկա տնտեսական համակարգում աշխատակիցների նյութական ապահովման, թերևս,
աﬔնակարևոր աղբյուրը, ինչպես նաև՝ ուսուﬓական աշխատանքների կատարելագործման և գիտության ֆինանսավորման կարևորագույն ճանապարհներից ﬔկը:
Գիտխորհուրդը լսելով և քննարկելով ﬕջազգային կապերի
գծով պրոռեկտորի՝ «Արտասահմանցի ուսանողների ուսումնառության վիճակը, պայմանները, բարեփոխուﬓերի ուղիները» վերնագրով զեկուցումը՝ ընդունեց կարևորագույն որոշում՝
բազմաթիվ հղուﬓերով՝ այն իրականացնող օղակներին:
Ավանդական դարձած շաբաթօրյակին ԵՊԲՀ-ի մասնակցությունը դարձյալ բավականին ընդգրկուն էր, որը բարձր գնահատվեց մայրաքաղաքի քաղաքապետարանի կողﬕց:
1958 թվական, մայիսի 22: 44 տարի առաջ այս օրը լույս տեսավ «Ապագա բժիշկ» թերթի անդրանիկ համարը: Եկող տարի
թերթը կնշի իր 45-ամյա հոբելյանը:
ՀՀ կառավարությունը նույն հարցի առնչությամբ ընդունեց
երրորդ որոշումը՝ 1995 թվականի մարտի 15-ի թիվ 140 որոշմամբ ՀՀ կառավարությունը համալսարանի հարևանությամբ
գտնվող բուժհիﬓարկների համալիրը՝ Երևանի առաջին կլինիկական հիվանդանոցը, առաջին մանկական կլինիկական հիվանդանոցը, երկրորդ ծննդատունը, աչքի մանկական կլինիկան
Երևանի քաղխորհրդի գործկոﬕ ենթակայությունից հանձնեց ՀՀ
առողջապահության նախարարության ենթակայությանը՝ պահանջելով վերջիններս, ինչպես նաև առողջապահության նախարարության ենթակայության հատուկ պոլիկլինիկան, ընտանիքի, ամուսնության և սեքսոպաթոլոգիայի հանրապետական
կենտրոնը, որպես կլինիկական բազաներ, հանձնել ԵՊԲՀ-ի
ենթակայությանը: Սեփականաշնորհման ալիքը բախվեց այս
որոշմանը, և 2001 թվականի օգոստոսի 6-ի թիվ 703 որոշմամբ
ՀՀ կառավարությունը այդ կլինիկաները հանեց համալսարանի
ենթակայությունից և հանձնեց քաղաքապետարանի ենթակայությանը: Հարցի վերանայումը հնարավոր դարձավ հանրապետության նախագահի հետ համալսարանի ռեկտորի՝ ինչպես ընդունված է ասել՝ tete a tete հանդիպմամբ:
ՀՀ կառավարության 2002 թվականի ապրիլի 23-ի թիվ 425 որոշմամբ համալսարանը վերակազմավորվեց պետական ոչ առևտրային կազմակերպության՝ կառավարումը վերապահելով ՀՀ
կրթության և գիտության նախարարությանը և 2001 թվականի
օգոստոսի 6-ի թիվ 703 որոշման ﬔջ կատարելով լրացուﬓեր
և փոփոխություններ՝ կարգադրվեց «Համալսարանական առաջին կլինիկական հիվանդանոց» և «Համալսարանական առաջին
մանկական հիվանդանոց» դուստր ձեռնարկությունների պարտավորությունները փոխանցել, պահանջները զիջել, գույքը՝ բա-
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ցառությամբ շենքերի, շինությունների, ինչպես նաև նվազագույն
աշխատավարձի տասհազարապատիկից ավելի արժողությամբ
գույքի, հանձնել «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական
բժշկական համալսարան» ոչ առևտրային կազմակերպությանը՝
սեփականության իրավունքով, իսկ վերոնշյալ շենքերը, շինություններն ու գույքը անհատույց օգտագործման իրավունքով:

Կայացավ՝ ի նպաստ ԼՂՀ ազգաբնակչության առողջության
նախաձեռնության հերթական ﬕջոցառումը՝ ԵՊԲՀ 25 առաջատար մասնագետների, ինչպես նաև կլինիկական օրդինատորների և ուսանողների այցելությունը ԼՂՀ:
Քննարկելով գիտական կենտրոնում և ամբիոններում տարվող գիտական աշխատանքների հիﬓական ուղղությունները և
աշխատանքի արդյունքները՝ գիտական խորհուրդը որոշեց համաձայն «ԳՀԿ-ի գիտակորդինացիոն խորհրդի կանոնակարգի»՝
մշակել հաշվետվության, գիտական զեկուցուﬓերի ունկնդրման
և գտնել ասպիրանտների, հայցորդների ու դոկտորանտների
գիտական գործունեության համակարգման ձևեր, ինչպես նաև
հանձնարարվեց ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերել դրամաշնորհային ծրագրերի համակարգման կենտրոնի աշխատանքներին, ամբիոնների աշխատակիցների հավելավճարների
բաշխման ժամանակ շարունակել հաշվի առնել նրանց գիտական գործունեությունը, գիտական աշխատանքների նախնական փորձաքննության նպատակով վերականգնել տեսական և
կլինիկական ուղղվածության փորձագիտական հանձնաժողովները, մշակել և իրագործել համալիր ﬕջոցառուﬓեր՝ ակտիվացնելու հումանիտար և հասարակագիտական ամբիոնների
գիտական գործունեությունը՝ այն ընդգրկելով համալսարանի
գիտական մասի ծրագրերում:
ՀՀ-ում Ռուսաստանյան Ֆեդերացիայի դեսպան Անատոլի
Դրյուկովի այցը կապված էր հայ-ռուսական բարեկամությանը
նվիրված ﬕջոցառմանը մասնակցելու հանգամանքի հետ:
Կայացավ ԵՊԲՀ ուսանողական երկրորդ համագումարը:
«Ուսուցումը Հայաստանում» առաջին ﬕջազգային ցուցահանդեսին ակտիվ մասնակցության, ինչպես նաև բարձրագույն
կրթության բնագավառում լավագույն ուսուﬓաﬔթոդական
աշխատանքների համար Երևանի պետական բժշկական համալսարանն արժանացավ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության և ցուցահանդեսների և տոնավաճառների կազմակերպիչների ﬕության պատվոգրերի:

1992-ին հիﬓադրված Հայաստանում առաջին ուսանողական խորհուրդը՝ ԵՊԲՀ ուսանողական խորհրդարանը, նշեց իր
տասնամյակը:
Ապրիլ ամսվա առաջին տասնօրյակում տեղի ունեցած գիտագործնական կոնֆերանսում՝ նվիրված ամբիոններում հետդիպլոմային ուսուցման դրվածքին և դրա բարելավման ուղիներին, արվեցին բազմաթիվ հետաքրքիր առաջարկություններ,
որոնցից շատերը հաշվի առնվեցին և ընդգրկվեցին կոնֆերանսի
եզրափակիչ փաստաթղթում, ուր հստակորեն նշվեցին հետդիպլոմային ուսուցման բարելավմանը ﬕտված քայլերը:
 Ուսուﬓաﬔթոդական հերթական կոնֆերանսում քննարկված հարցը, որը վերաբերում էր արտասահմանցի ուսանողներին անգլերեն լեզվով դասավանդման գործընթացին, ցույց տվեց,
որ անգլերենով ուսուցումը կշարունակվի նույն մակարդակով,
ինչպես իրականացվել է ցածր կուրսերում, քանի որ այս ուսուցուﬓ ունի և՛ ֆինանսական, և՛ քաղաքական նշանակություն:

Աﬔնամյա հանդիպումը համալսարանի ռեկտորի և արտասահմանցի ուսանողների ﬕջև վերածվեց գործնական խոսակցության, որը հնարավորություն տվեց առավել գործնական

դարձնել արտասահմանցիներին հուզող հարցերի լուծումը:

Քննարկման առարկա է ընդհանուր դասախոսությունների
պարտադիր լինելու մասին հարցը, որի նկատմամբ ուսանողները բացասական վերաբերմունք ունեն:
Րոպեավճարի նոր սակագներ կիրառելու կապակցությամբ
համալսարանի հեռախոսահամարները խմբավորվել են 3 կարգի՝ ամբողջությամբ համալսարանի հաշվին գործող, մասնակի
բաժանորդավճարով և լրիվ բաժանորդի հաշվին գործող հեռախոսահամարներ: Առաջին խմբին պատկանում են 108-ից՝ 39
հեռախոսահամարներ: Մասնակի բաժանորդավճարով գործող
հեռախոսների բաժանորդային վճարը վճարում է համալսարանը, իսկ 360 թույլատրված անվճար րոպեներից ավելի խոսելու
դեպքում վճարը գանձվում է տվյալ ամբիոնի կամ բաժնի վարիչի
աշխատավարձից: Երրորդ խմբի հեռախոսավարձը՝ և՛ բաժանորդային, և՛ րոպեավճար, վճարում է բաժանորդը:
Հիմք ընդունելով Ռուսաստանի Ֆեդերացիայի պետական
ավարտական ﬕջառարկայական ատեստացիայի անցկացման կարգը՝ որոշվեց 2001-02 ուստարվանից ԵՊԲՀ ատեստացիայի անցկացման կանոնակարգում կատարել որոշակի փոփոխություններ:
2002-ի սեպտեմբերի 1-ից 6-օրյա աշխատանքային շաբաթվա անցնելու կապակցությամբ սահմանվել են աշխատանքային նոր ժամակարգեր:
2002-ի հոկտեմբերի 1-4-ը ԵՊԲՀ-ում տեղի ունեցավ դեղագետ ուսանողների ﬕջազգային ֆեդերացիայի երրորդ գիտական սիմպոզիումը: Նույն օրերին ընթանում էին նաև դեղագիտական ֆակուլտետի 30-ամյակին նվիրված ﬕջոցառուﬓերը:
Տարածաշրջանային այցի շրջանակներում հոկտեմբերի
4-ին Հայաստան ժամանեց Ֆրանսիայի արտաքին գործերի
նախարարության պետական քարտուղար Ռենո Մյուզելիեն:
Եռօրյա այցի շրջանակներում նա հանդիպեց ՀՀ նախագահի,
ԱԺ խոսնակի, ՀՀ վարչապետի, արտգործնախարարի, Աﬔնայն
հայոց կաթողիկոսի հետ և այցելեց Երևանի ֆրանսիական համալսարան, ապա՝ ԵՊԲՀ: Մասնագիտությամբ բժիշկ քաղաքական գործիչը նշեց, որ մասնագիտությունն իրեն պարտադրում
է, որպեսզի լինի մարդու ցավի ու տառապանքի վերացնողը,
հանգամանք, որը նույնն է հասարակության ﬔջ, ուր քաղաքական գործիչը նույնպես մտածում է ոչ թե կոնկրետ մարդու, այլ
հասարակությանն անհանգստացնող ցավի վերացման մասին:
Ոչ առևտրային կազմակերպություն դառնալու առնչությամբ` համալսարանի կյանքում կան բազմաթիվ նորույթներ:
Դրանցից ﬔկը ռեկտորի ընտրության հանգամանքն է: Հաջորդ
նորույթն այն է, որ այսուհետև համալսարանի խորհրդի նիստերը պետք է վարի ոչ թե ռեկտորը, ինչպես եղել է ﬕնչև այժմ,
այլ տվյալ նիստում խորհրդի կողﬕց ընտրված ﬔկը՝ խորհրդի
անդաﬓերից: Խոսքը չի վերաբերում համալսարանի գիտական խորհրդի նիստերին, որոնք կշարունակի վարել
ռեկտորը:
Հայաստանի Աﬔրիկյան համալսարանի
հատուկ դասընթացների բաժնից ստացված
նամակը շնորհակալական հղուﬓեր էր
պարունակում՝ ուղղված ﬔր դասախոսներին` իրենց ուսանողներին,
որոնց հետ առիթ են ունեցել աշխատել 2002-ի մայիս-հունիս
աﬕսներին, Աﬔրիկյան
համալսարանի
հատուկ դասընթացնե-
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րի 6-րդ փուլում:

Հնդկաստանից վերադարձավ ԵՊԲՀ ռեկտոր, ակադեﬕկոս
Վ.Պ. Հակոբյանը, որի 7-օրյա այցելության ընթացքում ﬔր պատվիրակությանն ընդունել են Հնդկաստանի առողջապահության,
կրթության նախարարները: Հնդկաստանի հեռուստատեսության հատուկ հաղորդման ընթացքում իրեն տրված հարցերին ի
պատասխան` նա գոհունակությամբ նշեց, որ գնալով աճում է
ﬔզ մոտ սովորել ցանկացող հնդիկ ուսանողների թիվը:
«Հայտնում եմ ձեզ, որ ես ստանձնում եմ ձեր համալսարանի 2 ուսանողների հովանավորությունը՝ վճարելով նրանց ուսման վարձը: Ուսանողներից ﬔկն իմ կողﬕց կանխավ որոշված
է, երկրորդ ուսանողի ընտրությունը թողնում են ռեկտորատի
հայեցողությանը: Նախընտրում եմ գերազանց առաջադիմությամբ և սոցիալապես անապահով ուսանողի թեկնածությունը»,Գագիկ Ծառուկյան:
 Այս ուսուﬓական տարում ԵՊԲՀ-ի և քոլեջի վճարովի համակարգի ուսանողների, ինտերնների, կլինիկական օրդինատորների և ասպիրանտների համար սահմանվել են ուսման
նոր վարձաչափեր: Առաջինից վեցերորդ կուրսերի տեղացի ուսանողների համար՝ բուժական, ստոմատոլոգիական, մանկաբուժական ֆակուլտետներ` 1.400, դեղագիտական ֆակուլտետ`
1.000, բժշկականխարգելման ֆակուլտետ` 850 ԱՄՆ դոլարին
համարժեք դրամ՝ մուծման օրվա կուրսով: Օտարազգի ուսանողների համար` 1.700-1.500 ԱՄՆ դոլար:

Սահմանվեցին վարձավճարի արտոնություններ, որոնցից,
ըստ դասակարգուﬓերի, կարող են օգտվել ծնողազուրկները,
զինծառայողների և ազատամարտիկների երեխաները, ուսումնառության ընթացքում և պարտադիր ժամկետային ծառայության ընթացքում հաշմանդամ դարձածները և այլոք:
Նախորդ ուսուﬓական տարում որոշում կայացվեց ﬔր
կրթօջախում ևս կիրառել ﬕ շարք երկրների ԲՈւՀ-երում հաջող քննություն բռնած անհատական ուսուցման ծրագրով ուսուﬓառությունը: Առաջինը անհատական ուսուցման ծրագիր ընտրեցին Սուրեն Բեգլարյանը՝ (արտակարգ ուսանող),
Լուսինե Նավասարդյանը (Մ. Հերացու անվան կրթաթոշակառու), Հովհաննես Հովհաննիսյանը, Տիգրան Առաքելյանը, Աշոտ
Միքայելյանը, Վարդան Գրիգորյանը (գերազանցիկ ուսանողներ):
Ռեկտորատի նիստը քննության առավ անապահով խավերին անվճար բժշկական կոնսուլտացիաներով սպասարկման
հարցը, և որոշում կայացվեց իրականացնել այս նախաձեռնությունը, որը ընդհանուր ծրագրի առաջին փուլն է: Նպատակ կա
ապագայում հայթայթել ﬕջոցներ՝ ընդլայնելու անվճար բուժօգնության ծավալը, մասնավորապես` հոսպիտալացված որոշ հիվանդների անվճար ստացիոնար բուժումը:
Հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը այցելեց
համալսարան, ով ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ
իր ելույթում նշեց, որ ունենք Հայաստանը զարգացող երկիր
դարձնելու բոլոր նախադրյալները:
Համալսարանում

տեղի ունեցավ Հայաստանում
Հնդկաստանի դեսպանատան կողﬕց կազմակերպած հաﬔրգ` Հնդկաստանից ժամանած արվեստագետների ուժերով:

Ռեկտորատի

նիստերից
ﬔկը,
քննության առնելով ընտանեկան
բժշկության ամբիոնի վարիչ
Միքայել Նարիմանյանի հաղորդումը՝
համալսարանում
հնդկական
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ավանդական, այլընտրանքային բժշկության ﬔթոդների դասավանդման մասին, որոշեց համալսարանի հետդիպլոմային
ուսուցման շրջանակներում ներդնել հնդկական «Այուրվեդա»
ավանդական բժշկության սկզբունքները:

Հերթական «Բաց դռների օրը» ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի առաջին դեկանատը կազմակերպել էր ռազմաբժշկական
ֆակուլտետի հետ համատեղ: Բարեգործական ﬕջոցառման մասնակիցները բաժանվեցին 2 խմբի, ﬔկը ﬔկնեց զորամասեր, մյուսը` Տավուշի մարզի բուժհիﬓարկներ:
ԵՊԲՀ-ի հերթական հայտարարությունը համալսարանական
կլինիկաների համալիրի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազﬕ ուժերով հանրապետության բնակչության համար շաբաթ
օրերին անվճար բժշկական խորհրդատվության կազմակերպման
մասին է:
Արդեն ﬕ քանի տասնամյակ է, ինչ ﬔր կրթօջախի դռները
բաց են արտերկրի այն քաղաքացիների առջև, ովքեր ցանկանում են բժիշկ դառնալ: ԵՊԲՀ-ն բժշկի մասնագիտություն է տալիս
Սիրիայից, Հնդկաստանից, Լիբանանից, Հունաստանից, ԱՄՆ-ից,
ԱՊՀ և աշխարհի այլ երկրներից եկած բազմաթիվ երիտասարդների:
Արդեն ﬕ քանի տարի է, ինչ ﬔր ԲՈւՀ-ի կլինօրդինատուրայում և ասպիրանտուրայում իրենց կրթությունն են շարունակում
արտասահմանցիների ﬕ ստվար խումբ: Հաշվի առնելով նրանց
հետ կատարված աշխատանքի դրական փորձը, համապատասխան մասնագետների առկայությունը և պահանջի ﬔծացումը`
համալսարանի ղեկավարությունը որոշում կայացրեց ընդլայնել
արտասահմանցիների համար կլինօրդինատուրայի և ասպիրանտուրայի համակարգը՝ ընդունելով առավել ﬔծ թվով երիտասարդ
բժիշկներ:
Նախորդ թողարկման ﬔջ «Ապագա բժիշկը» հարց էր բարձրացրել հոսանքի խնայողաբար օգտագործման մասին՝ խոստանալով շռայլողների անունները ներկայացնել ընթերցողին: Ըստ երևույթին հոկտեմբերի 17-ին, ժամը 13 անց 30-ին դասն ավարտողը
հետևորդն էր Դիոգենեսի, ով շենշող արևի լույսը քիչ համարելով,
մոմը ձեռքին մարդ էր որոնում: Դժվար չէ գտնել, թե ով է «դիոգենեսը»՝ այդ լսարանում դասն ավարտած դասախո՞սը, նրա դասախոսությանը ներկա լաբորա՞նտը, լսարանի պատասխանատվությունը ստանձնած ամբիո՞նը, ով դասախոսությունից հետո արևոտ
լսարանի հսկա ջահը վառ էր թողել… Մի բան պարզ է` այդ ջահի 1
ժամ անիմաստ վառվելը բավականին գումար կարժենա: Զգուշացնում ենք` որոնուﬓերը շարունակվելու են:
Համալսարանը ստեղծեց իր հիﬓադրամը, որի անվանուﬓ է
«Երևանի պետական բժշկական համալսարան»:
Բժշկական համալսարանում կայացած հավաքին, որին
մասնակցում էին Երևանի բոլոր ԲՈւՀ-երում սովորող սիրիացի ուսանողները, հանդիպման էր եկել Հայաստանում Սիրիայի
դեսպան Ֆաիզ Ափսին: Հանդիպման նպատակը այն մտահոգություններին ծանոթանալն էր, որոնք ունեին տարբեր ԲՈւՀ-երի արաբ ուսանողները:
Tacis Tempus ծրագրի շրջանակներում ﬔր կրթօջախը համագործակցության առաջին քայլերն է կատարում «Փարիզ-7ե և
Պադուայի համալսարանների հետ:
Ըստ «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթի հրապարակման՝ ﬕջպետական պայմանագրերով Հայաստանի ԲՈւՀ-երում սովորում է 1.300 արտասահմանցի ուսանող, որոնցից 505-ը
սովորում են ԵՊԲՀ-ում, ﬓացածները սովորում են Հայաստանի
8 ԲՈւՀ-երում:
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Ելնելով պետական ավարտական քննությունները պատշաճ
մակարդակով կազմակերպելու և իրականացնելու անհրաժեշտությունից՝ 2002 թվականի դեկտեմբերի 2-ին համալսարանում հրաման ստորագրվեց ատեստացիոն հանձնաժողոﬖեր
ստեղծելու մասին: Նպատակը պետական քննությունները
առավել խստացնելն էր:
Կայացավ

առաջին «Բարեկամություն» փառատոնը, որի
կազմակերպիչները ջանացել էին ﬕջոցառուﬓերի մասնակիցը դարձնել արտասահմանցի ուսանողներին՝ ըստ երկրների:

Ռազմաբժշկական ֆակուլտետն ունեցավ իր թերթը՝ «Սպա
և բժիշկ»:

վանից այն սկսեց կիրառվել առաջինից երրորդ կուրսերի բոլոր արտասահմանցի ուսանողների համար, իսկ տեղացի ուսանողների համար ﬕ քանի ամբիոններում՝ այդ ամբիոնների
և համապատասխան դեկանատների փոխադարձ համաձայնությամբ:

Անգլախոս ուսանողների համար լույս տեսան բավականին
թվով ուսուﬓական ձեռնարկներ:
Ուսուﬓական լսարաններում (այդ թվում՝ կլինիկաներում)
ավարտվեցին պրոյեկցիոն սարքավորուﬓերի տեղադրման
աշխատանքները, գրեթե բոլոր ամբիոններին տրվեցին տեխնիկական ﬕջոցներ:

Միջազգային

Ավարտվեց առաջինից երրորդ կուրսերի ամբիոններին համակարգչային դասարանների, իսկ ﬓացած ամբիոններին՝ համակարգիչների տրամադրման գործը:

Լրացավ ռազմաբժշկական ֆակուլտետի 10-ամյակը:
Հաստատվեցին համալսարանական նոր կանոնակարգեր՝

Հեռահար ուսուցուﬓ ապահովվում է կրթական տեխնոլոգիաների համալիր կիրառմամբ: Այդ ուղղությամբ իրականացվել է հեռաուսուցման հիﬓական ﬕջոցների՝ քեյսային,
ինտերնետային և հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաների կիրառման գործընթացը:
Մշտական հոգածության կենտրոնում պահելով արտասահմանցի ուսանողների հանրակացարանային պայմանների բարելավումը՝ ﬔծ ջանքերի գնով կարողացանք կառավարության որոշմամբ ստանալ Զեյթունի ուսանողական ավանի 5-րդ
մասնաշենքը:

կապերի բաժնի առաջարկությամբ որոշվեց
օտարերկրացի ուսանողների կրթական համակարգում կիրառել գիտելիքների գնահատման կրեդիտային ﬔթոդը:

ամբիոնների և ֆակուլտետների կանոնակարգերը:

«Ապագա բժիշկը» ﬔծ հանդիսավորությամբ նշեց իր 45-ամյակը:
Համալսարանում հյուրընկալվեց Իրանի գիտության, հետազոտությունների և տեխնոլոգիաների նախարար Մուստաֆա
Մոին:
Ընդլայնվում են Երևանի բժշկական համալսարանի ﬕջազգային առնչությունների շրջանակները, որի սահմաններում
ԵՊԲՀ-ն իր ներկայացուցչությունն է ստեղծում Հնդկաստանում՝ ընտրելու իր ուսանողներին այդ երկրից:
Կայացավ «Ծանոթացեք Հնդկաստանին» թեմայով երկրագիտական գիտական կոնֆերանս, որի նպատակն էր հայաստանցի դասախոսներին և ուսանողներին ներկայացնել այն
երկիրը, որտեղից ﬔզ մոտ ուսանելու են եկել հնդիկ ուսանողները:
Ստեղծվեց

դրամաշնորհային ծրագրերի դասակարգման

կենտրոն:

Ռեկտորատում արժևորվեց «Ապագա բժիշկ» թերթի գործունեությունը՝ ստեղծման 45-ամյակի առիթով, և երբ ռեկտորը,
ի թիվս չափազանց ջերմ դրվատանքի խոսքերի, տեղեկացրեց
խմբագրակազﬕն լրացուցիչ հավելավճարով պարգևատրելու
մասին իր որոշումը, ռեկտորատն արձագանքեց ջերմ ծափահարություններով և բացականչություններով՝ հանգամանք, որը
ռեկտորատում չի լինում:
Նորքի թիվ 3 ծերանոցում կազմակերպած ﬕջոցառման հեղինակները բժշկականի ուսանողներն էին՝ այդ թվում արտասահմանցիները:

ԵՊԲՀ-ում հյուրընկալվեց Սիրիայի Արաբական
Հանրապետության բարձրագույն կրթության նախարարը:
Շարունակվում է կենտրոնացված ընդունելության քննությունների կիրառումը հանրապետությունում: Արդյունքում այս
տարի բժշկական համալսարանի պատմության ﬔջ առաջին
անգամ եղան թափուր տեղեր այն դեպքում, երբ դիմորդների
թիվը նախորդ տարիների հաﬔմատությամբ չէր նվազել:

Մասնավոր ԲՈւՀ-եր...
Նախորդ տարվա կրեդիտային

համակարգի փորձնական
արդյունքները համարելով բավարար՝ այս ուսուﬓական տար-

Լրացավ համալսարանական կլինիկաների օգտագործման
1 տարին:
Համալսարանի աշխատակիցների հավելավճարը նոյեմբերի 1-ից բարձրացվում է հետևյալ կերպ՝ դասախոսական անձնակազմ՝ 20.000, ավագ լաբորանտ՝ 15.000, լաբորանտ՝ 9.000,
ուսուﬓաօժանդակ և տնտեսական կազմ՝ 7.000 դրամ: Որոշվեց
ամբիոններին հատկացվող հավելավճարը սահմանել ուսումնական բեռնվածության դրույքաչափերով:
Մինչ այս տարի համահայկական 8 համաժողով գումարած
սփյուռքահայ բժիշկները հերթական ﬕջազգային համագումարի հավաքվեցին Հայաստանում՝ ավելի քան 300 բժիշկների
մասնակցությամբ:
Համալսարանի աշխատակիցների՝ վճարովի ուսուցման
ֆոնդի հաշվից տրվող հավելավճարի չափը վերանայվեց: Այն
կազﬔց ամբիոնի վարիչների համար՝ 105.000 դրամ, պրոֆեսորների համար՝ 79.000 դրամ, դոցենտների համար՝ 61.000
դրամ…
«Հայաստան» համահայկական հիﬓադրաﬕ նախաձեռնությամբ Ֆրանսիայում նոյեմբերի 13-ց սկսված հեռախոսամարաթոնում հավաքվել է 200.000 եվրո, որին իր ներդրուﬓ
է ունեցել նաև ﬔր ԲՈւՀ-ը՝ հաշվի համարին փոխանցելով
1,5 մլն դրամ:
ԱՊՀ տարածքից բժիշկ ուսանողների ասոցիացիայի ﬕջազգային ֆեդերացիայի առաջին
համանախագահողը Երևանի պետական
բժշկական համալսարանի ուսանող է՝
բուժական ֆակուլտետի 6-րդ կուրսի
ուսանող Ալբերտ Մանասյանը:
Հաշվի առնելով մոտալուտ Ամանորը, աշխատակիցների
տնտե-
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սական պայմանները՝ արտաբյուջետային
ﬕջոցներից համալսարանի աշխատակիցներին հատկացվեց հավելյալ աշխատավարձ՝ 1 ամսվա աշխատավարձի չափով,
ուսանողներին՝ 1 ամսվա կրթաթոշակի չափով:

Այս տարի 170 մլն դրամ ծախսվել է
ﬕայն համալսարանական կլինիկաների և
հանրակացարանների վրա:
Գիտխորհուրդը որոշեց, հիմք ընդունելով արտասահմանցի ուսանողների հետ
տարվող աշխատանքները, այսուհետև
մրցույթով ամբիոնների նոր վարիչներ
ընտրելիս և պրոֆեսորադասախոսական
կազմը համալրելիս պարտադիր պայման
համարել մայրենի, ռուսերեն և անգլերեն
լեզուների ազատ իմացությունը:
Այս
տարի
Իրանի
Իսլամական
Հանրապետությունը պաշտոնապես ճանաչեց ﬔր համալսարանի դիպլոմը:
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հնդիկ դիմորդներ չընդունվեցին՝
ցածր գիտելիքների պատճառով, առաջին
անգամ Նեպալից ընդունվեցին 6 ուսանողներ:

Երևանի ՔՊ և ԱԻ վարչության կողﬕց
կատարված համալիր ստուգման արդյունքների համաձայն դրական գնահատականի
է արժանացել Երևանի պետական բժշկական համալսարանը:
Նախապատարաստական բաժնում այս
տարի գրանցվել է ունկնդիրների աﬔնաﬔծ թիվը՝ 222, որը հիﬓականում պայմանավորված է Իրանի քաղաքացիների աննախադեպ հոսքով: Անցյալ տարվա 38-ի
փոխարեն այս տարի ունենք 129 ունկնդիր: Իրանում ﬔր դիպլոﬕ ընդունման
հետ կապված՝ ավելացել է նաև սիրիացի
ունկնդիրների թիվը՝ անցյալ տարվա 57-ի
փոխարեն այս տարի դառնալով 75: Նրանք
սովորում են 3 տարբեր ուսուﬓական
պլաններով և ծրագրերով՝ կապված ուսուցման լեզվի հետ:

Նկատի

2004 ԹՎԱԿԱՆ

ունենալով առողջության վրա ծխելու ﬖասակար հետևանքները և
անհամատեղելիությունը բժշկի մասնագիտության հետ՝ հրամայվում է՝ արգելել
համալսարանի մասնաշենքերի և կլինիկաների ﬕջանցքներում, լսարաններում,
դասասենյակներում և հիվանդասենյակներում ծխելը: Նշված կարգը խախտող ուսանողները կհեռացվեն համալսարանից, համալսարանում ծխող դասախոսների
և աշխատակիցների հավելավճարից գանձել 5.000-ական դրամ, իսկ կլինիկաների բժիշկների և աշխատակիցների աշխատավարձից՝ ծխելու դեպքում 1.000-ական
դրամ գանձել՝ ներդնելու համապատասխան ստորաբաժանման ֆոնդում:

Սովորություն է դարձել ուրախանալ օտարների և բարեգործների ներդրուﬓերով: Այս դեպքում աﬔնից ուրախալին այն էր, որ համալսարանական կլինիկան
հիվանդանոցի վերանորոգումը և կահավորումը կատարվել էր համալսարանական
ներդրուﬓերի հաշվին:
Անցյալ տարի հուլիսին Երևանում կայացած հայ բժիշկների ﬕջազգային համագումարին մասնակցած սփյուռքահայ բժիշկներն, այցելելով մայրաքաղաքի ﬕ
շարք կլինիկաներ, որոշեցին բուժսարքավորուﬓերով օգնել Երևանի մանկական
ակնաբուժարանին: Եգիպտահայ համայնքի նպաստը Երևանի Մարի Նուբար մանկական ակնաբուժարանին հնարավորություն տվեց բացել այն՝ վերանորոգված և
կահավորված:
Արաբական երկրների դեսպանների հերթական հանդիպումը հանրապետության բոլոր ԲՈւՀ-երում սովորող արաբ ուսանողների հետ սովորույթի համաձայն
դարձյալ տեղի ունեցավ ԵՊԲՀ-ում:
Ընդունված որոշումը հնարավորություն կտա առաջին անգամ աշխատավարձ
ստանալ ոչ թե համալսարանի դրամարկղից, այլ բանկոմատից:
Տեղի ունեցավ համալսարանի ռեկտորի հետ շնորհալի ուսանողների հետ հանդիպումը:
Բաքվում սովորող 3 իրանցի ուսանողներ՝ քույր ու եղբայր Թաթբերիները և Ահﬔդ Օմրանին տեղափոխվեցին Երևանի բժշկական համալսարան:
Համալսարանում գործող հանձաժողովը գիտխորհրդի ուշադրությանը ներկայացրեց ընդհանուր բժշկության, ստոմատոլոգիական և դեղագիտական ֆակուլտետներում դասավանդվող որոշ առարկաների դասաժաﬔրի փոփոխությունների
ուղղությամբ կատարված ուսուﬓասիրությունների արդյունքը: Պահպանելով ընդհանուր դասաժաﬔրի քանակը՝ որոշ առարկաների գործնական պարապմունքների դասաժաﬔրը փոխարինվեցին դասախոսություններով:
Ինտերնների, կլինիկական օրդինատորների և համալսարանական կլինիկաների թվի աճի կապակցությամբ աշխատանքներն առավել արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով արտասահմանցի քաղաքացիների հետդիպլոմային ուսուցման բաժինը ﬕավորվել է կլինիկայի և հետդիպլոմային ուսուցման բաժնի հետ:
Բաժինների բոլոր աշխատակիցները համապատասխան պաշտոններով տեղափոխվել են նշված բաժին՝ ենթարկվելով հետդիպլոմային մասնագիտական ուսուցման գծով պրոռեկտորին: Այդ պաշտոնում նշանակվել է ընտանեկան բժշկության
ամբիոնի վարիչ Միքայել Զաքարի Նարիմանյանը:
Մարտի 25-ին՝ թուրքական բռնապետության 400-ամյա լծից անկախանալու՝
Հունաստանի ազգային տոնի օրը, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի
առաջին մանկական կլինիկական հիվանդանոցի ﬕ հատվածում՝ ներանոթային
վիրաբուժության և ախտորոշիչ կենտրոնի բացմանը մասնակցում էին ՀՀ կառավարության անդամ ներ, ՀՀ-ում Հունաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Անտոնիոս Վլավիանոսը, Արիստոտել Օնասիսի անվան հիﬓադրաﬕ փոխնախագահ
Պաուլ Իոանիդիսը, հունական և հայկական առողջապահության ոլորտի ղեկավարներ:
Հունաստանի համալսարանական կլինիկաներում արդեն վերապատրաստվել
են ﬔր ավելի քան 40 դասախոսներ և նորավարտ բժիշկներ:
 Մեծ Բրիտանիայի և Աﬔրիկայի Միացյալ Նահագների դեսպանատները՝ հանձինս Բրիտանական խորհրդի և ԱՄՆ-ի դեսպանի, առաջարկում են իրենց օգնությունը Քեմբրիջի քննությունների և ԱՄՆ-ում աշխատանք փնտրելու և գտնելու առնչությամբ: Այդ կապակցությամբ «Ապագա բժիշկը» տպագրել է նրանց հայտարարությունը:
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Հաշվի առնելով բազմաթիվ ուսանողների ցանկությունը՝
այս տարի առաջինից երրորդ կուրսերի արտասահմանցի ուսանողներին հնարավորություն է ընձեռվում իրենց արտադրական պրակտիկան անցկացնել իրենց բնակության վայրերում:
Ապրիլի 19-ին իր առաջին այցելուներին ընդունեց Երևանի պետական բժշկական համալսարանի բուժական խորհրդատվական (պրոֆեսորական) պոլիկլինիկան, որտեղ բացի
ազգաբնակչությանը տրամադրվող բարձրորակ բժշկական
խորհրդատվությունից՝ իրականացվում է նաև ամբուլատոր
մասնագիտացված բուժօգնություն:

ԵՊԲՀ 75-ամյակի առիթով համահայկական երիտասարդական հիﬓադրաﬕ աջակցությամբ հեռարձակման նախապատրաստվեց հաղորդաշար, որի առաջին եթերը տրվեց սեպտեմբերի 25-ին, որից հետո՝ յուրաքանչյուր շաբաթ օր, ժամը 14
անց 30-ին, իսկ կրկնությունը՝ հինգշաբթի՝ 13 անց 25-ին:
Օգոստոսյան հարաբերական անդորրի օրերին ԵՊԲՀ-ում
կայանում էին Հայ Օգնության Ֆոնդի բժշկական շրջանավարտների ﬕություն հասարակական կազմակերպության ﬕջոցառումը:

արդեն 2 տարվա գործունեությամբ
գրանտային ծրագրերի համակարգման կենտրոնի բարեխիղճ
աշխատանքի արդյունքում ի հայտ են գալիս շահած դրամաշնորհներ:

Սեպտեմբերի 1-ին 154-ով ավելացավ բժշկական համալսարանի անգլերենով ուսուցման բաժնի առաջին կուրսում սովորող արտասահմանցիների թիվը: Նշվածի ﬔջ չեն մտնում
նախապատրաստական բաժանմունք ընդունվածները, ԱՊՀ
քաղաքացիները և սփյուռքահայ ուսանողները:

Արդեն կիրառվող արտասահմանցի բոլոր, տեղացի ուսանողների համար մասամբ կիրառության ﬔջ մտած կրեդիտային
համակարգում փոփոխություններ կատարելու հրամայականը
հաստատեց կրեդիտային համակարգի նոր չափորոշիչները:

Տարեցտարի ավելանում է ﬔր ԲՈւՀ-ում հետդիպլոմային
ուսուցում անցկացնող արտասահմանցի կլինօրդինատորների
թիվը՝ փաստ, որը խոսում է ﬔր ԲՈւՀ-ի ﬕջազգային վարկանիշի աճի մասին:

Հայոց լեզվի և բժշկական տերﬕնաբանության ամբիոնի
«Վերնատան» հերթական ﬕջոցառումը նվիրված էր մայրության և սիրո տոնին: Ի թիվս հնդիկների՝ ﬕջոցառմանն իրենց
մասնակցությունն էին բերել նաև արաբ և պարսիկ ուսանողները: Դահլիճը որտեղ ներկա էին նաև հայ մտավորականներ,
հուզուﬕ գագաթնակետին էր հասնում հայերեն երգող և ասմունքող արտասահմանցիների և հնդկական սարիներով պարող հայ աղջիկների ելույթի ընթացքում:

Հուլիս-օգոստոս աﬕսներին ՀՀ կրթության և գիտության
նախարարության նախաձեռնությամբ ստեղծվեցին ուսանողական 8 շինջոկատներ՝ կազմված գրեթե բոլոր պետական
ԲՈւՀ-երի ուսանողներից: Բացի ջոկատ ունենալուց՝ ԵՊԲՀ պոլիկլինիկայում կազմակերպվեց բոլոր մասնակիցների պրոֆիլակտիկ զննումը:

Համալսարանում

Առջևում ամառային արձակուրդներն են, և այդ առիթով է
համալսարանի հրավերը աշխատակիցներին և ուսանողներին
իրենց հանգիստը անցկացնելու Արզականի, Դիլիջանի, Սևանի
ուսուﬓաարտադրական բազաներում:
Մայիսի

19-ին
ԵՊԲՀ-ում
ﬔկնարկած
ՆԱՏՕ-ի՝
«Համագործակցություն հանուն խաղաղության» ծրագրի շրջանակներում կայացած գիտաժողովը նվիրված էր ռազմաբժշկական ֆակուլտետի հիﬓադրման 10-ամյակին: Կոնֆերանսի
մասնակիցների թվում էին Չինաստանի, Ռուսաստանի,
Հունաստանի, Վրաստանի, Լատվիայի և այլ երկրների ներկայացուցիչներ:

Ուսուﬓական տարվա վերջին Սիրիայի Արաբական
Հանրապետության առողջապահական և կրթական հաստատությունների հետ ﬔր համալսարանի համագործակցության ծրագրի ընդլայնման շրջանակներում հյուրընկալվել էր
Սիրիայի բժիշկների պատվիրակությունը:
Ուսուﬓական տարվա վերջին համալսարանում կայացավ
Հայաստանում և Ավստրիայում ամբլիոպիայի բուժման առանձնահատկություններին նվիրված հայ-ավստրիական առաջին
կոնֆերանսը, որի մասնակիցների թվում էին Վիեննայի, Գրացի,
Զալցբուրգի, Լինցի համալսարանների աչքի բժիշկներ:
Մինչև այս ուսուﬓական տարվա սկիզբը համալսարանում
առկա էին ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի 2 դեկանատներ: Սակայն, նկատի առնելով այն հանգամանքը, որ ընդհանուր բժշկության առաջին դեկանատը ղեկավարում էր նաև
արդեն լուծարված մանկաբուժական և բժշկականխարգելման
ֆակուլտետների ավարտական կուրսերի գործունեությունը,
որի վերջին շրջանավարտները ավարտեցին համալսարանը,
նպատակահարմար համարվեց ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի 2 դեկանատները ﬕավորել:

«Ի՞նչ է Բոլոնյան համաձայնագիրը» հարցին պատասխանում է հետդիպլոմային ուսուցման գծով պրոֆեսոր Մ.
Նարիմանյանը. «Այս պայմանագիրը նպատակ ունի եվրոպական երկրների տարածքում բժշկական հետդիպլոմային ուսուցումը ﬕանման դարձնել, այն է՝ երկաստիճան»:
Օրերս համալսարանում հյուր էին Շրի Լանկայի բժշկական խորհրդի փոխնախագահ Անանդա Սամարասեկերան
և Շրի Լանկայի Կոլոմբո համալսարանի բժշկական ֆակուլտետի դեկան Սանաթ Լամաբադուսուրիան: Սա առողջապահության բնագավառում առաջին պաշտոնական այցն էր Շրի
Լանկայից: Այն գործուղել էր Շրի Լանկայի բժշկական խորհուրդը՝ ուսուﬓասիրելու և խորհրդին զեկուցելու ԵՊԲՀ-ի
ունեցած հնարավորությունների մասին՝ նպատակ ունենալով
ﬔզ մոտ բժշկական կրթություն ստանալու գործուղել իրենց
քաղաքացիներին:
Ըստ համալսարանի ընդլայնված խորհրդի որոշման՝ ամբիոններում դասալսուﬓերը և բաց դասերը համարվում են
պարտադիր գործընթաց, որի արդյունքները ներամբիոնական
քննարկման ընթացքում ենթակա են վերլուծման և գնահատման:
Լիսա Գենջյանը զավակն է վանեցի ծնողների, ով իր որդու հետ ﬕաժամանակ սովորում էր Երևանի պետական
բժշկական համալսարանում:
ԵՊԲՀ-ում մասնագիտական կրթություն են
ստանում 107 արտասահմանցի կլինօրդինատորներ:
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2005 ԹՎԱԿԱՆ
2005 թվականը Երևանի պետական բժշկական համալսարանի 75-ամյակի տարին էր:
Համալսարանական գիտական խորհուրդը, քննարկելով
կլինիկական ամբիոններում անգլախոս ուսանողների դասավանդման գործընթացը և հեռանկարները, գիտելիքների գնահատման կրեդիտային համակարգի փորձի արդյունքները և
վերլուծությունը, որոշեց հնդիկ ուսանողների համար սահմանել
Ջավահարլալ Ներուի և Մահաթմա Գանդիի անվան անվանական կրթաթոշակներ՝ նախատեսելով ուսման վարձի կեսի զեղչ:
Արտասահմանցի ուսանողների բժշկական օգնության կազմակերպման նպատակով որոշվեց վերջիններիս հետ կնքվող
պայմանագրում ընդգրկել բժշկական օգնության կազմակերպմանը վերաբերող պարտավորությունների և ֆինանսական
ծախսերի իրատեսական ծավալները, մշակել և ներդնել նրանց
բժշկական օգնության կազմակերպման կանոնակարգը:
Անգլախոս ուսանողների ամառային արտադրական պրակտիկայի արդյունավետ կազմակերպման նպատակով պրոֆեսոր Մ. Նարիմանյանին և դեկաններին հանձնարարվեց մշակել
և ներդնել գործնական ունակությունների գնահատման թեստային համակարգ և այդ համակարգն ամփոփող համապատասխան կրեդիտներն ամփոփելու եղանակ:

Այսօր ԵՊԲՀ-ում ﬕ ընտանիքից սովորում են 3 ուսանողներ, 3-ն էլ գերազանց առաջադիմությամբ: Ծնունդով արցախցի Հայկ, Հովիկ և Իսկուհի Աղամալ յանները նաև ակտիվ հասարակական գործունեությամբ են զբաղվում:
Շրի Լանկայի բժշկական խորհուրդն իր 438-րդ ժողովում
որոշում է կայացրել՝ ճանաչել Երևանի պետական բժշկական
համալսարանի դիպլոմը:
Այս ուսուﬓական տարվանից անգլերեն ուսուցման հնարավորություն կունենան նաև պարսիկ, արաբ և հայերենին չտիրապետող սփյուռքահայ ուսանողները:
ԵՊԲՀ-ի աﬔնաերիտասարդ դասախոսը 22-ամյա
Կոնստանտին Ենկոյանն է: Այս փաստը բացառիկ է նրանով,
որ Ենկոյանը դեռևս ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի 6-րդ
կուրսի ոււսանող է, Մ. Հերացու անվան կրթաթոշակառու:
Վերջերս Արաբական Միացյալ Էﬕրությունների Ալ Էյն
քաղաքում տեղի ունեցավ Պարսից ծոցի համագործակցության խորհրդի երկրների բժշկական կրթությանը նվիրված 4-րդ
ﬕջազգային կոնֆերանսը, որին մասնակցության հրավեր էր
ստացել նաև ﬔր ԲՈւՀ-ը: Մասնակցությունը հեղինակավոր
այս գիտաժողովին կապահովի համագործակցության հետագա ծրագրեր, որոնք կնպաստեն ﬔր կրթօջախի ﬕջազգային
վարկանիշի առավել բարձրացմանը:
«Ճանաչենք այն երկրները, որտեղից ուսանողներ ունենք»
խորագրի տակ «Ապագա բժիշկը» պարբերաբար հետաքրքիր տեղեկատվություն է ներկայացնում այն երկրների
մասին, որտեղից ուսանողներ ունենք՝ հատկապես
նպատակաուղղելով նրանց դասավանդողներին:

Հաշվի

առնելով կլինիկական օրդինատորների օրավուր աճող քանակը և նրանց
հետ տարվող աշխատանքների ծավալի ընդլայնումը՝ համալսարանում
բացվել է նոր ստորաբաժանում՝
մասնագիտական ուսուցման
ֆակուլտետ, որը կփոխարինի հետդիպլոմային
ուսուցման բաժնին:
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Մեր ԲՈւՀ-ը պատրաստվում է աշնանը ﬔծ շուքով նշել
Հայաստանում բժշկական բարձրագույն կրթությամբ կադրերի
պատրաստման 80 և բժշկական համալսարանի հիﬓադրման
75-ամյա տարեդարձերը: Այդ շրջանակում ﬔծ նախաձեռնություններ են իրականացվում:
Հայաստանում Անդրանիկի առաջին արձանը բացվել է
Ուջանում: Բժշկական համալսարանի ուսանող Հարություն
Հարությունյանի հայրենասիրական նախաձեռնության մասին
Սիլվա Կապուտիկյանը գրում է. «Այդ տարիներին այս արձանը
ﬔր երեսպարզիքն էր…»:
Շուշիի գրավման մասնակիցը իր տունը զինագործարանի էր
վերածել: Միաժամանակ ստեղծել ֆոնդ, որով ապաստան, նյութական և բժշկական օգնություն էր ցույց տալիս երկրաշարժից
տուժած, Արցախում նահատակված և մարտնչող ազատամարտիկների երեխաներին:
Սիրիական մամուլի հրապարակուﬓերն ի վերջո եկան
փշրելու լռության այն պատնեշը, որ ստեղծվել էր մասնավոր
բժշկական ԲՈւՀ-երի առնչությամբ: Ցավոք՝ իրականացավ
բժշկական համալսարանի ռեկտորի այն մտավախությունը, որ մասնավոր բժշկական ԲՈւՀ-երը կարող են խաթարել
Հայաստանում բժշկական բարձրագույն կրթության հեղինակությունը:
«Վաճառվում է բժշկականի դիպլոմ» խորագրով սիրիական մամուլը ﬕ քանի անգամ անդրադարձել է Հայաստանում
գործող ոչ պետական բժշկական ԲՈւՀ-երի գործունեությանը,
կրթական որակին և հրապարակել փաստեր, որ այդ ԲՈւՀ-երը
զբաղված են դիպլոﬓերի վաճառքով:
Համալսարանում հյուրընկալվեցին Սիրիայի հյուսիս-արևել յան շրջանների 12 ցեղախմբերի առաջնորդներ: Մեզ համար
ﬔծ անակնկալ էր, որ արաբ ցեղապետերից շատերը նախընտրում են իրենց զավակներին հայկական դպրոց տանել, դրանք
այդ երկրում շատ բարձր հեղինակություն և վարկանիշ ունեն:
Գրալ յան ֆոնդը կազմված էր Շաքե Գրալ յանի 35.000 դոլար գումարից, որը նա նվիրաբերել էր որպես ի կատարուﬓ իր
ամուսնու՝ բժիշկ Երվանդ Գրալ յանի կտակի: Գրալ յան ֆոնդի
նվիրատվության այս տարվա չափաբաժինը հատկացվել է զոհված ազատամարտիկների զավակների և երկկողմ ծնողազուրկ
24 ուսանողների՝ 40.000-ական դրամ, ինչպես նաև՝ ﬕակողմանի ծնողազուրկ և սոցիալապես անապահով ընտանիքների 24
երեխաների տարբեր չափաբաժիններով ուսման վարձ է վճարվել:
Համալսարան էին այցելել Բուլղարիայի առող ջապահության
նախարարը և խորհրդարանի ներկայացուցիչը: Ծանոթանալով
Հայաստանում բժշկական բարձրագույն կրթության դարբնոցի
գործունեությանը՝ պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց կապ
հասատատել ﬔր և Բուլղարիայի բժշկական համալսարանների ﬕջև: Ուշագրաﬖ այն է, որ նախարարը նշեց, որ իրենց երկրում բժշկական մասնավոր ԲՈւՀ-ի ոչ ﬕայն պահանջարկ, այլև
հեռանկար չկա:
Ապրիլի 19-21-ը Երևանում կայացած ﬕջազգային ռազմաբժշկական 2-րդ կոնֆերանսը նվիրված էր ﬔր կրթօջախի
հիﬓադրման 75-ամյակին: Միջոցառմանը մասնակցում էին
15 երկրների՝ ԱՄՆ-ի, Ավստրիայի, Ալբանիայի, Ռուﬕնիայի,
Սլովակիայի, Բուլղարիայի, Ռուսաստանի, Մերձբալթյան 3
երկրների, Ուկրաինայի, Մոլդովայի, Ղրղզստանի, Վրաստանի
ավելի քան 70 ներկայացուցիչներ:
Սիրիայի
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մամուլը դարձյալ անդրադարձել է մասնավոր

ԲՈւՀ-երի գործունեությանը՝ տեղեկացնելով իրենց պետության կառավարության որոշմանը, ըստ որի՝ Սիրիան չի ճանաչում բժշկական մասնավոր ԲՈւՀ-եր «Հայբուսակն» ու « Սուրբ
Թերեզան»:

Մայիսի 28-ին համալսարանի պատվիրակությունը ﬔծաթիվ հնդիկ ուսանողների հետ մասնակցեց Արագածի շուրջ կայացած ﬕասնության շուրջպարին:
Աթենքի համալսարանի կողﬕց առաջարկված, Երևանի
պետական բժշկական համալսարանում կայացած հայ-հունական առաջին ﬕջազգային համաժողովը և ծերունական հասակի բժշկությանը նվիրված 3-րդ ﬕջազգային գիտաժողովի
նիստերը կայացան Հայաստանի Ազգային պատկերասրահում,
«Մարիոթ-Արﬔնիա» հյուրանոցում, Ա. Օնասիսի անվան հայհունական էնդովասկուլ յար վիրաբուժության կենտրոնում և
բժշկական համալսարանի ﬔծ հանդիսասրահում:
Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտորատը որոշեց «Մուլտի-Գրուպ» կոնցեռնի հիﬓադիր Գագիկ
Ծառուկյանի՝ մշակույթի, գիտության և բժշկության բնագավառների ազգանպաստ գործունեությունը, ինչպես նաև Արագածի
լանջին շուրջպարին բժշկական համալսարանի պատվիրակության մասնակցությանը ցուցաբերած գործուն աջակցության
համար՝ նրան պարգևատրել բժշկական համալսարանի «Ոսկե
ﬔդալով»:
Ի պատասխան այս պարգևատրության՝ «Մուլտի-Գրուպիե
տնօրինությունը խնդրում է համալսարանի ղեկավարությանը ներկայացնել ﬔր բանկային տվյալները՝ կոնցեռնի կողﬕց
անապահով ընտանիքների բարձր առաջադիմություն ունեցող
ուսանողների ուսման վարձի ֆինանսավորման նպատակով:
Ըստ տնօրենի խոստման՝ նրանք պարտավորվեցին՝ աﬔն տարի 10 մլն դրամով նպաստել անվճարունակ ուսանողներին:
Համալսարանում կայացած ﬕջոցառման ավարտին Գագիկ
Ծառուկյանը հանդես եկավ անակնկալով՝ ելույթի ավարտին
սեղանին դնելով համալսարանին նվիրաբերած ավտոﬔքենայի բանալին:
Ամարասի դպրատան հիﬓադրման 1600-ամյակին նվիրված հոբել յանական հանդիսություններին, որոնք կայացան
Արցախում, մասնակցեց նաև ԵՊԲՀ հնդիկ ուսանողների ﬕ
ստվար խումբ՝ հայոց լեզվի և բժշկական տերﬕնաբանության
ամբիոնի նախաձեռնությամբ: Ի դեպ՝ նրանց հայերեն ելույթը
ցնցող տպավորություն էր թողել, որին արձագանքեցին լրատվաﬕջոցները:
Բժշկական համալսարանն արդեն ունի իր դրոշն ու օրհներգը:
Ուսուﬓական տարվա առաջին օրը հանդիսությունն առավել խորհրդանշական էր, քանի որ հայտարարվեց, որ օրը
պատմական է բժշկական համալսարանի համար, քանի որ
առաջին անգամ հնչելու է համալսարանի օրհներգը:
Բժշկական համալսարանի 75-ամյակին նվիրված ﬕջոցառուﬓերն անցան չափազանց ﬔծ հանդիսավորությամբ:
Հատկապես ընդգծվեց արտասահմանցի շրջանավարտների
ջերմ վերաբերմունքը և նյութական օգնությունը հարազատ
կրթօջախին:
Եգիպտահայ համայնքի տրամադրած շուրջ 150.000 դոլար արժողությամբ օգնությունը 2 փուլով տրվեց համալսարանական
ակնաբուժական կլինիկային, որը 1927 թվականին հայ բարեգործական ընդհանուր ﬕության և ՀՀ կառավարության ﬕջև
կնքված պայմանագրի համաձայն Պողոս Նուբար փաշայի
ծախսերով արտոնվեց կառուցել՝ ի հիշատակ նրա հանգուցյալ
տիկնոջ:

Համալսարանի բակում՝ վարչական մասնաշենքի դիմաց
տեղադրվեց խաչքար՝ ի նշանավորուﬓ համալսարանի հոբելյանի: Նախաձեռնության հեղինակը համալսարանական կլինիկաների համակարգող-բժիշկ Հայկ Պետրոսյանն է:
«Ցանկանում եմ իմ երախտագիտությունը հայտնել ԵՊԲՀին՝ ԱՄՆ ՄԶԳ կողﬕց ֆինանսավորվող ՓՐԱՅՄ 2 և նոր՝
ՆՕՎԱ ծրագրի աշխատանքներին շարունակական աջակցություն ցուցաբերելու համար»:
ՌԵԲԵԿԱ ԿՈՀԼԵՐ, ԱՄՆ
«Ես կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել բժշկական
համալսարանին, որ սիրով աջակցեց Վաշինգտոնի Օտար լեզուների ուսուցման կենտրոնին՝ թույլ տալով, որ ﬔր ուսանողները ներկա գտնվեն հայերենի դասերին և անցկացնեն դասալսուﬓեր՝ ﬔր դասախոսների համար»:
ԴԻԱՆԱ ՓԱՓԱԶՅԱՆ, ՎԱՇԻՆԳՏՈՆ
Երևանի պետական բժշկական համալսարան այցելեց
Հնդկաստանի փոխնախագահ Բհայրոն Սինգհ Շեխավատը,
ով համալսարանին նվիրաբերեց անգլերեն բժշկական
մասնագիտական
գրականություն:
Պատվավոր
հյուրը
արժանացավ բժշկական համալսարանի պատվավոր դոկտորի
կոչման:
Համալսարանի հոբել յանական ﬕջոցառուﬓերին մասնակցում էր նաև ՀՀ վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանը,
ում ելույթը ոչ ﬕայն տոնական հնչերանգ ուներ, այլև ներկայացնում էր մտահոգություններ: Ի դեպ՝ նա հանրապետության
վարչապետերից ﬕակն է, ով իր ներկայությամբ հարգեց համալսարանի ﬕջոցառումը:
Վերջերս Մոսկվայում ﬔկնարկեց «ԱՊՀ կրթություն-2005»
ցուցահանդեսը, որին փայլուն մասնակցություն ունեցավ նաև
ﬔր ԲՈւՀ-ը: Հայկական ԲՈւՀ-երի ﬔջ ﬔր կրթօջախի տաղավարը ներկայացվում էր նյութերի հարստությամբ, ամբիոնների ուժերով հրատարակված մասնագիտական գրականության
առատությամբ: Քանի որ գրքերը ձեռք բերել ցանկացողները
շատ էին, սակայն դրանք չէին վաճառվում, ցանկացողներին
տրամադրվում էին ԵՊԲՀ-ն ներկայացնող բուկլետներ, ինչպես
նաև՝ «Ապագա բժշկի» հատուկ թողարկումը, գովազդային թերթիկներ և ԵՊԲՀ-ն ներկայացնող տեսաերիզ, որը պատրաստել էր ԵՊԲՀ տեխնիկական բաժինը տիկ. Սեդա Թորոսյանի
խմբագրությամբ, որոնք արաժանացան դրական արձագանքների:
Գիտական խորհրդի որոշմամբ կատարվեց հավելավճարի չափերի ավելացում՝ հիմք ընդունելով ռեկտորատի և արհկոﬕտեի կողﬕց մշակված բաշխման կոնկրետ չափանիշերը:
Արտասահմանցի ուսանողների խորհուրդը նշեց իր 3-ամյակը: Խորհուրդը, լինելով ապաքաղաքական կառույց, իր
եռամյա գործունեության ընթացքում կատարել է բավականին
ﬔծ աշխատանք, մասնակցել և մասնակցում է համալսարանի հասարակական, մշակութային և գիտական կյանքին:
Համալսարանի «Հատիս» բժշկափրկարարական ջոկատը 2005-ի տարեվերջին անցկացված
փրկարարական բազմամարտերի հանրապետական 5-րդ մրցուﬓերում գրավեց առաջին տեղը և արժանացավ հաղթողի գավաթին:

(շարնակելի)
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ՅՈԼՅԱՆՆԵՐ
ՀՀ առող ջապահության նախարար Արﬔն Մուրադյանի նախաձեռնությամբ իրականացվող «Կոչումով բժիշկ» նախագծի
այս անդրադարձը նվիրված է Յոլ յանների ընտանիքին:
Յոլ յանների ականավոր տոհﬕ հռչակը հայտնի է ինչպես Գորիսում,
Հայաստանում, այնպես էլ՝ Հայաստանից դուրս: Հանրաճանաչ գերդաստանը համախմբում է նշանավոր գիտնականների, զինվորականների, բժիշկների, մանկավարժների ﬕ ամբողջ աստղաբույլ: Յոլ յանների բժշկական տոհﬕ նահապետը Ռուբեն Հովսեփի Յոլ յանն է: Նա ծնվել է 1894-ին, Գորիս
քաղաքում: Սովորել է Սանկտ-Պետերբուրգի ռազմաբժշկական ակադեﬕայում, այնուհետև` Կիևի համալսարանի բժշկական ֆակուլտետում, որն
ավարտել է 1919-ին: Հայրենիք վերադառնալով՝ նա ﬕնչև 1924-ը աշխատել
է որպես զինվորական բժիշկ, 1924-ից սկսած՝ աշխատել է Գորիսում, ապա՝
Երևանի բժշկական ինստիտուտի հոսպիտալ վիրաբուժության ամբիոնում:
1934-ից ղեկավարել է Երևանի բժշկական ինստիտուտի ֆակուլտետային
վիրաբուժության ամբիոնը: 1937-ին Ռ. Յոլ յանը հաջողությամբ պաշտպանել է դոկտորական ատենախոսություն՝ «Ստորին վերջույթների խոցային
պրոցեսների հետազոտության նյութերը» թեմայով: Հայրենական ﬔծ պատերազﬕ տարիներին նա ﬔծ աշխատանք է կատարել էվակոհոսպիտալների կազմակերպման ուղղությամբ՝ լինելով հանրապետության առաջատար վիրաբույժներից ﬔկը: 1947-ին նրա նախաձեռնությամբ հիﬓադրվել
է հանրապետության հեմատոլոգիայի և արյան փոխներարկման գիտահետազոտական ինստիտուտը, որի անփոփոխ տնօրենն է եղել ﬕնչև կյանքի
վերջը: Այժմ այդ կենտրոնը կրում է անվանի վիրաբույժ և հասարակական
գործիչ Ռուբեն Հովսեփի Յոլ յանի անունը: Ռ. Յոլ յանը վիրաբույժների համաշխարհային ընկերության վարչության և վիրաբույժների ﬕջազգային
ասոցիացիայի անդամ էր: Նրա գիտական աշխատանքները վերաբերում
են ﬖասվածքաբանության, կլինիկական վիրաբուժության, արյան փոխներարկման, ուռուցքաբանության, ցավազրկման, երիկամային անբավարարության, նյարդային համակարգի սնուցող ֆունկցիայի պարզաբանման,
ինֆեկցված վերքերի և վիրաբուժական ինֆեկցիաների սուլֆանիլաﬕդներով բուժման, վերջույթների ﬖասվածքների խնդիրներին:
1947-54 թթ. եղել է ՀԽՍՀ վիրաբուժական ընկերության նախագահ, վիրաբույժների համաշխարհային ընկերության վարչության անդամ: Ռ. Յոլ յանը
50-ից ավելի գիտական աշխատությունների և տասնյակ ﬔնագրությունների հեղինակ է: Առանձին գրքերով լույս են տեսել նրա «Ռազմադաշտային
վիրաբուժության համառոտ ձեռնարկ», «Մասնավոր վիրաբուժության դասընթաց», «Պենիցիլինի կիրառումը վիրաբուժության ﬔջ»
ա
աշխատությունները: Պրոֆ. Ռ. Յոլ յանը կազմակերպել և
զ
զարգացրել է դոնորական շարժումը Հայաստանում՝ այդ շարք
քերում ներգրավելով հանրապետության համապատասխան
ﬔծահասակ կոնտինգենտին: Պատերազﬕց հետո Ռ. Յոլ յանն
ը
ընտրվել է ԽՍՀՄ ԲԳԱ թղթակից-անդամ: Նրան շնորհվել
է գիտության վաստակավոր գործչի կոչում: Հիﬓական աշխ
խատանքին զուգահեռ՝ պրոֆ. Ռ. Յոլ յանն իրականացրել է
նաև ﬔծ հասարակական աշխատանք` հանդես գալով որպես
ն
Խ
ԽՍՀՄ գերագույն խորհրդի պատգամավոր: Նրա ﬔծ հեղինակ
կությունը նպաստեց, որ այն ժամանակների բազմաթիվ անվան
նի բժիշկներ ներգրավվեն փոխներարկաբանության հարցերի
ո
ուսուﬓասիրության ու մշակման գործընթացին՝ Հ. Քեչեկը, Ս.
Շ
Շարիմանյանը, Լ. Հովհաննիսյանը, Ա. Մելիք-Ադամյանը, Ռ.
Պ
Պարոնյանը, Ռ. Գյանջեցյանը և ուրիշներ: Նա առաջիններից
ﬔկն է բացատրել արյան փոխներարկման, որպես օրգանիզﬕ
իմունակենսաբանական ակտիվության գործոնի, ազդեցութ-
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յան ﬔխանիզﬓերն օրգանիզﬕ վրա: Պրոֆ. Ռ.Հ. Յոլ յանը կազմակերպել
և իրականացրել է նաև փոխներարկաբանության ոլորտի մասնագետների
պատրաստումը և ուսուցումը: Նրա անունով են կոչվում Գորիսի կենտրոնական հիվանդանոցը և քաղաքի փողոցներից ﬔկը: Ռուբեն Յոլ յանը կյանքից
հեռացել է 1955-ին, Երևանում:
Բժիշկ էր նաև Ռուբեն Յոլ յանի եղբոր` Կոլ յա Յոլ յանի դուստրը` Լիդա
Յոլ յանը: Բժշկական գիտությունների դոցենտն աշխատել է արյան փոխներարկման ինստիտուտում: Նրա ամուսինը` Աբգար Լենոն, ևս բժիշկ էր:
Կոչումով բժիշկների տոհﬕց է սերում նաև պրոֆեսոր Սուրեն Լևոնի
Յոլ յանը: Նա ծնվել է 1926-ի դեկտեմբերի 16-ին, Գորիսում: 1943-48 թթ. սովորել է Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտում: «Շատ հետաքրքիր
է եղել Սուրենի բժշկական ինստիտուտ ընդունվելը: Նա շատ հաստատակամ և վճռական տղա էր: 10-րդ դասարանը դեռ չավարտած՝ հայտարարեց,
որ գնում է Երևան՝ սովորելու բժշկական ինստիտուտում: Եկավ, չգիտեմ ինչ
ձևով, թղթերը հանձնեց և բարձր գնահատականներ ստանալով՝ ընդունվեց
ԲՈւՀ: Որոշ ժամանակ անց՝ Գորիսից «մատերիալ» գրեցին, թե Ս. Յոլ յանը 10րդ դասարանը չավարտած, ինչպե՞ս է ընդունվել ինստիտուտ: Այդ տարիներին
ինստիտուտի ռեկտորը նույնպես գորիսցի էր՝ Ներսես Բաբայիչը: Նա կանչում է աշխատակիցներին, հանձնարարում ստուգել գործը: Պարզվում է, որ
Սուրենը գերազանց գնահատականներով ընդունվել է և գերազանցությամբ
էլ սովորում է ինստիտուտում: Հաշվի առնելով այս հանգամանքը՝ նրան թողնում են շարունակել ուսումը»,-իր հուշերում գրում է Գոհար Յոլ յանը: Ինստիտուտն ավարտելուց հետո աշխատել է պրոֆեսոր Ռ. Յոլ յանի անվան հեմատոլոգիայի և արյան փոխներարկման գիտահետազոտական ինստիտուտի
կլինիկական սեկտորում՝ որպես բուժող բժիշկ:
1951-ին գործուղվել է Կոտայքի շրջանային հիվանդանոց՝ որպես թերապևտ, իսկ 1952-56 թթ. նշանակվել է Կոտայքի շրջկոﬕ
առող ջապահության բաժնի պետ: 1954-ին պաշտպանել է բժշկական գիտությունների թեկնածուական դիսերտացիա: 1962-65թթ.,
Հայկական ՍՍՀ գիտությունների ակադեﬕայի նախագահության որոշմամբ, նշանակվել է սրտաբանության և սրտային վիրաբուժության գիտահետազոտական ինստիտուտի գիտական գծով
փոխտնօրեն, իսկ 1965-93 թթ. նույն ինստիտուտի սրտաբանության
և ռևմատոլոգիայի բաժնի վարիչ: 1971-ին պաշտպանել է դոկտորական դիսերտացիա, 1973-ին ստացել է պրոֆեսորի կոչում: Եղել
է Հայկական ՍՍՀ առող ջապահության նախարարության գլխավոր ռևմատոլոգը և ռևմատոլոգիայի կենտրոնի նախագահը, համաﬕութենական ռևմատոլոգների նախագահության անդամ, ՀՀ
ռևմատոլոգների ընկերության նախագահ: Պրոֆեսոր Ս. Յոլ յանի
ղեկավարությամբ պաշտպանվել են բժշկական գիտությունների
թեկնածուական ութ դիսերտացիաներ: Անվանի գիտնական, կարդիոռևմատոլոգ, պրոֆեսոր Ս. Յոլ յանի ստեղծագործական գործունեությունը բնութագրում է սիրտանոթային համակարգի հիվանդությունների կլինիկական գիտական հետազոտությունների
լայն շրջանակը: Հայաստանի ազգաբնակչության ռևմատիկ հիվանդությունների տարածվածության պատճառով, պրոֆեսոր
Ս. Յոլ յանի մտահղացմամբ և նախաձեռնությամբ, «Էրեբունիե
քաղաքային կլինիկական հիվանդանոցում 1985-ին բացվել է
հանրապետական հոդաբանական կենտրոն: Ս. Յոլ յանը հեղինակ է 145 գիտական աշխատանքների: Պրոֆեսորը ﬔծ սեր ու
հարգանք էր վայելում առող ջապահության համակարգի բոլոր
օջախներում: Պարգևատրվել է «Աշխատանքային արիության»
և «Պատվո նշան» շքանշաններով: «Բժշկությունը արվեստ է»,հաճախ էր սիրում կրկնել անվանի պրոֆեսորը: Նա շատ էր սիրում իր հայրենիքը, հատկապես՝ Գորիսը: Անգիր գիտեր Համո
Սահյանի գրեթե բոլոր բանաստեղծությունները: «Սուրեն Լևոնիչին ճանաչում եմ 1963-ից՝ համատեղ աշխատանքի ընթացքում:
Ինստիտուտում աշխատում եմ արդեն 41 տարի, և այդ ժամանակաընթացքում նա եղել է իմ աﬔնամտերիմ ընկերն ու բարեկամը:
1963-ին ես ասպիրանտ էի, իսկ Սուրեն Լևոնիչը գիտական գծով
տնօրենի տեղակալն էր: Հումորով, անսպառ էներգիայով, կյանքով լեցուն, շատ գունեղ մարդ էր: Երբեք ազատ չէր լինում, գրում
էր ու կարդում: Սուրեն Լևոնիչի հետ կարելի էր ժաﬔրով զրուցել աﬔնատարբեր թեմաներով և չձանձրանալ: Հայաստանում
ռևմատոլոգիայի գիտական ﬕտքը նոր աստիճանի բարձրացավ
Սուրեն Լևոնիչի կազմակերպական ու գիտական աշխատանքի
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շնորհիվ: Պրոֆեսորի սկզբունքն էր. անթերի, լիարժեք, առողջ ապրե
ր լը»,-Սուրեն Յոլ յանին նվիրված գրքում գրում է ՀՀ ԳԱԱ ակադեﬕկոս Կարլեն Ադամյանը: Իսկ ահա Վարդան Ալավերդյանը հիշում
էէ, որ Սուրեն Յոլ յանը չափազանց նվիրված էր սպորտին. «Սուրեն
Յոլ յանը շախմատի հայ արքա Տիգրան Պետրոսյանի մտերիմ ընկերն
Յ
էէր: Հենց նրա ﬕջոցով ծանոթացա աշխարհահռչակ շախմատիստի
հ
հետ, ով այդ ժամանակ բնակվում էր Երևանում»:
Կեսդարյա գիտական գործունեության, առող ջապահության կազմ
մակերպման, հիվանդների պրակտիկ բուժման, որակյալ կադրերի
պատրաստման և քրտնաջան աշխատանքի համար ՀՀ առող ջապապ
հության նախարարության, ՀՀ ԱՆ սրտաբանության ինստիտուտի,
հ
Հայաստանի ռևմատոլոգիայի գիտական ընկերության և սրտաբանՀ
ների ասոցիացիայի առաջարկությամբ, սրտաբանության ինստին
տուտի ռևմատոլոգիայի ինստիտուտն անվանակոչվել է պրոֆեսոր
տ
Սուրեն Յոլ յանի անվամբ: Նա մահացել է 1994-ի նոյեմբերի 17-ին,
Ս
Փարիզում: Նրա մարﬕնն ամփոփված է Մոսկվայում:
Փ
«Երբ տուն էր մտնում, բոլորը զգաստանում էին, չնայած անսահման
սիրում էր երեխաներին, բայց նրանք քաշվում էին հորից: Սիրում էր
նրանց հետ քննարկել տարբեր հարցեր և անպայման լսում էր նաև
նրանց կարծիքը: Երբ Լևոնը հինգ տարեկան դարձավ, շախմատ խան
ղ
ղալ սովորեցրեց: Ինքը շատ էր սիրում շախմատ խաղալ , երեկոյան
շշատ հաճախ ընկերներց ﬔկի հետ էր խաղում: Մասնակցել էր հանրապետական առաջնությանը: Իսկ Լևոնը ﬕջազգային վարպետ
ր
դարձավ»,-նշում է Սուրեն Յոլ յանի կինը՝ Ռոզա Յոլ յանը:
դ
Կոչումուվ բժիշկների մասնագիտական գիծը շարունակում է նաև
Սուրեն Յոլ յանի դուստրը՝ Գայանե Յոլ յանը: Նա ծնվել է 1956-ին,
Ս
Ե
Երևանում: 1979-ին ավարտել է Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտը, ստացել մանկաբույժի որակավորում: Աշխատել է որպես
տ
մ
մանկաբույժ: Այժմ նա բնակվում է Մոսկվայում:
Սյունյաց աշխարհում հայտնի Յոլունց տոհﬕ բժշկական գիծը շար
րունակում են Ռուբեն Յոլ յանի եղբոր՝ հայտնի աշուղ Ղազար Յոլ յանի
շշառավիղները: Նա ուներ 3 որդի՝ Հրանտը, Գուրգենը և Յուրին:
Նրանցից երկուսը՝ Հրանտը և Յուրին, ևս ընտրել են բժշկի մասնագ
գիտությունը: Հրանտ Յոլ յանը սովորել է Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտում, եղել է Միկոյանի, Սիսիանի ու նաև Մեղրիի
կ
շշրջանների գլխավոր բժիշկը: Դուստրը՝ Աիդա Յոլ յանը շատ փոքր
է եղել, երբ հայրը մահացել է: «Ցավոք չեմ հիշում հայրիկիս, բայց
պատմում են, որ նա հմուտ վիրաբույժ է եղել, գինեկոլոգ, վեներոլոգ:
պ
Բազմակողմանի զարգացած անձնավորություն էր և հրաշալիորեն
Բ
տ
տիրապետում էր բժշկության ﬕ քանի նեղ մասնագիտությունների»:
Հրանտ Յոլ յանը կյանքից հեռացել է 1949-ին, 31 տարեկան հասակում:
«Հորեղբայրը՝ Ռուբեն Հովսեփի Յոլ յանը, նրանց համար
բ
բավականին ﬔծ հեղինակություն էր և նրա ընտրած մասն
նագիտությունը և՛ հետաքրքրություն, և՛ սեր առաջացրեց
հ
հայրիկիս, հորեղբայրներիս մոտ, և նրանք շարունակեցին
Ռ
Ռուբեն Յոլ յանի գործը»,-նշում է մասնագիտությամբ լեզվ
վաբան Աիդա Յոլ յանը:
Հրանտի երկու դուստրերից Աիդա Յոլ յանի և՛ 2 զավակն
ները, և՛ 5 թոռներից 4-ը շարունակեցին պապի մասնագիտ
տությունը: Ազգանունով Յոլ յան չեն, սակայն նրա թոռներն
ո
ու ծոռներն են: «Փոքրուց երազել եմ ինքս դառնալ բժշկուհի,
հ սակայն դա ինձ չհաջողվեց, բայց հետագայում այդ
հա
հ ջողությունը նկատվեց իմ երեխաների մոտ: Թե տղաս,
թ աղ ջիկս, ավարտել են Երևանի պետական բժշկական
թե
հա
հ մալսարանը: Տղաս՝ Հրանտը, հորս անունն է կրուﬔ,հպար
հ
տությամբ ասում է Աիդա Յոլ յանը:
Հրանտ Պապիկյանը ավարտել է Երևանի Մխիթար
Հ րացու անվան պետական բժշկական համալսարանի դեՀե
ղա
ղ գիտական ֆակուլտետը: Այդ ժամանակ սկսվել էր Արցախ
ց
յան պատերազմը, և Հրանտը մասնակցեց աﬔրիկյան
բ
բժիշների կազմակերպած դասընթացներին և ստացավ
շշտապ օգնության բժշկի աﬔրիկյան սերտիֆիկատ, դարձ
ձավ զինվորական բժիշկ, մասնակցեց Արցախյան գոյամարտին՝ փրկելով բազմաթիվ կյանքներ: 1994-ին Օմարի լեռնացքում հերթական ուժեղ մարտերի ժամանակ հակառակորդի գնդակից
Հրանտ Պապիկյանը վիրավորում է ստացել:
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«Նա հիմա էլ պատրաստ է հայրենիքը վտանգվելու դեպքում ﬔկնել սահման, ասում է, որ Աստված ﬕ արասցե,
եթե կարիք լինի, կրկին առաջին գծում եմ լինելու: Նա այժմ
էլ շարունակում է բժշկի նվիրական գործը»,-նշում է զինվոր-բժշկի մայրը: Նա եղել է ներքին զորքերի բուժվարչության պետ: Հրանտի կինը ևս ավարտել է բժշկական
մայր ԲՈւՀ-ի նույն ֆակուլտետը: Նրանք ունեն 3 զավակ՝
2 աղ ջիկ, 1 տղա: Աղ ջիկներից Մերի Պապիկյանը սրտաբան է, իսկ Աիդա Պապիկյանը՝ մանկաբույժ, աշխատում
է «Արաբկիր» ԲԿ-ում: Որդին՝ Դավիթը, ԵՊԲՀ-ի ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետի ուսանող է, այժմ ծառայում
է Հայաստանի զինված ուժերում:
Հրանտ Յոլ յանի թոռնուհի Արփինե Սողոյանը գինեկոլոգ է, բժշկական գիտությունների թեկնածու, աշխատում է «Բեգլարյան կենտրոնում» և ղեկավարում է 16-րդ
պոլիկլինիկայի կանանց կոնսուլտացիայի բաժինը: Արփինեի ﬔծ որդին՝ Էդուարդ Սողոյանը, ԵՊԲՀ-ի ռազմական
բժշկության ֆակուլտետի ուսանող է:
Հրանտ Յոլ յանի մյուս դուստրը` Իրմա Յոլ յանը, ևս բժշկուհի է: Նա ծնվել է 1940-ին, Գորիսում: Աշխատել և շարունակում է մասնագիտական գործունեությունը ծավալել Երևանի առաջին հիվանդանոցում:
Իրմա Յոլ յանը նեղ մասնագիտությամբ գինեկոլոգ է:
Գրիշա Ղազարի Յոլ յանի կինը` Բելլա Յոլ յանը, ևս ընտրել էր բժշկի բարդ
ու պատասխանատու աշխատանքը` երկար, մոտ քառասուն տարի աշխատելով Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում` որպես լաբորատորիայի վարիչ:
Բժիշկ Յոլ յանների տոհմածառի ճյուղերից ﬔկն էլ Ղազար Յոլ յանի մյուս
որդին՝ Յուրի Յոլ յանն է՝ իր ﬔծ բժշկական ընտանիքով: Նա ծնվել է 1936ին, Գորիսում: Ավարտել է Երևանի բժշկական ուսուﬓարանը` ատաﬓաբույժի ֆակուլտետը: Երկար տարիներ եղել է Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտի լաբորանտ: Յուրի Յոլ յանը գործուղվել է Տավուշի մարզի
Պառավաքար, ապա նաև Վարդենիկ համայնքներ:
Նրա կինը` Լալա Յոլ յանը, ևս ընտրել էր ատաﬓաբույժի մասնագիտությունը: Նա Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտի ատաﬓաբուժական ֆակուլտետի առաջին շրջանավարտներից էր: Աշխատել է որպես
մանկական ատաﬓաբույժ: Յ. Յոլ յանի երկու զավակներից ﬕայն դուստրը` Շուշանիկը, ընտրեց տոհﬕկ մասնագիտությունը` սովորելով Երևանի
բժշկական ինստիտուտի դեղագործական ֆակուլտետում:
Նա աշխատում է մասնագիտությամբ: Յ. Յոլ յանի ընտանիքի բժշկական
գիծը շարունակում է թոռը` Տաթևիկ Աթոյանը, ով ավարտել է բժշկական
մայր ԲՈւՀ-ի ատաﬓաբուժական ֆակուլտետը:
Գուրգեն Ղազարի Յոլ յանը ևս կոչումով բժիշկ էր: Նա ծնվել է 1920-ին,
Գորիսում: 1949-ին ավարտել է Երևանի բժշկական ինստիտուտը, ապա աշխատել Գորիսի հիվանդանոցում ` որպես վիրաբույժ: 1959-ին տեղափոխվել է Երևան և աշխատել է Հանրապետական հիվանդանոցում ` որպես
վիրաբույժ, ﬕաժամանակ եղել է վիրաբուժության ամբիոնի ասիստենտ:
1973-82թթ. աշխատել է 3-րդ հիվանդանոցի տնօրենի` բուժգծով տեղակալ:
Գ. Յոլ յանը մահացել է 1982-ին: Բժշկի մասնագիտությունն էր ընտրել նաև
Գ. Յոլ յանի կինը` Էլիդա Սուրենի Յոլ յանը: Նա ծնվել է 1930-ին, Երևանում: 1953-ին ավարտել է բժշկական մայր ԲՈւՀ-ը, իսկ 1959-ին աշխատել
է Գորիսի հիվանդանոցում` որպես բժիշկ-գինեկոլոգ: 1959-ից աշխատել է
նախկին Մարգարյան՝ այժմ Մոր և մանկան առող ջության կենտրոնում` որպես գինեկոլոգ: 1980-ին պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն`
բժշկական գենետիկայի վերաբերյալ: Նույն ինստիտուտում նա աշխատել է
նաև որպես գենետիկ կոնսուլտացիայի վարիչ: Է. Յոլ յանը կյանքից հեռացել է 2004-ին: Բժիշկ ծնողների գործն այժմ ﬔծ պատասխանատվությամբ
շարունակում է նրանց դուստրը` Հասﬕկ Յոլ յանը: Նա ծնվել է 1953-ին: 1976ին ավարտել է բժշկական ինտիտուտը և գործուղվել Կապանի բուժﬕավորում և ﬕնչև 1982-ը աշխատել է որպես բժիշկ-նյարդաբան: 2000-ից առ
այսօր նա աշխատում է ՀՀ ԱՆ նարկոլոգիական հանրապետական կենտրոնում` որպես նյարդաբան: Բժիշկ է նաև Հ. Յոլ յանի ամուսինը` Արտաշես
Հարությունյանը, ով այժմ ղեկավարում է «Մալաթիա» ԲԿ ախտորոշիչ բաժանմունքը: Նրանց երկու դուստրերը` Աննան և Զառան, ևս շարունակում են
կոչումով բժիշկների ավանդական մասնագիտությունը: Աննան ատաﬓաբույժ է, իսկ Զառան լաբորատորիայի բժիշկ:
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Հարցազրյց 85-ամյա հոբելյանի առիթով

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅԱՆ
70-ԱՄՅԱ ՇՐՋԱՆԸ
Ինչպես ﬔր ողջ ժողովրդի, այն
նպես էլ բժշկական համալսարանի պատմութ
մու
թյան 7 տասնամյակների մասի
սին հիմա ընդունված չէ խոսե
սել՝ հատկապես
դ ա
դր
ակ
կան շեշտադրումով: Սակա
այն ես վստահ եմ՝ որքան հեռա
ռացնի ժամանակը
ﬔր կե
կ նսագրության այդ 70-ամ
մյա հատվածից, այնքան ﬔծանալու է հետաքրքրութ
րու
թյյու
ուն
նը ոչ ﬕայն այդ տարի
իների, այլև այդ տարիներին աշխատած, խորհրդայի
ին հա
հ սար
րակ
կարգի
րգի կ
կառուցմանը
ը մասնակ
կց
ցած և փլ
փլուզ
զմ
մանը
ը ակ
կանատես եղ
ղած
մարդկանց հանդեպ: Գալու
մարդ
մա
ու է ժամանակը, երբ բոլոր
րին հուզելու է, թե ի՞նչն էր
առա
ռաջ մղու
ղ մ այդ
յդ ժամանա
նակ
կների ղե
ղ կա
կ վար
վ րներին,
րի կազ
զմակեր
կ րպիչ
պիչներին
րի իր
իրենց
ց
գործու
գո
ծ նեության ընթաց
ցք
քում, խորհրդային կարգե
երին ծառայելը որքանո՞վ էր
համազգային, ժողովրդ
հա
դական, ժողովրդի բարօրու
ությանը ﬕտված:
ԵՊԲՀ 95-ամյա և սեփ
ԵՊ
փական 85-ամյա հոբելյան
նների առիթով այս թեմայի
ի առն
ռնչությամբ նպատակահարմար գտանք ներկայա
չութ
չու
ացնել համալսարանի կուսակցակա
կ
ան կոﬕտեի երկարամյա առաջատար դեմքին՝ կուսքարտուղարին՝ Ջանիբեկ
Ղազարի Գևորգյանի
Ղա
ին, ով 1956-1983 թթ. հար
րգելի պատճառներով ընդ
դհա
ատումներով
ո եղել է ինստի
իտուտի կոﬔրիտական, ապա կուսակցական կոﬕտե
տեի քարտուղա
ղ ր, այսինք կոﬔրիտական և կուսակցական կազմակերպու
պութ
թյունների
առա
ա
ռ ջին դեմքը, ով
ռա
վ իր գործունությամբ նպ
պաստել է այն գաղափար
րներին, որոնք
նպատակ ունեին
նպա
նպ
ն դաստիարակել այս դե
եպքում բժշկական համա
ալսարանի ուսան
սա
նողությանը և աշխատակիցներին:
119956
5 -ին ԵՊԲԻ ԼԿԵՄ (լենինյան կոմու
ունիստական երիտասար
րդա
ական ﬕություն
յու
ն) կոﬕտեի քարտուղար, 1975-83 թթ
թ. ԵՊԲԻ կուսակցական
ն կո
ոﬕտեի քարտուղար: Այսպիսին է նրա կուսակցակա
տու
ան ակտիվ գործունեությա
ան ժամանակահատ
հա
տվածը, ժամա
անակահատված, որը ոմանց կարծիքով եղել է հրա
աշալի շրջան՝
հան
հա
նրապետության զարգացման իմաստով, ոմանց կարծիքով՝ բռն
նատիրության
հաղ
հա
ղթարշավ:
Գրա
ր սեղանիս թղթապանակներ են, նրանցից յուրաքանչյուրում
մ դասակարգված
վա
ծ և վերնագր
րված նյութեր, որոնց ﬕայն վերնագրերի թվա
արկումը կարող է
հնա
հն
արավորությու
ուն տալ ճանաչելու իմ զրուցակցին՝ 2005-ից ﬕնչ այսօր հայկակ
կա
կան մանկական պաթոլոգիական կե
ենտրոնի փոխտնօրեն, ՀՄՊԿ-ի տնօրենի գիտական խո
նի
որհրդատու Ջ.Ղ. Գևորգ
գյանին, ում շնորհավորու
ում ենք ոչ ﬕայն
բ շկական հա
բժ
ամալսարանի հոբելյանի,, այլև իր իսկ հոբելյանի առիթով:
-Այն
Ա նքան
ն շատ են ձեզ
ձե ղղվ
վե
ելիք
ի հ
հարցերս,
ե
որ դժվա
ժվ րան
նմ
են դրանք դասակարգել: Ձեզ իսկ օգնել նպատակով ցանկանմ եմ ﬔջբերել թղթապանակներմ դասակարգված
ձեր գրառﬓերի վերնագրերը, որը շատ բան կտա ընթերցողին:
«Հայրս, մայրս, Ասատր պապս», «Ինչ՞ ընտրեցի բժշկի
մասնագիտթյն», «Բնթյնն իմ սերն է», «Ընկերթյն,
երեկ, այսօր…», «Մտորﬓեր, խոհեր, ամփոփﬓեր»,
«Խոպան», «Էլբրս»… և էլի վերնագրեր, որոնցից յրաքանչյրի մասին ﬕ գրքաչափ նյթեր եք հավաքել, գրառել,
խնամքով մշակել: Ինչի՞ց կցանկանայիք սկսել ﬔր զրյցը:
- Սիրով կսկսեի պատﬔլ բոլորի մասին ﬔկ առ ﬔկ, սակայն
կսկսեմ աﬔնասկզբից: Աﬔն անգամ, երբ մտնում եմ առաջին
լսարանը դասախոսություն կարդալու, ակամա աչքս ընկնում
է կենտրոնի նստարանների 2-րդ շարքին, որտեղ սովորաբար
նստում էի ես՝ ﬔր խմբի գեղեցկուհիների հետ: Եվ երիտասարդական անմոռանալի հուշերն են արթնանում, գրկում
են անցյալը, առաջացնում ﬕանգամայն նոր զգացուﬓեր, և
հասկանալի է՝ դառնում լսարանի ջերմությունը: Փորձում եմ
զուգահեռներ անցկացնել հին և նորօրյա երիտասարդության,
ուսանողության ﬕջև:
- Ի՞նչն էր աﬔնաբնորոշը անցյալ դարի 50-ական թվականներին՝ հատկապես սﬓառթյան բնագավառմ:
Առաջինը
ուսանողության
խայտաբղետ
կազմը:
Տարիքավոր, դեռևս զինվորական համազգեստով՝ զարդարված շքանշաններով ու ﬔդալներով, որոնցից դեռ նոր
ավարտված պատերազﬕ հոտն էր փչում, և դա լսարանին ու
շրջապատին հաղորդում էր որոշակի լրջություն: Ակնառու էր
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բոլորի ցանկությունը՝ կատարյալ լռութբ
յյան
ա ﬔջ լսել դասախոսությունը: Գյուղից
եկած պատանիներն ու աղ ջիկներն առավել ընդգծված վերաբերմունք ունեին
վ
ուսման հանդեպ, քան քաղաքաբնակնեո
րը, որոնք իրենց հաﬔմատաբար ավելի
ր
ազատ էին զգում:
Մենք երջանիկ էինք, ունեինք աﬔն ինչ՝
հանրակացարան, ուսանողական ճահ
շշարան, ﬕմյանց, հատկապես աղ ջիկների հետ շփվելու հնարավորություն,
ն
հետաքրքիր ﬕջոցառուﬓեր, սակայն
հ
աﬔնակարևորը ﬔր դասախոսներն
էէին, որոնց պատկառելի պահվածքը, գիտական ակնառու վաստակը ﬔզ ստիպում էին ոչ ﬕայն կարգապահ, այլև խոնարհ լինել: Այսօրվա դասախոսների ﬔջ էլ
կան տաղանդավոր գիտնականներ, սակայն նրանք ﬔզ համար նաև առասպել էին, որն էլ հիմք էր դառնում խորախորհուրդ ակնածանքի նրանց հանդեպ:
- Ի՞նչն եք աﬔնաշատը ափսոսմ, որ այսօր չեք կարող իրականացնել:
- Շատ բան, բայց հատկապես երիտասարդական կյանքս՝
ավ յունով ուսանելու, ստեղծագործելու բուռն ցանկությամբ
առլեցուն: Հետադարձ հայացքս անցած ճանապարհին, գտածին ու կորցրածին համակվում է տխրությամբ, որ այլևս Արագած ու Էլբրուս չեմ բարձրանա, Թեղենիսի գագաթից դահուկներով չեմ սլանա Ծաղկաձորի լանջերով, և հին ընկերների
ակումբի հուշերը այլևս հուշեր են, քանի որ իմ հիշողության
ծալքերում հետքեր թողած իմ լավագույն համակուրսեցիները,
գործընկերները, հասակակիցները ﬔծամասամբ ապրում են
ﬕայն հուշերիս ﬔջ:
… Իմ ապրած կյանքը ինձ ներկայանում է իր բոլոր գույներով: Աﬔնից հուզիչը թերևս հորս թաղման արարողությունն
էր, որին ես շատ վաղ եմ կորցրել: Չգիտեմ՝ անգամ հիշում եմ,
թե պատմածների պատկերն է չափազանց կենդանի, քանի որ
այդ ժամանակ ես եղել եմ ընդաﬔնը 6 տարեկան, երբ թաղման հսկայական թափորը ձգվում է դեպի գերեզմաններ, հորս
գեղեցիկ նժույգը, որը կապված էր գոմում, կտրում է պարանը, հասնում թափորին և դանդաղ քայլով ﬕնչև գերեզմանոց
քայլում դագաղի կողքով: Մանկությունս հիﬓականում անցավ սարերում, կթվորուհի մորս փեշը բռնած, ով հոտի հետ
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բարձրանում էր յայլաղներ: Բնության նկատմամբ սերը իմ ﬔջ
ﬓաց ամբողջ կյանքում:
- … Եվ առիթ տվեց ստեղծել հրաշալի բանաստեղծթյնների շարք: Ընկերթյան մասին ձեր նյթերը կարդացի համակ շադրթյամբ, քանի որ նրանցից շատերը ﬔր
համալսարանի երախտավորներն էին: Սակայն նրանցից ﬔկի՝ հայ մանկաբժթյան ռահվիրա Սահիդ Իբոյանի մասին
գրառﬓերը առավել հետաքրքրեցին:
- Կեսդարյա հեռավորությունից հետադարձ հայացքով, երբ
գրկում եմ անցյալը, հիշում եմ ﬔր երիտասարդությունը: Առաջին պլան է գալիս ﬕ սևահեր երիտասարդ, ում հետ ապրեցինք վարձու բնակարաններում, հանրակացարաններում,
ճամփորդեցինք, բարձրացանք Արագած ու Էլբրուս, անմոռանալի օրեր ու դառնություններ տեսանք: Սահիդն առանձնանում էր իր բացառիկ ընդունակություններով ու աշխատասիրությամբ: Իմ մանկության ընկերը ոչ ﬕայն ﬔր խմբի,
կուրսի, այլև ինստիտուտի պարծանքն է, ուսանողական գիտական խմբակների կազմակերպիչը, անհատական կրթաթոշակառուն: Հետագայում նա դարձավ բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ղեկավարեց մանկաբուժության
ամբիոնը, հրատարակեց դասագրքեր ու ﬔնագրություններ:
Հատկապես «Ապագա բժշկի» համար կցանկանայի ներկայացնել ﬕ հետաքրքիր իրողություն: Նախքան «Ապագա
բժիշկ» թերթը՝ ֆակուլտետներն ունեին իրենց պատի թերթերը: Բուժական ֆակուլտետինը կոչվում էր «Ապագա բժիշկ»,
որի առաջին խմբագիր-հրատարակողը Սահիդ Իբոյանն էր:
Ի դեպ՝ այդ տարիներին ընդունված էր ԲՈւՀ-երում անցկացնել լավագույն պատի թերթերի մրցույթները, որոնցից ﬔկի
ժամանակ «Ապագա բժիշկը» ճանաչվեց լավագույնը: Եվ երբ
հարկ եղավ անվանում գտնել բժշկական համալսարանում
հրատարակվելիք թերթի համար, անվարան ընտրվեց «Ապագա Բժիշկ» անվանումը:
- Այնքանով, որքանով դք ղեկավարել եք ինստիտտի
արհﬕթենական, կոﬔրիտական, կսակցական կազմակերպթյնները՝ անﬕջական մասնակիցն եք եղել երիտասարդթյան կյանքին, առնչվել նրանց հետաքրքրթյններին: Հիմա շատերն են փնովմ և ապարդյն կորած
ժամանակ համարմ պատմթյան այն հատվածը, որին
նվիրել եք ձեր գործնեթյնը՝ այս կազմակերպթյնները ղեկավարելիս:
- Այսօր, երբ նայում եմ Ծիծեռնակաբերդի «ծերացած» պուրակներին, «Հաղթանակ» զբոսայգու գլխատված ծառերին ու
ծառարմատներին, նույն զբոսայգու ﬕ հսկայական հատվածի
վերացմանը, ակամա մտաբերում եմ այն եռանդն ու ջանասիրությունը, որով ﬔնք իրականացնում էինք այդ տարածքների
ծառատունկը: Առանձնապես ﬔծ նյութական կարիքներ չունեցող, անվճար համակարգում սովորող, ուսանողական հանրակացարանով ապահովված, անվճար բուժօգնություն ստացող և վաղվա նկատմամբ հավատ ունեցող, այսօրվա վայրի
շերտավորուﬕց հեռու երիտասարդները սիրով էին մասնակցում մասսայական ﬕջոցառուﬓերին: Շատերի ժխտողական
վերաբերմունքին կարող եմ արժանանալ, եթե նշեմ, որ անգամ նշանավոր մայիսﬔկյան և նոյեմբերի 7-ի հայտնի շքերթերին մասնակցությունն ինչ-որ չափով յուրահատուկ ստուգատեսի էր վերածվում: Հիմա կասեն՝ փուչ տոներ, ﬕջոցների
և հույզերի անտեղի վատնում… Համաձայն չեմ: Միավորող,
համախմբող ﬕջոցառուﬓերը ﬕշտ էլ դրական արդյունք են
տալիս: Իսկ այս դեպքում այսօրվա ծանր ապրուﬓերից ու
դժգոհություններից հեռու երիտասարդների համար այդ օրերը վերածվում էին տոնի: Ցավոք՝ այսօր նման տոներ ﬔր երիտասարդության կյանքում փորձում են կազմակերպել, բայց
դրանց շրջանակները չափազանց նեղ են և լի պայմանականություններով:
- Խորհրդային տարիներին ընդնված էր հայ սանողթյանը հասցնել Բայկալ-ամրյան երկաթգծի կառցմանը
կամ Ղազախստանի տափաստաններմ անասնագոﬔրի
շինարարթյան աշխատանքներին մասնակցել: Ապարդյն ջանքեր  ծախսեր չե՞ք համարմ, արդյոք, նման ծրագրերի իրականացմը:
- Ժամանակը պահանջում էր երիտասարդության դաստիարակությունն իրականացել ողջ Խորհրդային պետության

շրջանակներում: Նման հասցեներով ամռան աﬕսներին, ինչպես ընդունված էր ասել ՝ «աշխատանքային դեսանտի» էին
ﬔկնում ոչ ﬕայն հայ ուսանողները: Այլ հանրապետության
ներկայացուցիչների հետ համատեղ աշխատանքը լավ էր, թե
վատ՝ չեմ որակի, բայց ադրբեջանցին ու հայը կարող էին քնել
հարևան վրաններում և վախ չունենալ, որ կարող են ﬕմյանց
կացնահարել անկողնում: Ավելացնել ոչինչ չեմ ուզում, հեռու
եմ պահում ինձ գնահատուﬓերից և վերլուծություններից:
- Գաղտնիք չէ, որ ամառային աշխատանքներին սանողների մասնակցթյնը պարտադրված էր…
- … և արդյունավետ, որի ընթացքում «ինտերնացիոնալ բարեկամության դաստիարակություն» վերամբարձ արտահայտության ներքո իրականանում էր հայի ու տաջիկի, ռուսի ու
ադրբեջանցու, վրացու ու ուզբեկի և այլոց երիտասարդական
ընկերությունը: Նրանցից շատերը դառնում էին լավ ընկերներ:
- Ներկայացրեք, խնդրեմ, ինչպե՞ս էր կազմակերպվմ այդ
խմբերի ձևավորմը, գցե տարիներ հետո կամ տասնամյակներ անց նորից ինչ-որ ﬔկին անհրաժեշտ լինի կազﬔլ
երիտասարդների փոխադարձ «աշխատանքային դեսանտներ» իրականացնել՝ կամավորթյան սկզբնքի բացակայթյան դեպքմ:
- Նշեմ ﬕայն ﬕ հետաքրքիր դրվագ. 1957 թվական, ուսուﬓական տարվա ավարտ, ես հանձնում եմ պետական քննություններ, հասկանալի է՝ լարվածության և պատասխանատվության
հսկայական բեռով՝ որպես ինստիտուտի կոﬔրիտական կազմակերպության առաջին դեմք: Դա կարելի է հաﬔմատել
այսօրվա ուսանողական խորհրդարանի նախագահի հետ:
Պարզվում է՝ հանրապետության մյուս ԲՈւՀ-երն արդեն պատրաստել էին իրենց շինարարական ջոկատները Ղազախստան
ուղարկելու համար: Մեր ԲՈւՀ-ի առանձնահատկությունն այն
էր, դե ﬔնք ﬕշտ էլ առանձնահատուկ ենք եղել ինչ-որ բանով, որ ոչ ﬕայն ուսանողական շինարարական ջոկատ էինք
կազմավորում, որը պետք է մասնակցեր շինարարական աշխատանքներին, այլև յուրաքանչյուր ԲՈւՀ-ի ջոկատի համար
պատրաստում էին բժիշկներ: Քննության թոհուբոհի պահին
ինձ շտապ ռեկտորատ են կանչում: Ինստիտուտի դիրեկտորը
(այն ժամանակ այդպես էր կոչվում ռեկտորը) և պարտբյուրոյի
քարտուղարը հանդիմանում են ինձ, որ այդ կարևոր ﬕջոցառման ուղղությամբ ոչինչ չի արված: Ի դեպ՝ պարտբյուրոյի քարտուղարը բնավ էլ երկրորդ դեմքը չէր համալսարանում դիրեկտորից կամ ռեկտորից հետո:
Նրանք չափազանց կոշտ հանդիմանում են ինձ, որ այդ կարևոր ﬕջոցառման ուղղությամբ ոչինչ չի արված, չկա կամավոր
շինջոկատին մասնակցության ոչ ﬕ դիմում: Անկեղծ ասած՝ ես
շփոթվեցի, քանի որ տարված լինելով պետական քննութուններով, հետաձգել էի շինջոկատի կազմավորումը: Հաջորդ օրը
4-րդ լսարանում կոﬔրիտական ակտիվի ժողով հրավիրեցի,
գրատախտակի վրա գրեցի դիմուﬕ ձևը, որպեսզի «ցանկացողներըե արտագրեն և իրենց անունով ներկայացնեն: Եվ
քանի որ կենտրոնական կոﬕտեի կողﬕց ներկայացվող ցանկացած պահանջի կատարումը համաինստիտուտային պատվի հարց էր, ուրեﬓ հետագայում անվանի դարձած ﬔծանուն
գիտնականներ Աշոտ Մաﬕկոնյանը, Էﬕլ Մխեյանը և այլոք
իրենց անձնական օրինակով օժանդակեցին այս պատասխանատու ﬕջոցառման պատվով կատարմանը: Արդյունքում
մամուլում այդ օրերին տպագրվեց հոդվածաշար, ապա գիրք՝
նվիրված Հայաստանի կոﬔրիտականների ու երիտասարդների մասնակցությամբ խոպան հողերի յուրացման աշխատանքներին՝ հատկապես ընդգծելով բժշկական համալսարանի ջոկատի լավագույն արդյունքները:
- Պրն. Գևորգյան, թյլ տվեք ավարտել ﬔր հարցազրյցը՝
նշելով, որ ծրագրված հարցերի շատ փոքր մասը տրվեց:
Իրականմ հոդվածի կամ հարցազրյցի շրջանակները շատ
նեղ են անցյալի մասին խոսել համար:
Թյլ տվեք շնորհավորել ձեզ, մաղթել այնքան տարիների
կյանք, որ կարողանաք իրականացնել ձեր նպատակը՝
հրատարակել գիրք, որը կներկայացնի ձեր ժամանակը:
Հարցազրույցը՝ ՍԵԴԱ ԹՈՐՈՍՅԱՆԻ
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Գեղեցիկը կփրկի աշխարհը

ԻՐ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ
ԲԱՐԵԿԱՐԳ ՎԻՃԱԿՈՎ
ԵՎՍ ԲԺՇԿԱԿԱՆՆ
ԱՄԵՆԱԱՌԱՋԻՆՆ Է...
Քրիստինե Վարդանյանը, բառիս աﬔնաուղղակի իմաստով, իր գործի մասնագետն ու նվիրյալն
է: Նրա համար չկան մանրուքներ: Կան ﬕայն նախագծեր, և դրանք իրագործելու ﬔծ կամք՝ հնարավորինս քիչ նյութական ﬕջոցներ ծախսելու
պայմանով:
Երբ եվրոպական կամ աﬔրիկյան ուսուﬓական
հաստատությունների գովազդային հրատարակություններում տեսնում էի կանաչ տարածքներում նստած, հանգստացող կամ ընթերցող երիտասարդների, մտածում էի, որ ﬔնք այս հարցում
բարդույթներ կունենանք, և հայ ուսանողները, ուր
ﬓաց ուսանողուհիները՝ իրենց թույլ չեն տա համալսարանի բակում պառկել կամ նստել գետնին:
Հիմա աշխատասենյակիս պատուհանից աﬔն օր
տեսնում եմ խմբեր, որոնք, բարեկարգ բակի նստարանները թողած, նստած են կանաչ սիզամարգերին՝ գետնի վրա, դեռևս ոչ այնքան ﬔծ սաղարթ
ունեցող ծառերի ստվերում: Մի հանգամանք ևս:
Ուսանողները չեն աղտոտում այս տարածքը ոչ
ﬕայն այն պատճառով, որ առկա են աղբամաններ: Ավելին՝ գեղեցիկ շրջապատը նրանց դարձրել է ոչ ﬕայն բարեկիրթ, այլև հնարավորություն
տվել գնահատել գեղեցիկը, սիրել այն և սերմանել
գեղեցիկի գնահատման մշակույթ, որի համար
արժե շնորհակալություն հայտնել Քրիստինե
Վարդանյանին՝ որպես մարդու, ում աշխատանքի արդյունքը բարձր է գնահատվում ոչ ﬕայն
բժշկականի ղեկավարության, աշխատակիցների
և ուսանողների, այլև քաղաքային իշխանությունների կողﬕց: Նման վերաբերմունքի արդյունք են
այն բազմաթիվ պատվոգրերն ու շնորհակալագրերը, նամակներն ու խրախուսական գնահատանքները, որոնք գալիս են արժևորելու նրա աշխատանքը:

Բժշկական համալսարանի ռեկտորներից յուրաքանչյուրը ԲՈւՀ-ի ղեկավարման իր գործունեության ﬔջ կարևորել է հատկապես ﬕ քանի ուղղություններ՝ իհարկե, չանտեսելով մյուսները:
Հասկանալի է՝ բժշկական ԲՈւՀ-ի ռեկտորների
հիﬓական գործունեությունը նպատակաուղղվում է ուսանողի մասնագիտական կրթության լավագույնս կազմակերպմանը՝ դրանում ներառելով
տեխնիկական վերազինում, ﬕջազգային կապերի
ընդլայնում և ամրապնդում, կլինիկական բազաներում տարվող աշխատանքի առավել արդյունավետացում:
Բժշկականի ռեկտորների շարքում իր ուրույն ձեռագիրը թողեց 1943-ից առ այսօր ﬕակ կին ռեկտորը, ով կարևորեց նաև բժշկական համալսարանի և նրա կլինիկական բազաների տարածքների
բարեկարգումը, կանաչապատուﬓ ու ծաղկապատումը: Սա չափազանց հաճելի, ակնահաճո
դարձրեց այն տարածքները, որոնք գտնվում էին
ոչ այնքան բարեկարգ վիճակում: Իմ կարծիքով՝
հատկապես հիվանդանոցների առնչությամբ նախաձեռնությունը չափազանց կարևոր է, քանի որ
շրջակա տարածքի բարեկարգ ու գեղեցկատես լինելու հանգամանքը պակաս կարևոր չէ հիվանդների բուժական գործընթացում: Ինչ խոսք՝ անհաﬔմատելի են քարուքանդ կամ ծաղկապատ
տարածքից ստացվող հույզերը հիվանդությամբ
մտահոգ պացիենտի համար, երբ նա նստած է հիվանդասենյակի պատուհանի մոտ: Կոնկրետ օրինակը «Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրի
կանաչապատմանը զուգահեռ մանկական խաղահրապարակի ստեղծուﬓ էր, որպեսզի ախտորոշիչ լաբորատորիայից դուրս եկող երեխաների
տրամադրությունը փոխվի կարուսելների, ճոճանակների առկայությունից: Այս գործում բժշկական
համալսարանի ռեկտոր Գոհար Քյալյանի նախաձեռնության հաջող իրականացումը կապված էր
այդ աշխատանքները ղեկավարող մասնագետի
ճիշտ ընտրության հետ:
Կատարված աշխատանքն այնքան լայնածավալ
է, որ ﬔկ հոդվածի սահմաններում այն չես ներկայացնի: Այս հարցում ﬔզ կօգնի լուսանկարային
ռեպորտաժը:
Ս. ԹՈՐՈՍՅԱՆ
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ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐ
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ՏԱՐԵՑՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐ

Երաժշտթյնը մարդկթյանը ցյց է տալիս այն ﬔծթյնը, որը թաքնված է նրանց հոգմ:
:. ԷՄԵՐՍՈՆ
Երաժշտությունը կարող է ծնունդ տալ շատ հզոր զգացողությունների: Դժվար է հանդիպել մարդու, ով անտարբեր է երաժշտության հանդեպ: Բնականաբար բոլորի հոգին չէ, որ կարող է
սավառնել բարձր երաժշտության ոլորտներում: Սակայն ցանկացած երաժշտություն ինքնին բանալի է այն դռան համար,
որը դեպի հույզերի աշխարհն է
տանում:
Երաժշտության
տոնը
հաստատվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողﬕց:
Երաժշտության ﬕջազգային օրը
տեղի են ունենում հաﬔրգներ,
երաժշտական կատարուﬓեր…
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ՍԵՐԳԵՅ ԵՍԵՆԻՆ-120

Տարեց լինելը պայմանական որակում է:
Մարդը երբեք էլ չի ծերանում կամ գոնե չի զգում
իր ծերանալը: Ի դեպ, ծերությունը յուրօրինակ պարգև է, քանզի այն բոլորին չի տրվում:
Ուշադիր եղեք տարեցների հանդեպ, նրանցից շատերը հոգով ավելի երիտասարդ են,
քան իրենց ավելի երիտասարդ կարծողները:

ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ
(FUTURE DOCTOR)
Գլխավոր խմբագիր
ՍԵԴԱ ԽԱՉԱՏՈՒՐԻ ԹՈՐՈՍՅԱՆ
Editor
SEDA TOROSYAN
Թղթակից
ԱԻԴԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Անգլերեն նյութերի պատասխանատու
ԱՆԱՀԻՏ ԴԵՄՈՒՐՉՅԱՆ
Համակարգչային ձևավորող
ՎԱՐԴՈՒՀԻ ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆ
Լրատվական գործունեություն իրականացնող՝
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական
բժշկական համալսարան հիﬓադրամ:
Թերթը գրանցված է ՀՀ արդարադատության
նախարարությունում:
Գրանցման վկայական՝ N 299
Տպագրվում է
Լեգալ Պլյուս ՍՊԸ հրատարակչությունում:
Հասցե՝ Երևան 0025, Կորյունի փ. 2
Հեռախոս՝ (060) 62-12-46, 2-46, 2-47
E-mail: apagabzhishk@ysmu.am
Ծավալը՝ 60 էջ
Տպաքանակը՝ 500 օրինակ
Անվճար
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Եսենինի պոեզիան ﬔզ հարազատ ու սիրելի է նույնքան, որքան Միսաք Մեծարենցի,
Պետրոս Դուրյանի և այլ վաղաﬔռիկ բանաստեղծների
ստեղծագործությունները:
Ճակատագրի բերումով երիտասարդ տարիքում իր բուռն ու խելահեղ կյանքին սեփական ձեռքով ավարտ է տվել Սերգեյ
Եսենինը: Նրա լավագույն բանաստեղծություններից ﬔկը՝ «Շահանեն», նվիրված է
հայազգի Շահանդուխտ Համբարձումյանին:
Շահանե, օ՛, դ իմ Շահանե…
...Թանկագինս, ժպտա, կատակիր,
Չարթնացնես իմ հշերը ﬕայն
Մեր լսնի, արտերի մասին լայն...
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ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՕՐ
Oրվա խորհուրդն է հասարակության ուշադրությունը հրավիրել հոգեկան առող ջության հիﬓախնդիրների վրա, որպեսզի դրանց մասին
մտածեն ոչ ﬕայն խնդիրներ ունեցողներն ու նրանց ընտանիքի անդամները, այլև հասարակությունը: Ոչ ոք ապահովագրված չէ հոգեկան խանգարուﬓերից: Ցանկացած մարդ, անկախ տարիքից, սեռից, սոցիալական կարգավիճակից, հասարակության ﬔջ գրաված դիրքից, կարող է
ունենալ տարաբնույթ խնդիրներ: Այդ իսկ պատճառով ավելի ու ավելի է
կարևորվում հասարակության բոլոր շերտերի իրազեկվածությունն այդ
երևույթի վերաբերյալ: Մասնագետների դիտարկմամբ՝ հոգեկան հիվանդությունների առաջացմանը նպաստում են տեղեկատվական ծանրաբեռնվածությունը, սթրեսները:

ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ Հոկտեմբեր 2015 N 13-14 (1324-1325)

Հոկտեմբերի 12

Հոկտեմբերի 11

ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ ՏՈՆ
Սուրբ Թարգմանչաց տոնը
հ
հայ
ժողովրդի ազգային-եկեղ
ղեցական տոներից է, նշվում է
Ս
Սուրբ Խաչի տոնի չորրորդ կիր
րակիին հաջորդող շաբաթ օրը։
Խ
Խորհրդանշում է հայոց գրերի
գ
գյուտը, Աստվածաշնչի հայեր
րեն առաջին թարգմանությունը,
թ
թարգմանչաց շարժուﬓ ու հայ
դ
դպրության սկիզբը։ Հայ առաք
քելական եկեղեցին «Սրբոց
թ
թարգմանչաց վարդապետացն
ﬔրոցե անվան ներքո տոնում է
վ
վեց թարգմանիչների՝ Մեսրոպ
Մ
Մաշտոցի, նրա ավագ ու կրտսեր
երի՝
ի՝՝ Եղիշեի, Մովսես Խորենացու,
աշակե
կերտն
նե
Դավիթ Անհաղթի, ինչպես նաև Գրիգոր Նարեկացու
և Ներսես Շնորհալու հիշատակները։

ԶԵՅԹՈՒՆԻ
ԱՊՍՏԱՄԲՈՒԹՅՈՒՆ-120
Զեյթունի 1895-96 թթ. ապստամբությունը հայերի պատասխանն
էր
Հաﬕդյան
կոտորածներին։ Հայերի ինքնապաշտպանական ուժը կոտրելու համար իշխանությունները կարևորում էին նաև այս
տարածաշրջանի հպատակեցումը։ Այդ հանգամանքը հասկանալով` հայ ազգային ուժերը,
մասնավորապես
հնչակյանները ﬕջոցներ ձեռնարկեցին
լեռնագավառն ամրացնելու ուղղությամբ։ 1895-ի ամռանը Զեյթուն տեղափոխվեցին հնչակյան Գարուն
Աղասին (Կարապետ Թուր-Սարգսյան), մշեցի հայդուկ Մխո Շահենը (Մխիթար Սեֆերյան) և ուրիշներ։
Ապստամբության փաստական ղեկավար դարձավ
Նազարեթ Չավուշը (Նորաշխարհյան)։
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ՄԱՄՈՒԼԻ ԱՇԽԱՏՈՂԻ ՕՐ

ՐԱՖՖԻ-180

Ինչքան պետք է սիրես գործդ, որ հաճույքով
կատարես աﬔնօրյա պարտականությունդ, որպեսզի առավոտյան մարդիկ անթերի թերթ ստանան:
Շնորհավորում եմ բոլորին, ովքեր լծված են ﬔր
հասարակության և քաղաքացու տեղեկատվություն
ստանալու իրավունքի սպասարկմանը, ովքեր ազնվորեն են կատարում իրենց գործը, ովքեր իրենց
համարում են ոչ թե հասարակական տրամադրությունների արտացոլանք, այլև իրենց համարում
են խոսքի ազատության նվիրյալ մարտիկներ և
հաﬔստ, բայց կարևոր օղակ՝ տեղեկությունից դեպի դրա սպառողը: Ձեր բոլորի բարեխիղճ աշխատանքով է չափվում ﬔզ հասած տեղեկատվության
որակը: Հավատացնում ենք, որ նվիրումով և սրտացավ վերաբերմունքը գնահատվում է...
Տոնից անմասն չենք նաև ﬔնք՝ «Ապագա բժշկի» աշխատակիցներս: Քանի որ «Ապագա բժիշկը» արխիվ
է գնում և պատմություն է ստեղծում, ﬔնք փորձում
ենք հնարավորինս անթերի կատարել ﬔր առջև
դրված խնդիրը՝ այն է՝ ընթերցողին հանձնել ճշմարիտ տեղեկատվություն՝ մատուցելով գեղեցիկ և
բարձր մակարդակով: Տոնի առիթով շնորհավորում
ենք ﬔզ և ﬔր կոլեգաներին՝ ցանկանալով անսպառ
եռանդ այս դժվարին և պատասխանատու գործում և,
իհարկե, ամուր նյարդեր:

Խորապես
կապված
ազգային
մշակույթի ավանդույթների հետ և
յուրացնելով ռուս և եվրոպական գրականության նվաճուﬓերը՝ Րաֆֆին
հայ գրականությունը ﬔրձեցրեց ժամանակի համաշխարհային գրականության չափանիշերին։ Րաֆֆին գեղարվեստական խոսքի նորարար է։
Նա որակական նոր աստիճանի բարձրացրեց հայ արձակը՝ մշակելով վեպի,
վիպակի, պատմվածքի, նամականիի և
ուղեգրության ընտիր նմուշներ։
«Նա քարոզիչ է աﬔն ﬕ տողի, աﬔն ﬕ նախադասթյան ﬔջ» :
ԼԵՈ

Հոկտեմբերի 30

ԱՎԵՏԻՔ ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ-140
Մի լինիր կյանքմ ﬔծ ծանրթյն, աշխատի՛ր լինել ծանր ﬔծթյն:
Ավետիք Իսահակյան
Հայ գրականության դժվար պատմության ﬔջ քչերին է վիճակվել
այնպիսի ﬔծ կյանք, ինչպիսին վիճակվեց Ավ. Իսահակյանին: 1875-ի
հոկտեմբերի 30 և 1957-ի հոկտեմբերի 17: Իսահակյանի ծննդյան և
մահվան այս տարեթվերի ﬔջ ընկած է գրեթե 82 տարի,
որն ամփոփում է հիրավի ﬔծահարուստ կյանք՝ պատկառելի ժամանակային ընդգրկմամբ:
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