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Անցկացվեց ման կա կան վի րա բու ժութ յան և ն յար դա վի րա բու ժութ յան 
խնդիր նե րին նվիր ված մի ջազ գա յին հա մա ժո ղո վը

 Մի ջազ գա յին գի տա ժո ղով՝ նվիր ված ԵՊԲՀ բժշկա կան
 հո գե բա նութ յան ամ բիո նի ստեղծ ման 10-ամ յա կին

Մի ջազ գա յին հա մա գու մա րը հա մախմ բել էր Հա յաս տա նի և 
ար տերկ րի ա վե լի քան 200 վի րա բույ ժի

Վի րա բու ժութ յան եվ րո պա կան միութ յան 22-րդ հա մա գու մա րի 
մաս նա կից ներն այ ցե լե ցին Մի քա յել յան վի րա բու ժութ յան ինս տի տուտ

Սր տա բա նա կան հա մա ժո ղով՝ սրտի հա մաշ խար հա յին օր վան ըն դա ռաջ

« Տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի դե րը ժա մա նա կա կից գի տաբժշ կա կան 
կրթա կան հա մա կար գում» թե մա յով Ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րի դպրոց է անց կաց վել

ԵՊԲՀ գիտ նա կան նե րը մաս նակ ցել են ECNP 31-րդ  կոնգ րե սին

 Լեհ գիտ նա կան նե րի հետ նոր հա մա գոր ծակ ցութ յուն նե րի սկիզբ դրվեց

Անց կաց վեց  Գի տա կան խորհր դի՝ այս ու սում ա կան տար վա ա ռա ջին նիս տը

Ու սա նող նե րի հե ղի նա կած  տեխ նի կա կան նո րա րա րութ յու նը՝ բիո նիկ ձեռ քը,
մաս նակ ցել է « Դի ջի Թեք Էքս պո-2018» ցու ցա հան դե սին

Ս պի տակ խա լա թին եր բեք չի դա վա ճա նում.  տե ղի ու նե ցավ ան վա նի ու րո լոգ  
Յու րի  Զոհ րաբ յա նի  ծննդյան 80-ամ յա կին նվիր ված կոնգ րես

 Հա մալ սա րա նա կան մաս նա գետ նե րը մաս նակ ցել են 
Թ բի լի սիում անց կաց ված մաս նա գի տա կան հա վա քին

« Բուժ հաս տա տութ յուն նե րի կա ռա վա րում» վե րա պատ րաստ ման
 դա սըն թա ցի մաս նա կից նե րը ստա ցան ա վար տա կան վկա յա կան ներ

Ռեկ տոր Ար մեն Մու րադ յա նի շնոր հա վո րա կան ու ղեր ձը ու սուց չի օր վա առ թիվ

 Դա սա խո սե ցին ՌԴ-ից ժա մա նած մաս նա գետ նե րը

Մ յունս թե րի հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա յի և  Համ բուր գի Հ յու սի սա յին 
ա կա դե միա յի պրո ֆե սոր նե րը դա սա խո սում են բժշկա կան հա մալ սա րա նում

 Նա տալ յա  Վո լե վոդ զը հա մալ րեց ԵՊԲՀ այ ցե լու-պրո ֆե սոր նե րի շար քը
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Գեր մա նա ցի վնաս ված քա բա նա կան  վի րա բու ժութ յան և ս պոր տա յին 
բժշկութ յան մաս նա գետ նե րի խմբի հետ քննարկ վե ցին մի շարք հար ցեր

Ա մե րի կա հայ ան վա նի բժիշկ Է րիկ Էս րաիլ յա նը և  
Կա լի ֆոր նիա յի հա մալ սա րա նի ռեկ տոր Ջին Բ լո քը ԵՊԲՀ-ում էին

ԵՊԲՀ-ն հ յու րըն կա լել էր Շ րի  Լան կա յից ժա մա նած պատ վի րա կութ յա նը

Դատական բժշկի մասնագիտությունը գրավիչ է դարձնում «իրավական ռոմանտիզմը»

ԵՊԲՀ դա սա խոսները պարգ ևատր վել են « Վա չա գան  Բա րե պաշտ» մե դա լով

 Սիր տը կյան քի հա մար է. սրտի հա մաշ խար հա յին օ րը սրտա բա նա կան կենտ րո նում

Մանան Սահրադյան

Տաթև  Հա րութ յուն յան



 Ռու սաս տա նից,  Մոլ դո վա յից,  Ռու մի նիա յից, Ուկ րաի-
նա յից և Վ րաս տա նից տասն յակ մաս նա գետ ներ ժա-
մա նել էին Եր ևան՝ ԵՊԲՀ-ում մաս նակ ցե լու ման կա կան 
վի րա բու ժութ յան և ն յար դա վի րա բու ժութ յան խնդիր-
նե րին նվիր ված մի ջազ գա յին եր կօր յա հա մա ժո ղո վին: 
 Մի ջո ցառ մա նը ներ կա էին ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա-
գահ Ա րա  Բաբ լո յա նը և ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա-
րար Ար սեն  Թո րոս յա նը:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը՝ ող ջու նե լով հա-
մա ժո ղո վի հյու րե րին և  մաս նա կից նե րին, նշեց, որ 
խորհր դան շա կան է, որ մաս նա գի տա կան այս հա-
վաքն անց կաց վում է բժշկա կան մայր բու հում:  Նա 
ներ կա նե րին տե ղե կաց րեց, որ հու նի սի 1-ին՝ ե րե խա-
նե րի պաշտ պա նութ յան օ րը, բժշկա կան հա մալ սա րա-
նը գոր ծըն կեր կա ռույց նե րի ու մաս նա գետ նե րի նա խա-
ձեռ նութ յամբ ման կա բու ժութ յան ար դի խնդիր նե րին և 
 մար տահ րա վեր նե րին ուղղ ված քննար կում ե րի շարք 
էր նա խա ձեռ նել:

 Ռեկ տո րի գնա հատ մամբ՝ այս մի ջազ գա յին հա մա ժո-
ղո վը ևս կ պար զա բա նի ո լոր տի հա ջո ղութ յուն նե րը և 
 վեր կհա նի խնդիր նե րը:  Ման կա կան վի րա բու ժութ յան 
և ն յար դա վի րա բու ժութ յան խնդիր ներն ա ռանձ նա կի 
կար ևոր են, քա նի որ հա ճախ առնչ վում են փոք րիկ նե րի 
կյան քի փրկութ յան հետ:  Նա նաև ընդգ ծեց, որ այ սօր 

ԵՊԲՀ-ի կազ մում է գոր ծում մեր երկ րում ման կա բու-
ժա կան հիմ ա կան ծան րա բեռն վա ծութ յունն իր վրա 
կրող ե րեք հի վան դա նոց նե րից մե կը՝ « Մու րա ցան» 
հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րը:

 ԵՊԲՀ ման կա կան վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի դո-
ցենտ, ՀՀ ԱՆ գլխա վոր ման կա կան վի րա բույժ, « Սուրբ 
Աստ վա ծա մայր» բժշկա կան կենտ րո նի տնօ րեն, մի ջո-
ցառ ման կազ մա կեր պիչ  Նի կո լայ  Դալ լաք յա նը ներ-
կա յաց րեց հա մա ժո ղո վի հա մա նա խա գահ նե րին՝ ՌԴ 
գլխա վոր մա ն կա կան վի րա բույժ, Ն.Ի.  Պի րո գո վի ան-
վան ազ գա յին հե տա զո տա կան բժշկա կան հա մալ սա-
րա նի ման կա կան վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի վա րիչ 
Ա լեք սանդր  Ռա զու մովս կին և  ան վա նի նյար դա վի րա-
բույժ, ՌԴ գի տութ յան վաս տա կա վոր գոր ծիչ,  Սանկտ 
 Պե տեր բուր գի  Պո լե նո վի ան վան նյար դա վի րա բու-

ժութ յան գի տա հե տա զո տա կան ինս տի տու տի ման-
կա կան կլի նի կա յի ղե կա վար, պրո ֆե սոր  Վիլ յամ 
 Խա չատր յա նը:

  Մեր հայ րե նա կի ցը նաև ՌԴ ման կա կան նյար-
դա վի րա բույժ նե րի միութ յան նա խա գահն է: 
 Հա մա ժո ղո վի մաս նա կից նե րին իր խոսքն ուղ-
ղեց նաև ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գահ Ա րա 
 Բաբ լո յա նը:  Նա շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց մի ջո-
ցառ ման կազ մա կեր պիչ նե րին և  այն մաս նա գետ-
նե րին, ով քեր ժա մա նել են Եր ևան՝ ի րենց փոր ձը 
ներ կա յաց նե լու և  ման կա կան վի րա բու ժութ յան 

ԱՆՑԿԱՑՎԵՑ ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ  

ՎԻ ՐԱ ԲՈՒ ԺՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ  

Ն ՅԱՐ ԴԱ ՎԻ ՐԱ ԲՈՒ ԺՈՒԹ ՅԱՆ  

ԽՆԴԻՐ ՆԵ ՐԻՆ ՆՎԻՐ ՎԱԾ  

ՄԻ ՋԱԶ ԳԱ ՅԻՆ ՀԱ ՄԱ ԺՈ ՂՈ ՎԸ
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աս պա րե զում  Հա յաս տա նի բժիշկ նե րի ձեռք բե րում-
նե րին ծա նո թա նա լու նպա տա կով:  Ձեռք բե րում ե րը 
քիչ չեն, այդ մա սին վկա յում է նաև այն, որ նման 
ներ կա յա ցուց չա կան հա մա ժո ղո վի 66 զե կույց նե-
րից 11-ը հա յաս տան յան մաս նա գետ նե րինն է: Ն րա 
խոս քով՝ ման կա կան վի րա բու ժութ յան ո լոր տում 
զար գա ցում ե րը վեր ջին քսան տա րում ոչ միայն հե-
տա զո տա կան նո րա գույն տեխ նո լո գիա նե րի, այլև 
հա մա գոր ծակ ցութ յան արդ յունք են:

ԵՊԲՀ ման կա կան վի րա բու ժութ յան ամ բիո-
նի վա րի չը, ներ կա յաց նե լով վեր ջին տա րի նե րին 
ման կա կան վի րա բու ժութ յան ո լոր տում մեր երկ-
րի հա ջո ղութ յուն նե րը, ընդգ ծեց, որ ե րե խա նե րի և 
 դե ռա հաս նե րի ա ռող ջութ յու նը օ րա կար գա յին է:

ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րար Ար սեն 
 Թո րոս յա նը նշեց, որ մոր և  ման կան գե րա կա-
յութ յունն ամ րագր ված է ՀՀ կա ռա վա րութ յան 
ծրագ րում և  կար ևոր վում են ե րե խա նե րի ա ռող-
ջութ յան պահ պան ման խնդիր նե րին ուղղ ված 
բո լոր ծրագ րե րը:  Նա նկա տեց, որ օ րա կար գա-
յին է ման կա կան վի րա բույժ նե րի սուղութ յան 
խնդի րը՝ հատ կա պես մար զե րում:  Ման կա կան 
վի րա բու ժութ յան ո լոր տում բու ժօգ նութ յան ո րա-
կի բա րե լավ մանն ուղղ ված աշ խա տանք նե րը 
կար ևո րե լով՝ նա ա ռա վել քան ար դիա կան հա-
մա րեց նման մաս նա գի տա կան հա վա քի անց կա-
ցու մը:  Հա մա ժո ղո վի ըն թաց քում քննարկ վեցին 
ման կա կան վի րա բու ժութ յան և ն յար դա վի րա-
բու ժութ յան ժա մա նա կա կից խնդիր նե րը:

 Զե կույց ներ ներ կա յաց վեցին նաև մի շարք 
նեղ մաս նա գի տա կան թե մա նե րի շուրջ: 
 Նա խա ձեռ նող նե րը հույս ու նեն, որ մաս նա-
գի տա կան հա վա քը կնպաս տի բժիշկ նե րի 
ո րա կա վոր ման բարձ րաց մա նը, ինչ պես նաև 
կհան դի սա նա լավ հար թակ՝ մաս նա գետ նե րի շփման 
և  գոր ծակ ցութ յան հա մար: Ն շենք, որ ՀՀ ա ռող ջա պա-
հութ յան նա խա րա րութ յան կող մից մաս նա կից նե րին 
տրվեցին ՇՄԶ կրե դիտ ներ:  Մի ջո ցա ռու մը կազ մա կերպ-
վել էր  Ման կա կան բժիշկ նե րի հայ կա կան ա սո ցիա ցիա յի, 
 Ման կա կան վի րա բույժ նե րի ռու սա կան ա սո ցիա ցիա յի, 
 Մոլ դո վա յի  Հան րա պե տութ յան  Ման կա կան վի րա բու-
ժութ յան ազ գա յին միութ յան և  Ման կա կան նյար դա վի-
րա բույժ նե րի եվ րա սիա կան ա սո ցիա ցիա յի կող մից:

 Հա մա կազ մա կեր պիչներն էին Եր ևա նի Մ խի թար 
 Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նը, 
« Սուրբ Աստ վա ծա մայր» բժշկա կան կենտ րո նը, «Ա րաբ-
կիր» բժշկա կան հա մա լի րը:  Կազ մա կերպ մանն օ ժան դա-
կել էին մի շարք դե ղա գոր ծա կան ըն կե րութ յուն ներ:
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ԵՊԲՀ-ում սեպ տեմ բե րի 20-21-ին  անց կաց վեց մի-
ջազ գա յին գի տա ժո ղով՝ « Դա տա հո գե բա նա կան փոր-
ձաքն նութ յան և հո գե բա նի մաս նակ ցութ յամբ հա մա լիր 
փոր ձաքն նութ յան զար գաց ման ար դի հիմ ախն դիր նե-
րը և հե ռան կար նե րը» թե մա յով: Գի տա ժո ղո վը կազ-
մա կերպ վել էր Կա լու գա յի Կ.Է. Ցիալ կովս կու ան վան 
պե տա կան հա մալ սա րա նի հետ հա մա տեղ: ԵՊԲՀ 
ռեկ տոր Ար մեն Մու րադ յա նը, ող ջու նե լով գի տա ժո ղո-
վի հյու րե րին և մաս նա կից նե րին, նշեց, որ ա վան դույ թի 
հա մա ձայն բժշկա կան հա մալ սա րա նը մեկ հար կի տակ 
է հա մախմ բում տար բեր ո լորտ նե ր ներ կա յաց նող մաս-
նա գետ նե րի, ով քեր կիս վում են ի րենց հա ջո ղութ յուն-
նե րով: Ն րա գնա հատ մամբ՝ հա մալ սա րա նը ստեղ ծում 
է հար թակ զար գաց ման նոր ուղ ղութ յուն նե րի հա մար:  
Արդ յու նա վետ աշ խա տանք մաղ թե լով մաս նա կից-
նե րին՝ նա հա վե լեց, որ նման հա մա ժո ղով ե րը 
կան խո րո շիչ կա րող են լի նել սո վո րող նե րի և  աս-
պի րանտ նե րի գի տա կան ո րո նում ե րում: ԵՊԲՀ 
բժշկա կան հո գե բա նութ յան ամ բիո նի վա րիչ Խա չա-
տուր Գաս պար յա նը նշեց, որ մի ջազ գա յին գի տա ժո-
ղո վը նվիր վում է ԵՊԲՀ բժշկա կան հո գե բա նութ յան 

ամ բիո նի ստեղծ ման 10- ամ յա կին՝ ԵՊԲՀ 100-ամ-
յա կին ըն դա ռաջ: Խա չա տուր Գաս պար յանն ընդգ-
ծեց, որ տա սը տա րի ա ռաջ ամ բիո նի հիմ ադ-
րում էա կան ազ դե ցութ յուն ու նե ցավ մեր երկ րում 
բժշկա կան հո գե բա նութ յան զար գաց ման վրա:  
 Ներ կա յա ցնե լով գի տա ժո ղո վի ան վա նի հյու րե-
րին՝ նա տե ղե կաց րեց, որ դա տա կան փոր ձաքն նու-
թյան և կ րի մի նա լիս տի կա յի գի տա հե տա զո տա կան 
կենտ րո նի ղե կա վար, Կա լու գա յի Կ.Է. Ցիալ կովս կու 
ան վան պե տա կան հա մալ սա րա նի ընդ հա նուր և  
ի րա վա բա նա կան հո գե բա նութ յան ամ բիո նի պրո-
ֆե սոր Վա լի Են գա լիչևն այ սու հետ կհա մալ րի նաև 
ԵՊԲՀ այ ցե լու-պրո ֆե սոր նե րի շար քը: Ան վա նի 
պրո ֆե սորն իր հեր թին ող ջու նեց մաս նա կից նե րին: 
Նաև շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց բժշկա կան բու-

հին՝ նման հա մա ժո ղո վի անց կաց ման հա մար:  
 Գի տա ժո ղո վի բաց մա նը ներ կա էր նաև հայ-ռու-
սա կան հա մալ սա րա նի պե տութ յան և  ի րա վուն-
քի տե սութ յան և պատ մութ յան ամ բիո նի վա րիչ, 
ՀՀ քննչա կան կո մի տեի նա խա գա հի տե ղա կալ, 
պրո ֆե սոր Ար թուր Ղամ բար յա նը: Նա ընդգ ծեց 
քնն չա կան կո մի տեի և ԵՊԲՀ-ի միջև հա մա գոր-
ծակ ցութ յան կար ևո րութ յու նը: Գի տա ժո ղո վի 
մաս նա կից նե րից եր կու սը պարգ ևատր վե ցին կո-
մի տեի՝ « Հա մա գոր ծակ ցութ յան մե դա լով»: ԵՊԲՀ 
բժշկա կան հո գե բա նութ յան ամ բիո նի ստեղծ ման 
10-ամ յա կին նվիր ված եր կօր յա գի տա ժո ղո վին 
ներ կա յաց վե ցին ա մե նա տար բեր մաս նա գի տա-
կան թե մա նե րով տասն յակ զե կու ցում եր: Զե-
կույց ներ ներ կա յաց րին նաև Ռու սաս տա նից և 
Ուկ րաի նա յից ժա մա նած մաս նա գետ նե րը:

 ՄԻ ՋԱԶ ԳԱ ՅԻՆ ԳԻ ՏԱ ԺՈ ՂՈՎ՝ 

ՆՎԻՐ ՎԱԾ ԵՊԲՀ ԲԺՇԿԱ ԿԱՆ 

ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆՈՒԹ ՅԱՆ ԱՄ ԲԻՈ ՆԻ 

ՍՏԵՂԾ ՄԱՆ 10-ԱՄ ՅԱ ԿԻՆ

6



Գիտություն



 Գաբ րիել Սուն դուկ յա նի ան վան ազ գա յին ա կա դե-
միա կան թատ րո նի դահ լի ճում մեր հան րա պե տութ յան 
վի րա բու ժութ յան պատ մութ յան մեջ ա ռա ջին ան գամ 
անց կաց վեց հա մա տեղ կոնգ րես (www.ess2018.am), 
որն ընդգր կեց Վի րա բույժ նե րի հայ կա կան ա սո ցիա-
ցիա յի (AAS, www.AAS.am) 4-րդ հնգամյա կոնգրեսը, 
ռե զի դենտ նե րի և  ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րի եվ-
րո պա կան 3-րդ հա մա ժո ղո վը:

Եր կօր յա հա մա գու մա րին գրանց վեց 30 պե տութ-
յու նից ա վե լի քան 200 մաս նա կից: Հրա վիր ված զե-
կու ցող նե րի շար քում էին նշա նա վոր գիտ նա կան ներ, 
հա մալ սա րան նե րի դա սա խոս ներ, վի րա բույժ ներ: 
Կոնգ րե սի աշ խա տանք նե րում լայ նո րեն ներգ րավ-
ված էին հայ վի րա բույժ ներ՝ Ար ցա խից, Սփ յուռ քից, 
Հա յաս տա նի մար զե րից: Հ րա վիր ված զե կու ցող նե րը 
ներ կա յաց րին վի րա բու ժութ յան տար բեր բնա գա վառ-

նե րի նո րութ յուն նե րը, ու նեցան պայ մա նա վոր վա-
ծութ յուն ներ՝ Հա յաս տա նի բժշկա կան կենտ րոն նե-
րի հետ հա մա գոր ծակ ցութ յան և մե թո դա բա նա կան 
օգ նութ յուն ցու ցա բե րե լու հար ցում:

ԵՊԲՀ վի րա բու ժութ յան թիվ 4 ամ բիո նի վա րիչ, 
Վի րա բույժ նե րի հայ կա կան ա սո ցիա ցիայի նա-
խա գահ, պրո ֆե սոր Մու շեղ Մի րի ջան յա նը ող ջու-
նեց հա մա գու մա րի մաս նա կից նե րին՝ ընդգ ծե լով, 
որ Հա յաս տա նի վի րա բույժ նե րի հա մար կրկնա կի 
տոն է, նշվում է նաև Հա յաս տա նի վի րա բույժ նե-
րի ա սո ցիա ցիա յի 80-ամ յա կը։ Մաս նա գի տա կան 
միա վո րու մը եր կա րամ յա գոր ծու նեութ յամբ էա կան 
ներդ րում է ու նե ցել մեր երկ րում վի րա բու ժութ յան 
ո լոր տի զար գաց ման,  նո րա գույն տեխ նո լո գիա-
նե րի ներդր ման և  ո րակ յալ մա նա գետ նե րի պատ-
րաստ ման գոր ծում։

Պ րո ֆե սոր Մի րի ջան յա նը շեշ տեց, որ ա սո ցիա-
ցիա յի գոր ծու նեութ յունն ու հա մա գոր ծակ ցութ-
յու նը ար տերկ րի գոր ծըն կեր նե րի հետ տա րի նե ր 
շա րու նակ ու նե ցել են մեկ նպա տակ. մարդ կանց 
ա ռող ջութ յան պահ պա նու մը և ն րանց կյան քի 
ո րա կի բա րե լա վու մը:

ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րի տե ղա-
կալ Սեր գեյ Խա չատր յա նը հա մա գու մա րի մաս-
նա կից նե րին փո խան ցեց ՀՀ վար չա պետ Նի կոլ 
Փա շին յա նի շնոր հա վո րա կան ու ղեր ձը, ինչպես 
նաև ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան 
ա նու նից ող ջու նեց ներ կա յա ցուց չա կան այս հա-
մա գու մա րի աշ խա տանք նե րին, և վս տա հութ յուն 
հայտ նեց, որ մաս նա գի տա կան հա վա քը նշա նա-
կա լի դեր  կու նե նա  կար ևո րա գույն այս  ո լոր-
տի զար գաց ման և հե տա գա հա ջո ղութ յուն նե րի 
գոր ծում:  

Հա յաս տա նում վի րա բու ժութ յան ո լոր տում 
ձևա վոր ված հա րուստ ա վան դույթ նե րին, պատ-
մութ յա նը և վառ ան հատ նե րին իր ե լույ թում 

ՄԻ ՋԱԶ ԳԱ ՅԻՆ ՀԱ ՄԱ ԳՈՒ ՄԱ ՐԸ 

ՀԱ ՄԱԽՄ ԲԵԼ ԷՐ ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ  

ԵՎ  ԱՐ ՏԵՐԿ ՐԻ Ա ՎԵ ԼԻ ՔԱՆ  

200 ՎԻ ՐԱ ԲՈՒՅ ԺՆԵՐԻ
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անդ րա դար ձավ  ԵՊԲՀ վի րա բու ժութ յան թիվ 1 ամ բիո-
նի վա րիչ,  Վի րա բույժ նե րի հայ կա կան ա սո ցիա ցիա յի 
փոխ նա խա գահ, Վի րա բու ժութ յան եվ րո պա կան միութ-
յան նա խա գահ Սու րեն Ս տե փան յա նը։ Նա ներ կա յաց րեց 
Վի րա բույժ նե րի հայ կա կան ա սո ցիա ցիա յի ան ցած ճա-
նա պար հը, հա ջո ղութ յուն ներն ու ա ռա ջի կա ա նե լիք նե րը։ 

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն Մու րադ յա նը իր ելույթում նշեց, 
որ հա տկան շա կան է, որ այ սօր հա յաս տան յան վի-
րա բույժ նե րը դահ լի ճում ներ կա են ամ բողջ աստ ղա-
բույ լով;

Պ րո ֆե սո րի գնա հատ մամբ՝ հա մա գու մա րի շրջա-
նա կում հատ կա պես ե րի տա սարդ մաս նա գետ ներն 
ու նեն փոր ձի փո խա նակ ման և  ո լո տի զար գաց ման 
ծրագ րե րի լավ հնա րա վո րութ յուն։  Մեջ բե րե լով ա մե-
րի կա ցի ան վա նի սրտա յին վի րա բույժ Մայքլ Դե բեյ-
քիի խոս քը՝ նա հա վե լեց, որ գրված և չգր ված օ րենք-
նե րով վի րա բույժ նե րի եղ բայ րութ յու նը չի ճա նա չում 
սա հ ման ներ ոչ միայն Հա յաս տա նում, այլև մեր երկ-
րից դուրս։  Վի րա բույժ նե րի ընդ հա նուր հե նա րան-
նե րը աշ խար հում մար դա սի րութ յունն են, հո գա տա-
րութ յու նը:  Վի րա բու ժու թյու նը Ար մեն Մու րադ յա նի 
բնո րոշ մամբ՝ բժշկութ յան խիղճն է, ի մաս տնութ յու նը, 
շար ժիչ ու ժը։  

Հա մա գու մարն աշ խա տանք ներն 
ամ փո փեց սեպ տեմ բե րի 28-ին։ Մի-
ջո ցառ ման մաս նա կից նե րին ու-
ղերձ ներ էին հղել նաև Վ րաս տա նի 
ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րը, այլ 
պաշ տո նա տար ան ձինք և  ա ռող ջա-
պա հութ յան ո լոր տի օ տա րերկ րա ցի 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ։ Ա վան դույ թի հա-
մա ձայն, հա մա գու մա րի շրջա նա կում  
մե ծա րվե ցին  նաև հա յաս տան յան 
վի րա բու ժութ յան ո լոր տի եր կա րամ-
յա, փոր ձա ռու ներ կա յա ցու ցիչ նե րը։  
Շա րու նա կա կան բժշկա կան կրթութ-
յան Եվ րո պա կան կո մի տեի կող մից 
կոնգ րե սի մաս նա կից նե րը ստա ցան 
ա ռա վե լա գույ նը՝ 12 կրե դիտ (12 Euro-
pean CME credits (ECMEC®s)):

Հա մա տեղ կոնգ րե սը կար ևոր նշա-
նա կութ յուն կու նե նա հայ վի րա բույժ-
նե րի հա մար աշ խար հի ա ռա ջա-
վոր կլի նի կա նե րի հետ նոր կա պե րի 
ստեղծ ման, ո լոր տի նո րութ յուն նե-
րին ծա նո թա նա լու, վի րա հա տա կան, 
բու ժա կան նոր մե թոդ նե րը մեզ մոտ 
ներդ նե լու ա ռու մով:

Հա մա գու մա րի հա մա կազ մա կեր-
պիչ ներն էին ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան 
նա խա րա րութ յու նը և Եր ևա նի Մ խի-
թար Հե րա ցու ան վան պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նը:

Գիտություն



 «Մի քա յել յան վի րա բու ժութ յան ինս տի տուտն» աշ-
խար հի տար բեր անկ յուն նե րից իր հար կի տակ էր հա-
մախմ բել ա ռա ջա տար վի րա բույժ նե րի:

Մաս նա գետ նե րը ժա մա նել էին՝ մաս նակ ցե լու  
Երևանի Վի րա բու ժութ յան եվ րո պա կան միութ յան (ESS, 
www.essurg.org) 22-րդ տա րե կան հա մա գու մա րին, որն 
ընդգր կում էր նաև Վի րա բույժ նե րի հայ կա կան ա սո-
ցիա ցիա յի (AAS, www.AAS.am) 4-րդ հնգամյա կոնգրեսը 
և Ռեզիդենտների և երիտասարդ գիտնականների 
եվրոպական 3-րդ համաժողովը:

Վիրաբուժության ինս տի տու տում կազ մա կերպ ված 
փոք րիկ մի ջո ցառ մամբ ԵՊԲՀ ղե կա վա րութ յու նը, բու-

ժանձ նա կազ մը, ա պա գա բժիշկ նե րը և  ար տերկ րից 
ժա մա նած հյու րե րը նշե ցին հայ խորհր դա յին սրտա-
բան-վի րա բույժ, բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ-
տոր, պրո ֆե սոր, ՀԽՍՀ ԳԱ թղթա կից ան դամ Ա լեք-
սանդր Մի քա յել յա նի ծննդյան 90-ամ յակը:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն Մու րադ յա նը, ող ջու նե լով 
Հա յաս տան ժա մա նած օ տա րերկ րա ցի մաս նա գետ-
նե րին, նշեց, որ «Մի քա յել յան վի րա բու ժութ յան ինս-
տի տուտ» նրանց այ ցը պա տա հա կան չէ, քա նի որ այն 
հա մալ սա րա նա կան հիմ ա կան, ա մե նա մեծ բա զա-
նե րից  է: Ռեկ տո րի խոս քով՝ այս մի ջո ցառ մամբ ազ-
դա րար վում է գի տա կան, ու սում ա կան, կլի նի կա կան 
խո շոր մի ջո ցա ռում ե րի մեկ նար կը, ո րը նա խա տես-
ված է անց կաց նել ինս տի տու տում:

Ար մեն Մու րադ յա նը կար ևո րեց նաև այն հան գա-
ման քը, որ Վի րա բու ժութ յան Եվ րո պա կան միութ յան 

22-րդ տա րե կան հա մա գու մա րի կազ մա կերպ ման 
աշ խա տանք նե րում ներգ րավ ված են հա մա լ սա-
րա նա կան մաս նա գետ նե րը՝ հայ վի րա բու ժութ յան 
նա հա պետ, ան վա նի բժիշկ Հով հան նես Սա րու-
խան յա նի հո վա նա վո րութ յամբ:

«Այս մի ջո ցա ռու մը եվ րո պա կան բժշկա կան աշ-
խար հի հետ հա ղոր դակց վե լու ձևա վոր ված բա րի 
ա վան դույթ է»,- շեշ տեց բու հի ղե կա վա րը՝ ընդգ-
ծե լով, որ հա մա գու մա րի շրջա նա կում Ա լեք սանդր 
Մի քա յել յա նի ծննդյան 90-րդ հո բել յա նը նշե լը 
պա տա հա կան չէ, քա նի որ հենց նրա կա տա րած 
աշ խա տան քի շնոր հիվ Հա յաս տա նը տաս նամ յակ-
ներ ա ռաջ այս պի սի բժշկա կան դարբ նոց է ձեռք 
բե րել:

ՎԻ ՐԱ ԲՈՒ ԺՈՒԹ ՅԱՆ  

ԵՎ ՐՈ ՊԱ ԿԱՆ ՄԻՈՒԹ ՅԱՆ  

22-ՐԴ ՀԱ ՄԱ ԳՈՒ ՄԱ ՐԻ  

ՄԱՍ ՆԱ ԿԻՑ ՆԵՐՆ ԱՅ ՑԵ ԼԵ ՑԻՆ  

ՄԻ ՔԱ ՅԵԼ ՅԱՆ 

 ՎԻ ՐԱ ԲՈՒ ԺՈՒԹ ՅԱՆ 

 ԻՆՍ ՏԻ ՏՈՒՏ
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Ռեկ տո րը կար ևո րեց հան գա ման քը, որ դահ լի-
ճում ներ կա են ա պա գա բժիշկ ներ, կլի նի կա կան 
օր դի նա տոր ներ, ով քեր պետք է ա ռանձ նա հա-
տուկ կար ևո րեն ա վագ գոր ծըն կեր նե րի, մե ծա-
նուն բժիշկ նե րի թո ղած հսկա յա կան ժա ռան գութ-
յու նը:

ԵՊԲՀ վի րա բու ժութ յան թիվ 1 ամ բիո նի վա-
րիչ, « Վի րա բույժ նե րի հայ կա կան ա սո ցիա ցիա յի» 
փոխ նա խա գահ Սու րեն Ս տե փան յա նը, ով նա-
խորդ տար վա հոկ տեմ բե րին ընտր վել էր Վի րա-
բու ժութ յան եվ րո պա կան միութ յան (ESS – Europe-
an Society of Surgery) նա խա գահ, անդ րա դար ձավ 
Ա լեք սանդր Մի քա յել յա նի և ն րա հիմ ադ րած 
ինս տի տու տի պատ մութ յանն ու գոր ծու նեութ յա-
նը:

Սու րեն Ս տե փան յա նի գնա հատ մամբ՝  լե գեն-
դար բժիշկն ու իր ղե կա վա րած թի մը մեծ 
ներդ րում ու նեն Հա յաս տա նի ա ռող ջա պա-
հա կան հա մա կար գի զար գաց ման գոր ծում:

Այ սօր ինս տի տու տը կանգ նած է բա րե փո-
խում ե րի ճա նա պար հին, ո րոնք վե րա բե-
րում են ինչ պես վի րա բու ժա կան, այն պես էլ 
թե րապև տիկ ուղ ղութ յուն նե րին:

Անդ րա դառ նա լով Վի րա բու ժութ յան եվ-
րո պա կան միութ յան 22-րդ հա մա գու մա րին՝ 
ԵՊԲՀ վի րա բու ժութ յան թիվ 1 ամ բիո նի վա-
րիչն ա սաց, որ մի ջո ցա ռում ա ռա ջին հեր-
թին հա մա գոր ծակ ցութ յան նոր հնա րա վո-
րութ յուն ներ կըն ձե ռի, կնպաս տի փոր ձի 
փո խա նակ մա նը:

Ե լույթ ներ ու նե ցան և  Ա լեք սանդր Մի քա-
յել յա նի կեն սագ րութ յան հի շար ժան  ման-
րա մաս նե րը ներ կա յաց րին նրա հետ եր կար 
տա րի ներ աշ խա տած  գոր ծըն կեր նե րը, փո-
խանց վեց նաև նրա կնոջ՝ Լ յուդ մի լա  
Շեր դու կա լո վա- Մի քա յել յա նի ող ջույ նի 
ու ղեր ձը:

Մի ջո ցառ ման ա վար տին մաս նա կից-
նե րը ծա ղիկ ներ խո նա րհե ցին մե ծա նուն 
բժշկի հու շար ձա նին: Այս մի ջո ցա ռու մը 
հար գան քի տուրք  էր Ա լեք սանդր Մի քա-
յել յա նի  հի շա տա կին և վ կա յում էր այն 
մա սին, որ սե րունդ նե րը չեն մո ռա ցել 
նրա՝  հայ բժշկա գի տութ յան զար գաց-
ման գոր ծում ներդ րած բազ մամ յա և հա-
րուստ ա վան դը:

 

Գիտություն



ԵՊԲՀ վար չա կան մաս նա շեն քում սեպ տեմ-
բե րի 27-ին մեկ նար կեց «Yerevan Cardiology Fo-
rum-2018» խո րագ րով ե ռօր յա մի ջազ գա յին հա-
մա ժո ղո վը: Եր ևա նի սրտա բան նե րի երկ րորդ 
մի ջազ գա յին հա մա ժո ղո վին հան դես ե կան 
տասն յակ պրո ֆե սոր ներ աշ խար հի ա ռա ջա տար 
երկր նե րից։

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն Մու րադ յա նը լրագ րող-
նե րի հետ զրույ ցում նշեց, որ հա մա ժո ղո վը նվիր-
ված էր սրտա նո թա յին հի վան դութ յուն նե րին: 
Ն րա խոս քով՝ հատ կան շա կան է, որ մի ջազ գա-
յին նշա նա կութ յան այս հա մա ժո ղո վին մաս նակ-
ցում էին նաև ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ նե րը, ո րոնք 
աշ խա տե լով աշ խար հի ա ռա ջա տար կլի նի կա-
նե րում, հա ղոր դա կից են դարձ նում մեր երկ րի 
ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գը եվ րո պա կան, 
ա մե րիկ յան, ռու սա կան հի վան դա նո ցա յին ցան-
ցին: Նա շեշ տեց, որ վեր ջին տա րի նե րին մեծ 
քայ լեր են ձեռ նարկ վել սրտա նո թա յին հի վան-
դութ յուն նե րի կան խար գել ման, բուժ ման նոր 
մե թոդ նե րի ներդր ման և սր տա բա նա կան ծա-
ռա յութ յուն նե րի մատ չե լիութ յան ա պա հով ման 
ուղ ղութ յամբ՝ ա ռանձ նաց նելով սրտի ան հե տա-
ձգե լի վի րա հա տութ յուն նե րի «Stent for life» ծրա-
գի րը:

 Ռեկ տո րը տե ղե կաց րեց, որ բժշկա կան հա մալ-
սա րա նը ծրագ րեր է ձեռ նար կում ե րի տա սարդ 
կադ րե րին մի ջազ գա յին հա մալ սա րա նա կան 
ցան ցում ներգ րա վե լու ուղ ղութ յամբ: Նա նաև 
հա վե լեց, որ ոչ միայն Հա յաս տա նում, այլև ար-
տերկ րում սրտա բա նութ յան զար գաց ման, սրտա-
բա նա կան դպրո ցի ձևա վոր ման գոր ծում էա կան 
ներդ րում ու նեին սփյուռ քա հայ գոր ծըն կեր նե րը: 
Մաս նա կից նե րի խոս քով՝ Եր ևա նի սրտա բան նե-
րի երկ րորդ մի ջազ գա յին հա մա ժո ղո վը կա րող է 
ա պա հո վել նոր տե ղե կատ վութ յուն սրտա նո թա-
յին բժշկութ յան կար ևոր բնա գա վառ նե րում: Բժշ-
կա կան տեխ նո լո գիա նե րի փո փո խութ յան ա րա-

գութ յու նը և տա րած վա ծութ յունն ու նեն 
բազ մա թիվ պրակ տիկ առն չութ յուն ներ՝ 
կապ ված կլի նի կա կան հմտութ յուն նե րի, 
բու ժօգ նութ յան կազ մա կեր պում ե րի և  
ար դի տեխ նո լո գիա նե րի զար գաց ման 
հետ: Սր տա բա նութ յու նը պրոգ րե սիվ 
զար գա ցել է վեր ջին 30 տար վա ըն թաց-
քում:

Ամ բողջ աշ խար հում կա տար ված ու-
սում ա սի րութ յուն նե րը նպա տակ ու նեն 
բա ցա հայ տել նոր պա թո ֆի զիո լո գիա-
կան մե խա նիզմ եր, ա պա հո վել ֆար-
մա կո լո գիա կան նոր մո տե ցում եր, 
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նո րաց նել տեխ նո լո գիա կան մո տե ցում ե րը՝ կլի նի-
կա կան հա ջո ղութ յուն նե րի հաս նե լու և սր տա նո թա-
յին հի վանդ նե րի մոտ կյան քի տևո ղութ յու նը բարձ-
րաց նե լու հա մար: Մի ջո ցառ ման կազ մա կեր պիչ, 
համալսարանի սր տա բա նութ յան ամ բիո նի վա րիչ, 
« Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո-
ցի ընդ հա նուր և  ին վա զիվ սրտա բա նութ յան կլի նի-
կա յի ղե կա վար Հ մա յակ Սի սակ յա նը, ող ջու նե լով 
հյու րե րին, հան գա մա նա լից զե կույց ներ կա յաց րեց 
Հա յաս տա նում սրտա բա նութ յան ո լոր տի ար դի 
խնդիր նե րի, հա ջո ղութ յուն նե րի և  ա նե լիք նե րի վե-
րա բեր յալ: Ն րա խոս քով՝ Մ խի թար Հե րա ցու ան-
վան Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նը 
սրտա բա նութ յան ո լոր տում հայտ նի է իր ա վան-
դույթ նե րով, ինչ պես նաև իր կրթա կան ա վան դով 
ամ բողջ աշ խար հում ո րա կա վոր ված սրտա բան նե-
րի պատ րաստ ման գործում: Նա շնոր հա կա լութ-
յուն հայտ նեց հա մալ սա րա նի շրջա նա վարտ նե րին՝ 
մի ջո ցառ մանն ի րենց ակ տիվ մասնակցության 
հա մար, ին չը կա րող է ծա ռա յել որ պես նոր հար-
թակ մեր հա մալ սա րա նի հետ համագոր ծակ ցութ-
յան համար: Պ րո ֆե սո րը հա մալ սա րա նի ա նու-
նից ե րախ տա գի տութ յուն հայտ նեց Եվ րո պա յի և 
ԱՄՆ-ի մեծ կենտ րոն նե րի սրտա բա նա կան թի մե րի 
ղե կա վար փոր ձա գետ նե րին այս ի րա դար ձութ յա նը 
ա ջակ ցե լու հա մար:

Հ մա յակ Սի սակ յանն անդ րա դար ձավ նաև հա-
մալ սա րա նա կան հա մա լի րում իր ղե կա վա րած 
կլի նի կա յի հիմ ա կան ա ռա քե լութ յա նը, որն է՝ 
մա հա ցութ յան և հոս պի տա լաց ման նվա զե ցու մը, 
սրտա նո թա յին հի վան դութ յուն ներ ու նե ցող նե րի 
կյան քի ո րա կի բա րե լա վու մը, բուժ ման նոր մե թոդ-
նե րի, տեխ նո լո գիա նե րի կի րա ռու մը, ինչ պես նաև 
կրթա կան մա կար դա կի բա րե լա վու մը: Հա մա յակ 
Սի սակ յա նը շեշ տեց, որ ԵՊԲՀ-ն փաս տա ցի միակ 
կրթա կան հաս տա տութ յունն է, ո րը հան րա պե-
տութ յան ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի հա մար 
պատ րաս տում է սրտա բան նե ր: Հետ ևա բար, ո րակ-
յալ, ժա մա նա կա կից պա հանջ նե րին հա մա պա տաս-
խան մաս նա գետ նե րի պատ րաս տու մը հա մալ սա-
րա նա կան մաս նա գետ նե րի ձեռ քում է:

 Հա մա ժո ղո վին ներ կա էին ան վա նի բժիշկ ներ՝ 
Եվ րո պա յի սրտա բան նե րի ա սո ցիա ցիա յի նա խա-
գահ, պրո ֆե սոր Փա նոս Վար դա սը, Բեռ լի նից՝ պրո-
ֆե սոր Ս տե փան Ան կե րը, Լ յուբլ յա նա յից՝ Զ լատ կո 
Ֆ րա սը, ար տերկ րում ի րենց մաս նա գի տա կան գոր-
ծու նեութ յունն ի րա կա նաց նող մեր հայ րե նա կից ներ 
Ար մեն Տեր-Ա կոպ յա նը, Ք նա րիկ Ար կու նը, Բաբ կեն 
Ա սատր յա նը, Վա հագն Օ հան յա նը: Մաս նա գետ-
նե րը հե տաքր քիր զե կու ցում եր ներ կա յաց րին 
սրտա բա նութ յան ար դի խնդիր նե րի վե րա բեր յալ, 
ներ կա յաց րին մաս նա գի տա կան ի րենց փոր ձը: Հա-
մա ժո ղով աշ խա տանք նե րը ամ փո փեց սեպ տեմ բե-
րի 29-ին:

Գիտություն



 Սեպ տեմ բե րի 28-29-ը  Ծաղ կա ձո րի Գ րող նե րի ստեղ-
ծա գոր ծա կան տա նը անց կաց վեց Ե րի տա սարդ գիտ-
նա կան նե րի դպրո ց՝ « Տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա-
նե րի դե րը ժա մա նա կա կից գի տաբժշ կա կան կրթա կան 
հա մա կար գում» թե մա յով:  Մաս նակ ցում էին բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի ու սա նող ներ և  ե րի տա սարդ գիտ նա-
կան ներ, ԵՊԲՀ բժշկա կան ֆի զի կա յի ամ բիո նի դա-
սա խոս ներ, գի տութ յան վար չութ յան աշ խա տա կից ներ, 
ինչ պես նաև հյու րեր Վ րաս տա նից՝ Թ բի լի սիի պե տա-
կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի  հան րա յին ա ռող ջու-
թյան ֆա կուլ տե տի պրո ֆե սոր ներ Ի րի նե  Զար նա ձեն և 
 Շալ վա  Զար նա ձեն։

Դպ րո ցի նպա տակն էր զի նել ու սա նող նե րին և  ե րի-
տա սարդ գիտ նա կան նե րին գի տե լիք նե րով և հմ տութ-
յուն նե րով, ո րոնք անհ րա ժեշտ են գի տակր թա կան հա-
մա կար գում տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի ճիշտ 
կի րա ռութ յան հա մար:

Ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րի դպրո ցի մաս նա-
կիցները ա վե լի քան 60-ն էին:

ԵՊԲՀ գի տութ յան վար չութ յան պետ, բժշկա կան 
ֆի զի կա յի ամ բիո նի վա րիչ, կ.գ.թ., դո ցենտ  Սեյ րան 
 Քո չար յա նը, հան դես գա լով բաց ման խոս քով, նախ 
ներ կա յաց րեց Ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րի դպրո-
ցի՝ որ պես նա խա գիծ մշակ ման և ՀՀ ԿԳՆ գի տութ յան 
պե տա կան կո մի տե հա մա պա տաս խան մրցույ թի ներ-
կա յաց ման և  փոր ձաքն նութ յան արդ յուն քում ֆի նան-
սա վոր ման ե րաշ խա վո րման մա սին: Այ նու հետև ներ-
կա յաց րեց մի ջո ցառ ման նպա տակ ներն ու խնդիր նե րը, 
էութ յու նը, աշ խա տա կարգ-ծրա գի րը, նկա րագ րեց մի-
ջո ցառ ման թե մա յի հիմ ա կան դրույթ նե րը, ո րոնց 
շուրջ զե կու ցում եր էին նա խա պատ րաս տել բժշկա-
կան ֆի զի կա յի ամ բիո նի դա սա խոս նե րը։

 Դո ցենտ  Քո չար յա նը հան դես ե կավ ա ռա ջին զե-
կուց մամբ՝ « Տե ղե կատ վա կան  տեխ նո լո գիա նե րի դե րը 
կրթա կան հա մա կար գում» թե մա յով:

«Բժշ կութ յան մեջ սխալ նե րի նվա զե ցու մը տե ղե կատ-
վա կան տեխ նո լո գիա նե րի մի ջո ցով» թե մա յով հան դես 
ե կավ Ար ևիկ Թ րու նին:  Նա ներ կա յաց րեց այն ճա նա-
պարհ ներն ու ար դի մի ջոց նե րը, ո րոնք հեշ տաց նում են 
բժիշկ նե րի աշ խա տան քը և  օգ նում խու սա փել բժշկա-
կան սխալ նե րից։

Այ նու հետև Ա նա հիտ  Մուղ նեց յա նը և  Դիա նա 
 Վի րաբ յա նը ներ կա յաց րին « Նա նո տեխ նո լո գիա նե րի 
կի րա ռութ յու նը ժա մա նա կա կից բժշկութ յան մեջ հի-
վան դութ յուն նե րի վաղ ախ տո րոշ ման և  բուժ ման նա-
պա տա կով» թե մա յով զե կույ ցը՝ անդ րա դառ նա լով 
բժշկա կան այն ո լորտ նե րին, որ տեղ նա նո սար քե րը կա-

« ՏԵ ՂԵ ԿԱՏ ՎԱ ԿԱՆ ՏԵԽ ՆՈ ԼՈ ԳԻԱ ՆԵ ՐԻ 

ԴԵ ՐԸ ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ԿԻՑ  

ԳԻ ՏԱԲԺՇ ԿԱ ԿԱՆ ԿՐԹԱ ԿԱՆ  

ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳՈՒՄ» ԹԵ ՄԱ ՅՈՎ 

 Ե ՐԻ ՏԱ ՍԱՐԴ ԳԻՏ ՆԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻ  

ԴՊՐՈՑ Է ԱՆՑ ԿԱՑ ՎԵԼ
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տա րում են տար բեր ֆունկ ցիա ներ, այն է՝ դե ղե րի մա-
տա կա րա րում, ինչ պես նաև կան խար գե լում են ՄԻԱՎ/
ՁԻԱՀ-ը, շա քա րա յին դիա բե տը, ու ռուց քա բա նա կան, 
սրտա նո թա յին և  այլ հի վան դութ յուն նե րը։

 Հա ջորդ զե կույ ցը՝ « Հե ռաբժշ կութ յան հնա րա վո րու-
թյուն նե րը և  հե ռան կար նե րը» թե մա յով, ներ կա յաց րեց 
Ին նա  Բաղդ յա նը, ով թվար կեց այն բո լոր ուղ ղութ յուն-
նե րը, որ տեղ կի րառ վում է հե ռաբժշ կութ յու նը՝ նշե լով 
դրա թե րութ յուն ներն ու ա ռա վե լութ յուն նե րը։  Զե կույ ցը 
հա նգե ցրեց կար ծիք նե րի փո խա նակ ման և քն նար կում-
նե րի։

«3D բիոտ պիչ նե րը բժշկա գի տութ յան մեջ» թե մա յի 
շուրջ խո սեց Ք րիս տի նե Ե ղիա զար յա նը՝ ներ կա յաց-
նե լով 3D բիոտ պիչ նե րի աշ խա տան քի սկզբունք նե րը, 
բաղ կա ցու ցիչ մա սե րը, կի րա ռութ յուն նե րը, սպաս վող 
հե տա գա նվա ճում ե րը։ Քն նար կում ծա վալ վեց նաև 
ու սուց ման արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց ման և 3D 
ձևա չա փում բարձ րա գույն բժշկա կան կրթութ յան շուրջ։

Քն նարկ մա նը հա ջոր դեց Արծ վիկ  Հով հան նիս յա նի և 
 Բել լա  Բա լա սան յա նի պատ րաս տած «Ինֆ րա կար միր 
սպեկտ րա չա փութ յան կի րա ռու մը դե ղա գոր ծութ յան 
վեր լու ծութ յան մեջ», ինչ պես նաև Գ րե տա Ու լի խան յա-
նի և Ա նի  Թադ ևոս յա նի կող մից պատ րաստ ված «Կր-
թութ յան սմարթ օգ նա կան ներ, հա վել ված բժիշկ նե րի 
հա մար» թե մա նե րով զե կույց նե րը։

Ա վար տին  Թ բի լի սիի պե տա կան բժշկա կան հա-
մալ սա րա նի  հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե-
տի դո ցենտ Ի րի նե  Զար նա ձեն և պ րո ֆեոր  Շալ վա 
 Զար նա ձեն հնա րա վո րինս հա մա ռոտ ներ կա յաց րին 
« Բարձ րա գույն բժշկա կան կրթութ յան ներ կա վի ճա-
կը և  զար գաց ման հե ռան կար նե րը (Թ բի լի սիի պե տա-
կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի օ րի նա կով)» ծա վա լուն  
զե կույ ցը։ Ի րի նե  Զար նա ձեն զու գա հեռ ներ անց կաց-
րեց եր կու հար ևան պե տութ յուն նե րի բժշկա գի տա կան 
ո լորտ նե րի միջև՝ անդ րա դառ նա լով դրան ցում կի րառ-
վող ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գիա նե րի դե րին, ու սուց-
ման մեջ ներդր վող տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե-
րի կար ևո րութ յա նը՝ ընդգ ծե լով այն խնդիր նե րը, ո րոնք 
առ կա են ի րենց մոտ՝ բժշկա գի տութ յան մեջ ՏՏ ներդ-
նե լու և  կի րա ռե լու ճա նա պար հին։  Շալ վա  Զար նա ձեն, 
լի նե լով Թ բի լի սիի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա-
րա նի հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե տի պրո ֆե-
սոր, նե րա կա յաց րեց ո րոշ հե տա զո տութ յուն ներ, ո րոնք 
անց կաց վել են ի րենց մոտ։  Հե տաքր քիր էին ժա մա-
նա կա կից տեխ նո լո գիա նե րի վե րա բեր յալ բժիշկ նե-
րի անց կաց րած հարց ման արդ յունք նե րը, ըստ ո րոնց՝ 
նո րա գույն տեխ նո լո գիա նե րի հան դեպ ա վե լի հե-
տաքրքր ված են նո րա վարտ բժիշկ նե րը, որոնք ձգտում 
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են աշ խա տան քի անց նել, և  ար դեն տա րեց բժիշկ նե րը, 
ով քեր ձգտում են հետ չմալ բժշկա գի տութ յան զար-
գա ցում ե րից և  շա րու նա կել աշ խա տել այդ ո լոր տում։ 
Անդ րա դարձ կա տար վեց նաև բժշկա կան սխալ նե րի վե-
րա բեր յալ հարց ման արդ յունք նե րին, ո րոնց հա մա ձայն 
բժշկա կան սխալ ներ ա մե նից հա ճախ գոր ծում են կամ 
դեռևս ան փորձ բժիշկ նե րը, կամ էլ ար դեն փոր ձա ռու 
բժիշկ նե րը, ով քեր չա փից ա վե լի վստահ են ի րենց ու ժե-
րի վրա։ Պ րո ֆեոր  Զար նա ձեն հետ ևութ յուն նե րը թո ղեց 
ու սա նող նե րին։

Զե կու ցում երն ու ղեկց վում էին ե րի տա սարդ գիտ նա-
կան նե րին և  մաս նա կից նե րին ին տե րակ տիվ քննար-
կում ե րին ներգ րա վե լու տար բեր միջոցների կի րառ-
մամբ:

Օ րի նակ, զե կու ցող Ա նա հիտ  Մուղ նեց յա նը մաս նա-
կից նե րին բա ժա նեց կար միր և  կա նաչ գրիչ ներ, ո րոնք 
նա խա տես ված էին ա յո կամ ոչ քվեար կե լու նա նո տեխ-
նո լո գիա նե րի կի րա ռութ յա նը ժա մա նա կա կից բժշկութ-
յան մեջ:

 Զե կու ցող Ք րիս տի նե Ե ղիա զար յա նը մաս նա կից նե-
րին բա ժա նեց հա տուկ պատ րաս տած խաչ բառ, ո րի 
պա տաս խան ները նե րառ ված էին զե կուց ման մեջ:

Ին նա  Բաղդ յա նը բո լոր մաս նա կից նե րին տրա մա-
դրեց օգ տա կար հղում ե րի մի ամ բող ջա կան ցանկ 
(բժշկա կան հա վել ված ներ), ո րոնք կա րող են բա րե լա վել 
ինչ պես հի վանդ նե րի,այն պես էլ բժիշկ նե րի կա րիք նե րը:

Ար ևիկ Թ րու նու կող մից մաս նա կից նե րը բա ժան վե-
ցին ե րեք խմբե րի՝ ա ռող ջա պա հա կան ա ռա ջին օ ղակ, 
հոս պի տալ ծա ռա յութ յուն և  դե ղատ ներ, գնելով բա ցա-
հայ տել, թե ինչ պես են «նպաս տում» բժշկա կան սխա լի 
ա ճին ա ռող ջա պա հութ յան հա մա կար գի այս օ ղակ նե րը՝ 
չու նե նա լով ՏՏ գոր ծիք նե րի կի րառ ման սերտ հա մա-
գոր ծակ ցութ յուն: Մաս նա կից նե րն ի րենց կար ծիք նե րով 
կիս վե ցին՝ «ՏՏ-ն  որ պես մարդ կութ յան ձեռք բե րում կամ 
չա րիք» եզ րույ թի շուրջ:

Ամ փո փե լով Ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րի դպրո ցը՝ 
Ս.  Քո չար յա նը արդ յու նա վետ գնա հա տեց այն՝ հույս 
հայտ նե լով, որ զե կույց նե րը, քննար կում ե րը, հարց ու 
պա տաս խան նե րը ի րենց դրա կան ազ դե ցութ յու նը կու-
նե նան ու սա նող նե րի և  ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե-
րի հե տա գա աշ խա տան քա յին փոր ձի ըն թաց քում։  Նա 
նշեց, որ Ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րի դպրո ցը պետք 
է շա րու նա կա կան բնույթ կրի և  ա ռա ջար կեց՝ ով քեր նոր 
թե մա ներ և  գա ղա փար ներ ու նեն հե տա գա հան դի պում-
նե րի համար, կա րող են նա մակ ու ղար կել գի տութ յան 
վար չութ յան է լեկտ րո նա յին հաս ցեին՝ www.science@
ysmu.am:

 Մի ջո ցա ռում ա վարտ վեց մաս նա կից նե րին հա վաս-
տագ րե րի հանձ ման ա րա րո ղութ յամբ:

Ն շենք, որ մի ջո ցա ռում ի րա կա նաց վել է ՀՀ կր թու-
թյան և  գի տութ յան նա խա րա րութ յան գի տութ յան կո մի-
տեի ա ջակ ցութ յամբ:
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 Կեն սա քի միա յի ամ բիո նի պրո ֆե սոր  Կոնս տան տին Են կո-
յա նը և  ա սիս տենտ  Կա տա րի նե  Ֆե րե շետ յա նը մաս նակ ցել են 
 Նեյ րափ սի խա ֆար մա կո լո գիա յի Եվ րո պա կան քո լե ջի 31-րդ 
 կոնգ րե սին, ո րի ըն թաց քում ներ կա յաց րել են  ԵՊԲՀ  նեյ րա գի տութ յան 
լա բո րա տո րիա յում կա տա րած Ալց հեյ մե րի հի վան դութ յան և  աու տիզ-
մի ու սում ա սի րութ յանն ուղղ ված ի րենց աշ խա տանք նե րը:  Մեր գիտ-
նա կան նե րը մաս նակ ցել են նաև «Horizon-2020» ծրագ րին նվիր ված 
հա տուկ սե մի նա րին:

 Հի շեց նենք, որ ԵՊԲՀ-ն  ակ տիվ աշ խա տանք ներ է կա տա րում այս 
ուղ ղութ յամբ և  այս տա րի «Horizon-2020-ին» ներ կա յաց նե լու է իր նա-
խա գի ծը:

ԵՊԲՀ գի տութ յան գծով պրո ռեկ տո րը հան դի պում եր է ու նե ցել 
ECNP ներ կա և  նո րըն տիր նա խա գահ նե րի հետ` քննար կե լով լա բո րա-
տո րիա նե րի ճիշտ ղե կա վար մա նը, հա մա գոր ծակ ցութ յուն նե րին, դրա-
մաշ նոր հա յին ծրագ րե րի ներգ րավ ման կար ևո րութ յա նը վե րա բե րող 
մի շարք հար ցեր: 

 Պաշ տո նա կան այ ցով  Լե հաս տա նի մի շարք գի տա հե տա զո-
տա կան ինս տի տուտ ներ և  հա մալ սա րան ներ է այ ցե լել ԵՊԲՀ գի-
տութ յան գծով պրո ռեկ տոր, պրո ֆե սոր  Կոնս տան տին Են կո յա նը: 
Ա ռա ջին այ ցը  Նենս կիի փոր ձա րա րա կան կեն սա բա նութ յան ինս տի-
տուտն էր:

Այցի ընթացքում նա ինս տի տու տի տնօ րեն պրո ֆե սոր Ագ նիես կա 
 Դոբր ժի նի հետ շրջեց Արևմտ յան Եվ րո պա յի լա վա գույն գի տա հե տա-
զո տա կան կենտ րոն նե րից մե կում, ծա նո թա ցավ լա բո րա տո րիա նե րի 
և  կեն դա նա նոց նե րի հնա րա վո րութ յուն նե րին, ինս տի տու տում ի րա-
կա նաց վող գի տա կան թե մա նե րին: 

Քն նարկ վե ցին ԵՊԲՀ-ում օ պո սիում տե սա կի կեն դա նի ներ պա հե-
լու հնա րա վո րութ յուն նե րը, և  պայ մա նա վոր վա ծութ յուն ձեռք բեր վեց, 
ո րով  Նենս կիի հա մալ սա րա նի աշ խա տա կից նե րը կա ջակ ցեն այդ ուղ-
ղութ յան զար գաց մա նը: Այս ինս տի տու տը տա րա ծաշր ջա նում ե զա կի 
լա բո րա տո րիա նե րից է, որը պա հում և  բազ մաց նում է այս կեն դա նի-
նե րին:

 Բա ցի այդ՝ ուր վագծ վեց  նեյ րո գի տութ յան շրջա նակ նե րում մի նոր 
գի տա կան նա խագ ծի ի րա կա նաց ման հնա րա վո րութ յու ն, ո րը կի րա-
կա նաց վի հա մա գոր ծակ ցութ յան արդ յուն քում:

 Պ րո ռեկ տո րը մաս նակ ցեց նաև ինս տի տու տի 100-ամ յա կի շրջա նա-
կում անց կաց վող աս պի րանտ նե րի 3-րդ  մի ջազ գա յին գի տա ժո ղո վին` 
ող ջույ նի խոսք հղե լով ե րի տա սարդ նե րին:

  Ձեռք բեր ված հա մա գոր ծակ ցութ յան շրջա նա կում ԵՊԲՀ լա վա գույն 
աս պի րանտ նե րը կկա րո ղա նան կար ճա ժամ ետ ծրագ րե րով այ ցե-
լել  Նենս կիի ինս տի տուտ` անհ րա ժեշտ հմտութ յուն ներ ձեռք բե րե լու 
նպա տա կով:

 Հան դի պում երն ա վարտ վե ցին պայ մա նա վոր վա ծութ յամբ, որ հա-
ջորդ քննար կու մը կլի նի  Լե հաս տա նի գի տութ յուն նե րի ա կա դե միա-
յում՝ բժշկա կեն սա բա նա կան բո լոր ինս տի տուտ նե րի տնօ րեն նե րի և  
ա կա դե միա յի նա խա գա հի մաս նակ ցութ յամբ: 

ԵՊԲՀ ԳԻՏ ՆԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԸ 

 ՄԱՍ ՆԱԿ ՑԵԼ ԵՆ ECNP 31-ՐԴ 

 ԿՈՆԳ ՐԵ ՍԻՆ

 ԼԵՀ ԳԻՏ ՆԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻ ՀԵՏ ՆՈՐ 

ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ 

ՍԿԻԶԲ ԴՐՎԵՑ

Գիտություն



Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա-
կան հա մալ սա րա նում հոկ տեմ բե րի 3-ին անց կաց վեց 
2018-19 ուս տար վա գիտ խորհր դի ա ռա ջին նիս տը։

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը, նախ քան նիստի 
մեկ նար կը, շնոր հա վո րեց պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան 
կազ մի այն եր կա րամ յա ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, ո րոնց 
ծննդյան օ րե րը, հո բել յան նե րը հա մըն կել էին ար ձա-
կուր դա յին շրջա նին։ Բժշ կա կան բու հի ղե կա վարն անդ-
րա դար ձավ տե սա կան ամ բիոն նե րը ե րի տա սարդ մաս-
նա գետ նե րով հա մալ րե լու խնդրին։  Նա ընդգ ծեց, որ 
կադ րա յին քա ղա քա կա նութ յու նը ա ռանց քա յին է յու րա-
քանչ յուր բու հի հա մար։ Այ նու հետև « Կադ րա յին հիմ-
նախն դիր նե րը ու սում ա գի տա կան ո լոր տում» թե մա յով 
հան գա մա նա լից զե կույց ներ ներ կա յաց րին ԵՊԲՀ ու սում-
նա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր  Լա րի սա Ա վե-
տիս յա նը և  Կա րիե րա յի կենտ րո նի ղե կա վար  Խա չա տուր 
 Մար գար յա նը։

 Զե կու ցող նե րը նշե ցին, որ կադ րա յին քա ղա քա կա նութ-
յանն անդ րա դառ նա լու և  այս ո լոր տում աշ խա տանք նե րի 
արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց մանն ուղղ ված բա րե փո-
խում եր ի րա կա նաց նե լու, կադ րա յին սերն դա փո խութ յուն 
ա պա հո վե լու նպա տա կով ի րա կա նաց վել է հա մա պար-
փակ ինք նա վեր լու ծութ յուն, ու սում ա սիր վել են ա ռա ջա-
տար երկր նե րի մո դել նե րը և դ րա հի ման վրա մշակ վել  
ռազ մա վա րա կան հա յե ցա կարգ։

 Կադ րա յին հիմ ախն դիր նե րի շուրջ ա ռա ջարկ ներ և 
 կար ծիք ներ ներ կա յաց րին  գի տա կան խորհր դի ան դամ-
ներն ու պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րը։  Նիս տի ըն թաց քում հաս տատ վեց նաև  գի տա կան 
խորհր դի աշ խա տան քա յին պլա նը, ու սում ա կան գրա կա-
նութ յան ցան կը, կա նո նա կար գե րում փո փո խութ յուն ներ 
կա տա րե լու ո րոշ ման նա խագ ծե րը։

Անց կաց վեց պրո ֆե սո րի գի տա կան կո չում շնոր հե լու 
մրցույթ։  Նիս տի ա վար տին ի մու նա ֆեր մեն տա յին հե տա-
զո տութ յուն նե րի լա բո րա տո րիա յի վա րիչ, « Նոր հայ կա-
կան բժշկա կան հան դես» գի տա կի րա ռա կան ամ սագ րի 
պա տաս խա նա տու քար տու ղար Ս տե փան Ա վագ յա նը եր-
կա րատև և  ան բա սիր աշ խա տան քի հա մար պարգ ևատր-
վեց ԵՊԲՀ շնոր հա կա լագ րով:

ԱՆՑ ԿԱՑ ՎԵՑ  ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ 

ԽՈՐՀՐ ԴԻ՝ ԱՅՍ  

ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ԿԱՆ ՏԱՐ ՎԱ 

 Ա ՌԱ ՋԻՆ ՆԻՍ ՏԸ
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Տասն չոր սե րորդ տա րին ա նընդ մեջ ի րա կա նաց վող 
« Դի ջի թեք Էքս պո-2018» ցու ցա հան դեսն այս տա րի 
տեխ նո լո գիա կան ո լոր տով հե տաքրքր վող նե րի հա մար 
իր դռներն էր բա ցել հոկ տեմ բե րի 5-7-ը՝ «Եր ևան էքս-
պո» կենտ րո նում: « Տոն՝ տեխ նո լո գիա կան հա յութ յան 
հա մար» կար գա խո սի ներ քո անց կաց վող ցու ցա հան դե-
սին մաս նակ ցում էին մի շարք  ա ռա ջա տար ըն կե րութ-
յուն ներ, ինչ պես նաև  Հա յաս տա նի և Ար ցա խի շուրջ 230 
դպրոց նե րի «Ար մաթ» կրթա կան ցան ցի սա ներ: 

ԵՊԲՀ-ն ևս ան մասն չմաց և  ու սա նող նե րի կող մից 
հե ղի նա կած հե տաքր քիր տեխ նի կա կան նո րա րա րութ-
յամբ՝ բիո նիկ ձեռ քով, մաս նակ ցեց տեխ նո լո գիա կան 
ցու ցա հան դե սին: 

Ու սա նո ղա կան գի տա կան ըն կե րութ յան նա խա գահ 
 Սե նիկ  Մա տին յա նը մեզ հետ զրույ ցում նշեց, որ բիո-
նիկ ձեռ քի գա ղա փա րը սկսվել է դեռևս այն ժա մա նակ, 
երբ ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան գի տա կան ըն կե րութ յու նը վե-
րա կանգ նեց նե րամ բիո նա կան գի տա կան խմբակ նե րի 
գործունեությունը։ 

«Ու սա նող նե րն ի րենց աշ խա տան քը սկսել են 2017-
ին՝ ՈւԳԸ նե րամ բիո նա կան խմբա կի շրջա նակ նե րում՝ 
ո գեշնչ վե լով հա մալ սա րա նի հիմ ա կան ուղղ վա ծութ-
յամբ՝ նեյ րո գի տութ յամբ։ Ա ռաջ նա յին նպա տակն էր օգ-
նել այն մարդ կանց, ով քեր հան գա մանք նե րի բե րու մով 
կորց րել են վե րին վեր ջույ թը։ Արդ յուն քում ծնվեց գա ղա-
փար՝ ստա նալ ֆուն ցիո նալ ու ճիշտ կա ռա վար վող պրո-
թեզ»,- ա սաց նա։ 

 Սե նիկ  Մա տին յա նի խոս քով՝ խումբն իր աշ խա տան-
քա յին գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում ար դեն իսկ հա սել է 
մի շարք հա ջո ղութ յուն նե րի, մաս նա վո րա պես՝ վեր ջերս 
ստա նա լով դրա մաշ նորհ՝ In-
novative solutions and technol-
ogies (ISTC) Joint research grant 
program-ի շրջա նակ նե րում, 
տար բեր կա ռա վար ման հա-
մա կար գե րի օգ նութ յամբ կա-
րո ղա ցել է ի րա գոր ծել բիո նիկ 
ձեռ քի պրո տա տի պի նա խագ-
ծու մը, հա վա քու մը ու փոր-
ձար կու մը։ 

Իսկ ա հա օ րերս տե ղի ու նե-
ցած « Դի ջի թեք Էքս պո-2018» 
ցու ցա հան դե սի շրջա նա կում 
խում բը՝ ար դեն ArmBionics 
ան վան մամբ, ներ կա յաց րեց 
բիո նիկ ձեռ քի՝ միոէ լեկտ-
րիկ սեն սոր նե րով աշ խա տող 
տար բե րա կը։

ՈՒ ՍԱ ՆՈՂ ՆԵ ՐԻ ՀԵ ՂԻ ՆԱ ԿԱԾ  

ՏԵԽ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ ՆՈ ՐԱ ՐԱ ՐՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ՝

ԲԻՈ ՆԻԿ ՁԵՌ ՔԸ, ՄԱՍ ՆԱԿ ՑԵԼ Է  

« ԴԻ ՋԻ ԹԵՔ ԷՔՍ ՊՈ-2018» ՑՈՒ ՑԱ ՀԱՆ ԴԵ ՍԻՆ

Գիտություն



 Սեպ տեմ բե րի 29–ին Եր ևա նում շա րու նակ վեց 
 Հայ կա կան ու րո լո գիա կան ա սո ցիա ցիա յի XX մի ջազ-
գա յին եր կօր յա կոնգ րե սը՝ նվիր ված ան վա նի ու րո լոգ, 
դո ցենտ  Յու րի  Զոհ րաբ յա նի ծննդյան 80-ամ յա կին:

 Կար ևո րե լով հմուտ մաս նա գե տի մեծ փորձն ու վաս-
տա կը՝ նրան շնոր հա վո րե լու էին ե կել բազ մա թիվ 
պրո ֆե սոր ներ, բժիշկ ներ, ո րոն ցից շա տե րը ե լույթ նե-
րով և  բա րե մաղ թան քե րով հան դես ե կան: ԵՊԲՀ ռեկ-
տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը, շնոր հա վո րե լով ա վագ գոր-
ծըն կե րո ջը, նշեց, որ  Յու րի  Զոհ րաբ յանն իր ան ցած 
ճա նա պար հով ա պա ցու ցել է իր հա վա տար մութ յու նը 
սպի տակ խա լա թին, եր բեք չի դա վա ճա նել, կա րո ղա-
ցել է իր ի մաս տնութ յամբ կեր տել նոր սե րունդ, որն այ-
սօր ի նպաստ ժո ղովր դի է աշ խա տում:

 Ռեկ տո րը կար ևո րեց նաև նման գի տա կան ի րա-
դար ձութ յուն նե րի անց կա ցու մը՝ նշելով՝ «Ինձ հա-
մար այս ա սո ցիա ցիա յի ժո ղով ե րը մշտա պես ե ղել և  
եր կար տա րի ներ կման ա մե նա կար ևոր գի տա կան 
ի րա դար ձութ յուն նե րը: Ես ինձ այս մաս նա գի տութ յան 
մեջ զգում եմ ինչ պես տա նը, ըն տա նի քում:  Շատ մեծ 
ճա նա պարհ եմ ան ցել:  Հատ կան շա կան է, որ ե րի տա-
սարդ ու րո լոգ ներն ի րենց ան ցած ճա նա պար հը փոր-
ձում են ամ փո փել՝ ա վագ ըն կեր նե րի հետ անց կաց նե-
լով նմա նա տիպ գի տա ժո ղով եր: Ար մեն  Մու րադ յա նի 
գնա հատ մամբ՝ ու րո լո գիան չէր կա յա նա, ե թե չու նե-
նար ար ժա նա վոր նա հա պետ ներ, ու սու ցիչ ներ, ո րոնք 
ժա մա նա կին կա րո ղա ցել են ա ռա ջա տա րը լի նել ամ-
բողջ աշ խար հում, բե րել և  զար գաց նել  Հա յաս տա նում 
ու րո լո գիա կան բո լոր հնա րա վոր ուղ ղութ յուն նե րը:

Ար մեն  Մու րադ յանն իր ե լույ թից հե տո  Յու րի 
 Զոհ րաբ յա նին ԵՊԲՀ պատ մութ յան և  Հա յաս տա նում 
ու րո լո գիա յի զար գաց ման մեջ անգ նա հա տե լի դե րի, 
անմ ա ցորդ նվի րու մի, ե րի տա սարդ կադ րե րի պատ-
րաստ ման և  եր կա րատև ու ան բա սիր գի տա ման կա-
վար ժա կան գոր ծու նեութ յան հա մար պարգ ևատ րեց 
ԵՊԲՀ հու շա մե դա լով:

 Յու րի  Զոհ րաբ յա նը  Հայ կա կան ու րո լո գիա կան ա սո-
ցիա ցիա յի կող մից ար ժա նա ցավ նաև հու շան վե րի:

Ս ՊԻ ՏԱԿ ԽԱ ԼԱ ԹԻՆ ԵՐ ԲԵՔ  

ՉԻ ԴԱ ՎԱ ՃԱ ՆՈՒՄ.  

ՏԵ ՂԻ ՈՒ ՆԵ ՑԱՎ ԱՆ ՎԱ ՆԻ  

ՈՒ ՐՈ ԼՈԳ  ՅՈՒ ՐԻ 

 ԶՈՀ ՐԱԲ ՅԱ ՆԻ  

ԾՆՆԴՅԱՆ 80-ԱՄ ՅԱ ԿԻՆ 

 ՆՎԻՐ ՎԱԾ ԿՈՆԳ ՐԵՍ
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Թ բի լի սիում սեպ տեմ բե րի 17-19-ը անց կաց վել է 
« Ֆուն դա մեն տալ և պ րակ տիկ անդ րո լո գիա» թե մա-
յով մի ջազ գա յին գի տա ժո ղո վ, ո րին իր ակ տիվ մաս-
նակ ցութ յունն է ու նե ցել ԵՊԲՀ սեք սո պա թո լո գիա յի 
ամ բիո նի և  Սեք սո լոգ նե րի հայ կա կան ա սո ցիա ցիա յի 
պատ վի րա կութ յու նը:  Գի տա ժո ղո վի շրջա նա կում զե կու-
ցում ե րով հան դես են ե կել ԵՊԲՀ սեք սո պա թո լո գիա յի 
կուր սի պրո ֆե սոր,  Սեք սո լոգ նե րի հայ կա կան ա սո ցիա-
ցիա յի նա խա գահ Ա րամ  Հա կոբ յա նը, ԵՊԲՀ սեք սո պա-
թո լո գիա յի կուր սի վա րիչ, ԵՊԲՀ սեք սո պա թո լո գիա յի 
կլի նի կա յի ղե կա վար, բ.գ.թ. Ար սեն Գ րի գոր յա նը, ԵՊԲՀ 
սեք սո պա թո լո գիա յի կուր սի դա սա խոս, բ.գ.թ., դո ցենտ 
Վ րեժ  Շահ րա ման յա նը, ԵՊԲՀ սեք սո պա թո լո գիա յի 
կուր սի ա սիս տենտ,  Սեք սո լոգ նե րի հայ կա կան ա սո ցիա-
ցիա յի տնօ րեն  Ռու զան նա Ա զատ յա նը:  Գի տա ժո ղո վին 
մաս նակ ցե լու նպա տա կով Թ բի լի սի էր ժա մա նել ճա-
նաչ ված ու րո լոգ, բ.գ.դ., պրո ֆե սոր  Մի խա յիլ  Կո գա նը։

Վ րա ցի գոր ծըն կեր նե րի հա մար այս գի տա ժո ղով իր 
տե սա կով ե զա կի էր։ Այն հնա րա վո րութ յուն տվեց բժիշկ-
նե րին տե ղե կա նալ սե ռա կան և  վե րա րտադ րո ղա կան 
ա ռող ջութ յան գի տա կան վեր ջին նո րութ յուն նե րին, լսել 
հե տաքր քիր մաս նա գի տա կան զե կու ցում եր, ինչ պես 
նաև նոր ծա նո թութ յուն ներ հաս տա տել:  Գի տա ժո ղո վի 
շրջա նա կում քննարկ վե ցին տղա մարդ կանց անպտ ղութ-
յան, կոն քա յին քրո նիկ ցա վի, քրո նիկ պրոս տա տի տի, 
սե ռա կան խան գա րում ե րի և  այլ նո զո լո գիա նե-
րի ախ տո րոշ ման, բուժ ման ժա մա նա կա կից հա-
յե ցա կե տե րը:

 Հա րա կից մաս նա գետ նե րի կող մից հա տուկ 
ու շադ րութ յան ար ժա նա ցավ սե ռա կան խան-
գա րում ե րի ախ տո րոշ ման և  բուժ ման միջ-
դիս ցիպ լի նար մո տե ցու մը, ո րը վա ղուց կի րառ-
վում է ԵՊԲՀ սեք սո պա թո լո գիա յի կլի նի կա յում։ 
 Հար ցուպա տաս խա նի և քննար կում ե րի ըն-
թացքում բժիշկ նե րը ներ կա յաց րին ի րենց գի տե-
լիք ներն ու եր կա րամ յա փոր ձը:

Քն նարկ վե ցին և մ շակ վե ցին հե տա գա գոր-
ծակ ցութ յան գի տա գործ նա կան ծրագ րեր:

 ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԱ ԿԱՆ  

ՄԱՍ ՆԱ ԳԵՏ ՆԵ ՐԸ ՄԱՍ ՆԱԿ ՑԵԼ ԵՆ 

Թ ԲԻ ԼԻ ՍԻՈՒՄ ԱՆՑ ԿԱՑ ՎԱԾ 

 ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ՀԱ ՎԱ ՔԻՆ

Գիտություն



ԵՊԲՀ տար բեր ստո րա բա ժա նում եր ներ-
կա յաց նող 15 աշ խա տա կից, այդ թվում՝ 
3 հա մալ սա րա նա կան բժշկա կան կենտ-
րո նների ղե կա վարներ, մաս նակ ցեցին 
« Բուժ հաս տա տութ յուն նե րի կա ռա վա րում» թե-
մա յով վե րա պատ րաստ ման դա սըն թա ցին:

Ութ  շա բաթ տևո ղութ յամբ դա սըն թացն ի րա-
կա նաց վեց « Մե նեջ մենթ Միքս» մի ջազ գա յին 
կազ մա կեր պութ յան հետ:

Վե րա պատ րաստ ման կուր սին դա սա վան դե-
լու նպա տա կով ար տա սահ ման յան բու հե րից 
հրա վիր վել էին նշա նա կա լի փորձ ու նե ցող մաս-
նա գետ ներ:

Նա խա ձեռ նութ յան կազ մա կեր պիչ նե րը 
վստա հութ յուն հայտ նե ցին, որ ծրա գի րը հնա րա-
վո րութ յուն կտա մաս նա կից նե րին ա ռա վել ճիշտ 
կազ մա կեր պել ըն թա ցիկ աշ խա տանք նե րը, ինչ-
պես նաև կնպաս տի աշ խա տան քի արդ յու նա վե-
տութ յան բարձ րաց մա նը:

 Մաս նա կից նե րը ևս փաս տե ցին, որ դա սըն-
թա ցի շնոր հիվ ստա ցած գի տե լիք նե րը կկա րո-
ղա նան կի րա ռել ի նպաստ բու հի զար գաց ման: 
Ծ րա գի րը շա րու նա կա կան է լի նե լու: 

« ԲՈՒԺ ՀԱՍ ՏԱ ՏՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ 

 ԿԱ ՌԱ ՎԱ ՐՈՒՄ» ՎԵ ՐԱ ՊԱՏ ՐԱՍՏ ՄԱՆ 

 ԴԱ ՍԸՆ ԹԱ ՑԻ ՄԱՍ ՆԱ ԿԻՑ ՆԵ ՐԸ ՍՏԱ ՑԱՆ 

Ա ՎԱՐ ՏԱ ԿԱՆ ՎԿԱ ՅԱ ԿԱՆ ՆԵՐ
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ԵՊԲՀ-ն սեպտեմբերի 20-ին հյու րըն կա լել էր ՌԴ գի-
տութ յուն նե րի ա կա դե միա յի փոխ նա խա գահ,  Պի րո գո վի 
հա մալ սա րա նի բժշկա կեն սա բա նա կան ֆա կուլ տե-
տի բժշկա կան նա նո բիո տեխ նո լո գիա յի ամ բիո նի վա-
րիչ Վ լա դի միր  Չե խո նի նին և  Ռու սաս տա նի գի տու-
թյուն նե րի ա կա դե միա յի թղթա կից ան դամ,  Մոսկ վա յի 
 Սե չե նո վի ան վան 1-ին բժշկա կան հա մալ սա րա նի ման-
կա բար ձութ յան և  գի նե կո լո գիա յի ամ բիո նի վա րիչ Ա լեք-
սանդր  Մա կա ցա րիա յին:  Բաց ման խոս քով հան դես 
ե կավ ԵՊԲՀ գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր, կեն սա քի-
միա յի ամ բիո նի պրո ֆե սոր  Կոնս տան տին Են կո յա նը:  
 Նա նշեց, որ մեծ պա տիվ է ՌԴ-ի գոր ծըն կեր նե րին 
հյու րըն կա լել, ով քեր հան դես կգան սկզբուն քա յին, թի-
րա խա յին դա սա խո սութ յամբ՝ նվիր ված «Գլ խու ղե ղի 
ու ռուցք նե րի ախ տո րոշ ման և  բուժ ման կեն սա տեխ նո-
լո գիա կան նո րա րա րութ յուննե րը» և «Թ րոմ բո ֆի լիան 
և թ րոմ բոզ նե րը կա նանց կյան քում» թե մա նե րին: Վ լա-
դի միր  Չե խո նի նը, նախ քան դա սա խո սութ յու նը սկսե լը 
նշեց, որ իր հա մար մեծ պա տիվ է գտնվել  Հա յաս տա նում:

«Ար դեն մեծ փորձ ու նեմ աշ խա տե լու հայ գիտ նա կան-
նե րի հետ:  Շատ եմ ցան կա նում, որ պես զի հայ կա կան 
գի տութ յու նը ոչ միայն զար գա նա այս տեղ, այլև հա մաշ-
խար հա յին գի տութ յան կազ մում»:  Խո սե լով գլխու ղե ղի 
ու ռուցք նե րի և դ րանց կան խար գել ման մա սին՝ նա նկա-
տեց, որ այն, ըստ էութ յան, ա մե նա չա րո րակ ու ռուցք-
նե րի թվում է. «Ա ռա ջին հեր թին նրան բնո րոշ է ա րագ 
ա ճը և կրկ նութ յան հա վա նա կա նութ յու նը»: ՌԴ գի տութ-
յուն նե րի ա կա դե միա յի փոխ նա խա գահն ամ փո փեց ոչ 
միայն ար դի բժշկա կեն սա բա նա կան ուղղ վա ծութ յունն 
այս դաշ տում, այլև հստակ ցույց տվեց  Ռու սաս տա նի 
 Դաշ նութ յան լա բո րա տո րիա նե րի, մաս նա վո րա պես 
իր կող մից ղե կա վար վող լա բո րա տո րիա յի արդ յունք-
նե րը: Այ նու հետև դա սա խո սութ յամբ հան դես ե կավ 
Ա լեք սանդր  Մա կա ցա րիան:  Նա ամ փո փեց մի ամ բողջ 
ուղ ղութ յուն՝ նվիր ված թ րոմ բո ֆի լիան և թ րոմ բոզ նե րը 
կա նանց կյան քում թե մա յին:

 Ռու սաս տա նի գի տութ յուն նե րի ա կա դե միա յի թղթա-
կից-ան դա մը ԵՊԲՀ-ին նվի րեց Իս րա յե լի գիտ նա կան-
նե րի հա մա հե ղի նա կութ յամբ հրա տա րակ ված թրոմ-
բո ֆի լիա յին նվիր ված նոր դա սա գիրք:  Մա կա ցա րիան 
անդ րա դար ձավ նաև նա խօ րեին  Գի տութ յուն նե րի ա կա-
դե միա յում անց կաց ված հան դիպ մա նը:  Նա նշեց, որ 
հիա ցած է նա խորդ օ րը  Գի տութ յուն նե րի ազ գա յին ա կա-
դե միա յում կայացած հան դիպ ման ըն թաց քում բժշկա-
կան հա մալ սա րա նի կող մից ներ կա յաց ված զե կույ ցով 
և  հա մալ սա րա նում նեյ րո գի տութ յան ո լոր տում կա տար-
վող հե տա զո տութ յուն նե րի մա կար դա կով: «Ս րանք ան-
կեղծ խոս քեր են և  ոչ դի վա նա գի տութ յուն:  Մեր միջև 
հա րա բե րութ յուն նե րը քա ղա քա կան բնույթ չեն կրում: Այս հա րա բե րութ յուն նե րում ես նկա-
տե ցի ան կեղ ծութ յուն և  միմ յանց նկատ մամբ հար գանք»,-հա վե լեց նա:  Դահ լի ճում գտնվող 
բազ մութ յու նը մեծ հե տաքրք րութ յամբ էր լսում մաս նա գետ նե րի դա սա խո սութ յուն նե րը, 
իսկ հան դիպ ման վեր ջում նրանց կող մից հնչե ցին բազ մա թիվ հար ցեր, ո րոնց ՌԴ-ից ժա-
մա նած մաս նա գետ նե րը ման րա մաս նութ յամբ պա տաս խա նե ցին:  Դա սա խո սութ յու նից հե-
տո ա կա դե մի կոս ներն այ ցե լե ցին  նեյ րո գի տութ յան լա բո րա տո րիա, որ տեղ հե տա գա գի-
տա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան կոնկ րետ պլան ներ մշակ վե ցին:

 ԴԱ ՍԱ ԽՈ ՍԵ ՑԻՆ  

ՌԴ-ԻՑ ԺԱ ՄԱ ՆԱԾ  

ՄԱՍ ՆԱ ԳԵՏ ՆԵ ՐԸ

Կրթություն



ԵՊԲՀ-ում դա սա խո սե լու նպա տա կով Եր ևա նում են 
 Գեր մա նիա յի Մ յունս թե րի հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա յի 
և  Համ բուր գի Հ յու սի սա յին ա կա դե միա յի պրո ֆե սոր նե րը:  

Ար տերկ րի ան վա նի մաս նա գետ նե րի հետ աշ խա տան-
քա յին քննար կում է անց կաց վել ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն 
 Մու րադ յա նի և  մի ջազ գա յին գոր ծու նեութ յան և  ար տա քին 
կա պե րի գծով պրո ռեկ տոր Եր վանդ  Սա հակ յա նի մաս նակ-
ցութ յամբ:

 Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վել են երկ կողմ հա-
մա գոր ծակ ցութ յան ընդ լայն մա նը վե րա բե րող հար ցեր: 
 Մաս նա վո րա պես անդ րա դարձ է կա տար վել հա մա գոր-
ծակ ցութ յան ընդ լայն ման հնա րա վո րութ յուն նե րին հան րա-
յին ա ռող ջութ յան և  ու ռուց քա բա նութ յան ո լորտ նե րում:

 Հոկ տեմ բե րի 8-10-ն  ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում գեր-
մա նա ցի պրո ֆե սոր նե րը հան դես են ե կել ութ դա սա խո-
սութ յամբ, ո րոնք վե րա բե րել են մաս նա գի տա կան տար բեր  
թե մա նե րի:

Մ ՅՈՒՆՍ ԹԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԱ ԿԱՆ 

ԿԼԻ ՆԻ ԿԱ ՅԻ ԵՎ  ՀԱՄ ԲՈՒՐ ԳԻ 

 Հ ՅՈՒ ՍԻ ՍԱ ՅԻՆ Ա ԿԱ ԴԵ ՄԻԱ ՅԻ 

 ՊՐՈ ՖԵ ՍՈՐ ՆԵ ՐԸ ԴԱ ՍԱ ԽՈ ՍՈՒՄ ԵՆ 

ԲԺՇԿԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆՈՒՄ
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ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յանն ըն դու նել է ՌԴ 
ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան «Էն դոկ րի նո-
լո գիա կան գի տա կան կենտ րոն» դաշ նա յին պե տա-
կան բյու ջե տա յին հիմ ար կի խորհր դատ վա կան և  
ախ տո րոշ ման գծով տնօ րե նի տե ղա կալ, պրո ֆե սոր 
 Նա տալ յա  Վո լե վոդ զին:

 Ռեկ տո րը բարձ րա գույն բժշկա կան ո րա կա վո րում  
ու նե ցող մաս նա գե տին հանձ նեց ԵՊԲՀ այ ցե լու-պրո-
ֆե սորի հա վաս տա գի ր: Հ յու րի հետ քննարկ վե ցին 
ա ռա ջի կա հա մա գոր ծակ ցութ յա նը վե րա բե րող մի 
շարք հար ցեր: Պ րո ֆե սոր  Վո լե վոդզն ա ռա ջի կա-
յում ԵՊԲՀ-ում հան դես կգա դա սա խո սութ յամբ, ինչ-
պես նաև հա մա տեղ կմշակ վեն էն դոկ րի նո լո գիա կան 
ո լոր տը զար գաց նե լուն ուղղ ված ծրագ րեր: Ն շենք, որ 
 Նա տալ յա  Վո լե վոդզն ա վար տել է Ն.Ի.  Պի րո գո վի 
ան վան  Ռու սաս տա նի ազ գա յին հե տա զո տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նը՝ ման կա բու ժութ յուն մաս նա-
գի տութ յամբ: Ա վե լի քան 120 գի տա կան աշ խա տանք-
նե րի հե ղի նակ է:  Ղե կա վա րել է ե րեք թեկ նա ծո ւա կան 
ա տե նա խո սութ յուն:  Ռու սաս տա նի էն դոկ րի նո լոգ նե րի 
ա սո ցիա ցիա յի ան դամ է, էն դոկ րի նո լո գիա, ման կա կան 
էն դոկ րի նո լո գիա, ա ռող ջա պա հութ յան և  հան րա յին 
ա ռող ջութ յան կազ մա կերպ ման մաս նա գի տութ յուն նե-
րով ու նի հա վաս տա գիր:  Պարգ ևատր վել է ՌԴ ա ռող-
ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան պատ վոգ րով:

 ՆԱ ՏԱԼ ՅԱ  ՎՈ ԼԵ ՎՈԴ ԶԸ  

ՀԱ ՄԱԼ ՐԵՑ ԵՊԲՀ  

ԱՅ ՑԵ ԼՈՒ-  

ՊՐՈ ՖԵ ՍՈՐ ՆԵ ՐԻ  

ՇԱՐ ՔԸ

Կրթություն



 Հա յաս տա նում  Գեր մա նիա յի ար տա կարգ և  լիա զոր 
դես պան  Բերն հարդ  Մա թիաս  Քիս լե րի գլխա վո րութ յամբ 
ԵՊԲՀ-ում հյու րըն կալ վեց գեր մա նա ցի վաս ված քա բա-
նա կան վի րա բու ժութ յան և ս պոր տա յին բժշկութ յան մաս-
նա գետ նե րի խում բը:  Սեպ տեմ բե րի 20-ին Եր ևան եր կօր յա 
այ ցով ժա մա նած խմբի կազ մում գեր մա նա կան հան րա-
հայտ ATOS կլի նի կա նե րի մաս նա գետ ներն էին։ Հ յու րե-
րի թվում էին ո լոր տի ե րեք հե ղի նա կա վոր բժիշկներ և 
ATOS կլի նի կա նե րի եր կու մաս նաճ յու ղե րի գլխա վոր տնօ-
րեն նե րը։ Ող ջու նե լով հյու րե րին՝ ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն 
 Մու րադ յա նը նշեց, որ վեր ջին տա րի նե րին հա մալ սա րա-

նը սեր տո րեն հա մա գոր ծակ ցում է  Գեր մա նիա յի հետ՝ 
բժշկա կան կրթութ յան ո լոր տում: Ն րա գնա հատ մամբ՝ 
տա րի նե րի ըն թաց քում հա մա գոր ծակ ցութ յու նը զար-
գա նում է:

 ԵՊԲՀ ռեկ տո րը հյու րե րի ու շադ րութ յու նը հրա վի րեց 
 Հայ րե նի քի պաշտ պա նի վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րո-
նի վրա:  Նա շեշ տեց, որ գեր մա նա ցի մաս նա գետ ներն 
ի րենց այ ցով, խորհր դատ վութ յամբ կնպաս տեն հան-
րութ յան ջան քե րով ստեղծ ված և  հա մաշ խար հա յին 
չա փա նիշ ե րին հա մա պա տաս խա նող կա ռույ ցի աշ-
խա տանք նե րի ակտիվացմանը:  Ռեկ տո րը նշեց, որ 
մեծ է վե րա կանգ նո ղա կան բուժ ման ո լոր տում փո-
խա նա կա յին ծրագ րեր ի րա կա նաց նե լու շա հագրգռու-
թյու նը:  Հայ րե նի քի պաշտ պա նի տա նը ա ռա ջի կա յում 
ծրագր վում է ստեղ ծել նաև ու սում ա կան կենտ րոն, 
և  գեր մա նա ցի մաս նա գետ նե րը կա րող են հա մա գոր-

ծակ ցել նաև այ ցե լու-պրո ֆե սոր նե րի կար գա վի-
ճա կով:  Հա յաս տա նում  Գեր մա նիա յի ար տա կարգ 
և  լիա զոր դես պան  Բերն հարդ  Մա թիաս  Քիս լերն 
ընդգ ծեց, որ գեր մա նա ցիների մաս նա գի տա կան 
խմբի այ ցը  Հա յաս տան ե զա կի չէ. ա միս ներ ա ռաջ 
Եր ևա նում էին  Համ բուր գից, Մ յուն խե նից և Մ յուս-
տե րից ժա մա նած մաս նա գետ նե րը:  Դի վա նա գետն 
ընդգ ծեց, որ նման այ ցե րը շա րու նա կա կան են լի-
նե լու:

 Նա նաև հա վե լեց, որ ATOS կլի նի կա նե րի մաս-
նա գետ նե րը ա ռա ջին հեր թին հայտ նի են ի րենց 
ո րա կա վոր ված բժիշկ նե րով: ATOS կլի նի կա նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ևս  ներ կա յաց րին մաս նա գի-
տա կան ի րենց փոր ձը:  Գեր մա նա ցի գոր ծըն կեր-
ներն ա ռա ջար կե ցին ԵՊԲՀ ղե կա վա րութ յա նը սեր-
տաց նել գոր ծակ ցութ յու նը հատ կա պես կրթա կան 
ուղ ղութ յամբ և քն նար կել  Գեր մա նիա յում հայազգի 

ԳԵՐ ՄԱ ՆԱ ՑԻ  

ՎՆԱՍ ՎԱԾ ՔԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ  

ՎԻ ՐԱ ԲՈՒ ԺՈՒԹ ՅԱՆ ԵՎ  

Ս ՊՈՐ ՏԱ ՅԻՆ ԲԺՇԿՈՒԹ ՅԱՆ 

ՄԱՍ ՆԱ ԳԵՏ ՆԵ ՐԻ ԽՄԲԻ  

ՀԵՏ ՔՆՆԱՐԿ ՎԵ ՑԻՆ  

ՄԻ ՇԱՐՔ ՀԱՐ ՑԵՐ
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սո վո րող նե րի մաս նակ ցութ յամբ կրթա կան ծրագ րե րի ի րա կա-
նա ցու մը:  Հյուրերի խոս քով՝  Գեր մա նիա յում մաս նա գի տա կան 
գի տե լիք նե րը հարս տաց նե լուց հե տո բժիշկ նե րը հնա րա վո րութ-
յուն կու նե նան վե րա դառ նալ հայ րե նիք և  այն տեղ շա րու նա կել 
մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յու նը:  Հան դի պու մից ան մի-
ջա պես հե տո  Հա յաս տա նում  Գեր մա նիա յի ար տա կարգ և 
 լիա զոր դես պա նը, պատ վի րա կութ յան ան դամ ե րը ԵՊԲՀ 
ռեկ տո րի հրա վե րով և  ու ղեկ ցութ յամբ այ ցե լե ցին  Հայ րե նի քի 
պաշտ պա նի վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րոն: Ն րանք ծա-
նո թա ցան զին հաշ ման դամ ե րին մա տուց վող բժշկա կան 
ծա ռա յութ յուն նե րին, տե ղի գոր ծըն կեր նե րի հետ քննար-
կե ցին վե րա կանգ նո ղա կան բժշկութ յան ո լոր տում փոր ձի 
փո խա նակ մա նը վե րա բե րող մի շարք հար ցեր: Ն շենք, որ 
ATOS կլի նի կա նե րի մաս նա գետ նե րի ծա ռա յութ յուն նե րից 
են օգտ վում այն պի սի աշ խա րհահռ չակ մար զիկ ներ, ինչ պի-
սիք են  Բո րիս  Բե կե րը և Ֆ րանց  Բե կեն բաո ւե րը, Վ լա դի միր 
Կ լիչ կոն և  Դիրկ  Նո վից կուն, գեր մա նա կան ֆուտ բո լա յին 
ա ռա ջա տար ա կումբ նե րի ան դամ ե րը նույն պես սպա-
սարկ վում են ATOS կլի նի կա նե րի կող մից։  Մաս նա գետ ներն 
այ ցի շրջա նա կում կմաս նակ ցեն մի շարք մի ջո ցա ռում-
նե րի ու հան դի պում ե րի։ ATOS կլի նի կա նե րի խումբն 
ակ տիվ գոր ծու նեութ յուն է ծա վա լում նաև մի ջազ գա յին 
հար թակ նե րում։  Հա յաս տան պատ վի րա կութ յան ա ռա-
ջին այ ցի նպա տա կը հա յաս տան յան ա ռող ջա պա հա կան 
ո լոր տի հետ ծա նո թա ցու մը, հայ գոր ծըն կեր նե րի հետ 
փոր ձի փո խա նա կում ու մաս նա գի տա կան խնդիր նե րի 
քննար կու մը, մեր երկ րի ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տում 
գոր ծող բժիշկ նե րի և  կազ մա կեր պութ յուն նե րի՝ կրթա-
կան և  բուժ հաս տա տութ յուն նե րի, մար զա կան ա սո ցիա-
ցիա նե րի և ս պոր տա յին ա կումբ նե րի, ինչպես նաև այլ 
կա ռույց նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցութ յան հաս տա տում 
է։

ATOS ա ռա ջին կլի նի կան հիմ ադր վել է 
 Հայ դել բեր գում, 1991-ին և  ի սկզբա նե հան դի սա ցել է 
բա ցա ռա պես օր թո պե դիկ պրակ տի կա ի րա կա նաց նող 
բուժ հաս տա տութ յուն։  Քա ռորդ դար անց հիմա դիր-
նե րին հա ջող վել է ATOS-ը կլի նի կա-
նե րի խմբի վե րա ծել: Այ սօր ATOS-ը 
բժշկութ յան բարձ րա կարգ ծա ռա-
յութ յուն ներ է մա տու ցում գրե թե ամ-
բողջ  Գեր մա նիա յում՝  Հայ դել բեր գում, 
 Համ բուր գում, Ք յոլ նում, Մ յուն խե նում 
և Բ րաուն ֆել սում:  Վեր ջին տա րի նե րի 
ըն թաց քում ATOS-ի թի մը շա րու նա-
կա բար ընդ լայ նել է իր ծա ռա յութ յուն-
նե րի շրջա նա կը՝ մաս նա գի տա նա լով 
կոն քազդ րե րի, ծնկնե րի, ու սե րի, ող-
նա շա րի խնդիր նե րի ուղ ղութ յամբ։ 
Կ լի նի կա նե րի մաս նա գետ նե րը զբաղ-
վում են ե րա կա բա նութ յան, պրակ տո-
լո գիա յի, պա րա նո ցի, քթի և  ա կան ջի 
հետ կապ ված հի վան դութ յուն նե րի 
բուժ մամբ, ինչ պես նաև վիս ցե րալ օր-
գան նե րի խնդիր նե րի ախ տո րոշ մամբ, 
բուժ մամբ և  վի րա հա տա կան մի ջամ-
տութ յուն նե րով։ 2018-ին կ լի նի կա նե-
րի 24 վի րա բույժներ ընդգրկ վել են 
 Գեր մա նիա յի ա մե նա հայտ նի բժիշկ-
նե րի ցան կում։

Հյուրեր



ԵՊԲՀ կենտ րո նա կան մաս նա շեն քում հայ և  օ տա-
րերկ րա ցի ու սա նող նե րը, պրո ֆե սո րա դա սա խո-
սա կան կազ մի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը մեծ ոգ ևո րութ-
յամբ դի մա վո րե ցին ա մե րի կա հայ ան վա նի բժիշկ, 
ԱՄՆ  Լոս Ան ջե լե սի  Կա լի ֆոր նիա յի հա մալ սա րա նի 
(UCLA)  Դեյ վիդ  Գե ֆե նի ան վան բժշկա կան քո լե ջի 
հա մա ղե կա վար,  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան մա սին 
պատ մող հո լի վուդ յան « Խոս տու մ» ֆիլ մի պրոդ-
յու սեր, դոկ տոր Է րիկ Էս րաիլ յա նին և  Լոս Ան ջե լե-
սի  Կա լի ֆոր նիա յի հա մալ սա րա նի (UCLA) ռեկ տոր, 
կեն սա բան, ա կա դե մի կոս  Ջին Բ լո քին: Այ ցը ԵՊԲՀ 
մեկ նար կեց ու սա նող նե րի հետ խորհր դան շա կան 
խմբա կա յին լու սան կա րով, այ նու հետև հյու րե րը 
ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի ու ղեկ ցութ յամբ շրջե-
ցին ս տո մա տո լո գիա կան կրթութ յան գե րա զան-

ցութ յան կենտ րո նում, ծա նո թա ցան նո րա բաց 
կա ռույ ցի հնա րա վո րութ յուն նե րին:

  Մեր ան վա նի հայ րե նա կի ցը հա յե րե նով հե-
տաքրքր վեց կենտ րո նի գոր ծու նեութ յամբ, հետ-
ևեց սո վո րող նե րի դա սապ րո ցե սին:

Այ նու հետև ռեկ տո րա տի դահ լի ճում ու սա նող-
նե րը հնա րա վո րութ յուն ու նե ցան հար ցեր ուղ ղել 
Է րիկ Էս րաիլ յա նին և  Ջին Բ լո քին: 

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը նշեց, որ 
բու հի հա մար մեծ պա տիվ է հյու րըն կա լել ԱՄՆ 
 Լոս Ան ջե լե սի  Կա լի ֆոր նիա յի հա մալ սա րա նի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րին, որ տեղ ինքն ան ձամբ նա-
խորդ տա րի Է րիկ Էս րաիլ յա նի ա ջակ ցու թյամբ 
ա ռիթ է ու նե ցել լի նե լու:  Բու հի ղե կա վա րը կար-
ևո րեց հա մա տեղ ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը, 
ինչպես նաև հե տա գա հա մա գոր ծակ ցութ յան 
հնա րա վո րութ յուն նե րի քննար կու մը: 

ԵՊԲՀ կա րիե րա յի կենտ րո նի ղե կա վար 
 Խա չա տուր  Մար գար յա նը հյու րե րին ներ-
կա յաց րեց զե կույց, ո րը հա մա ռոտ պատ-
մում էր Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան-
վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
պատ մութ յան, ներ կա և  ա պա գա ծրագ րե-
րի, գոր ծու նեութ յան, ի րա կա նաց վող աշ-
խա տանք նե րի մա սին: Է րիկ Էս րաիլ յա նը 
ընդգ ծեց, որ տպա վոր ված է ԵՊԲՀ-ի ըն դու-
նե լութ յամբ և  իր հա մար թե´ որ պես հայ, և 
 թե´ որ պես բժիշկ պա տիվ է ներ կա գտնվել 
այս հա մալ սա րա նում:  Գոր ծըն կե րոջ հետ 
նրանց այ ցի նպա տակն է զար գաց նել հա-
մա գոր ծակ ցութ յու նը նաև կրթա կան ո լոր-
տում, կիս վել նոր գա ղա փար նե րով ու նա-
խա ձեռ նութ յուն նե րով: 

Ա ՄԵ ՐԻ ԿԱ ՀԱՅ ԱՆ ՎԱ ՆԻ 

ԲԺԻՇԿ Է ՐԻԿ ԷՍ ՐԱԻԼ ՅԱ ՆԸ ԵՎ 

 ԿԱ ԼԻ ՖՈՐ ՆԻԱ ՅԻ ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԻ 

ՌԵԿ ՏՈՐ  ՋԻՆ Բ ԼՈ ՔԸ ԵՊԲՀ-ՈՒՄ ԷԻՆ
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 Մեր հայ րե նա կի ցը  Հայ կա կան բա րե գոր ծա կան ընդ-
հա նուր միութ յան տնօ րեն նե րի կենտ րո նա կան վար-
չութ յան ան դամ է ընտր վել 2016 թվա կա նին:  Մի շարք 
կազ մա կեր պութ յուն նե րի վար չութ յան ան դամ է, այդ 
թվում՝ նաև  Կա լի ֆոր նիա յի բժշկա կան վար չութ յան:  
Ու սա նող նե րը բազ մա թիվ հար ցեր հղե ցին Է րիկ Էս-
րաիլ յա նին: «Ինձ եր բեմ հարց նում են` ինչ պես է ինձ 
հա ջող վել ա նել այս կամ այն բա նը, չէ՞ որ բժիշկ եմ, ին-
չին ես պա տաս խա նում եմ, ո րով հետև ես բժիշկ եմ»,- 
մաս նա գի տութ յան վե րա բեր յալ հար ցե րից մե կին 
ի պա տաս խան նշեց մաս նա գե տը:

 Խո սե լով բժշկի մաս նա գի տութ յան մա սին՝ նա 
շեշ տեց, որ բժիշկ լի նելն ա ռա վե լութ յուն է, քա նի 
որ այն հնա րա վո րութ յուն է տա լիս ոչ թե մտա-
ծել միայն որ ևէ պաշ տոն ձեռք բե րե լու մա սին, այլ 
ա ռա ջին հեր թին հնա րա վո րութ յուն է ծա ռա յե լու 
մարդ կանց: 

 Հար ցին՝ արդ յո՞ք կապ ու ներ նրա բժիշկ դառ նա-
լու հան գա մանքն այն փաս տի հետ, որ « Խոս տու մ» 
ֆիլ մի գլխա վոր հե րոս նե րից մե կը ևս բ ժիշկ էր, նա 
նշեց, որ միշտ է ցան կա ցել բժիշկ դառ նալ: Ն րա 
խոս քով` սա այն մաս նա գի տութ յունն է, որն օգ-
նում է մարդ կանց, իսկ դա այն էր, ին չը ցան կա-
ցել է թե’ ին քը, թե’ իր` ար մատ նե րով պատ մա կան 
 Հա յաս տա նից ըն տա նի քը:

Իր տպա վո րութ յուն նե րով կիս վեց նաև 
ա կա դե մի կոս  Ջին Բ լո քը:  Լոս Ան ջե լե սի 
 Կա լի ֆոր նիա յի հա մալ սա րա նի ռեկ տո րի խոս-
քով՝ ի րենց հա մալ սա րա նում սո վո րում են 
բազ մա թիվ հա յազ գի ու սա նող ներ, և  իր հա-
մար շատ հե տաքր քիր և  հա ճե լի է այ ցե լել իր 
ու սա նող նե րի հայ րե նիք:  Բու հի վար չա կան 
մաս նա շեն քում հան դի պու մից հե տո հյու րերն 
այ ցե լե ցին  Հայ րե նի քի պաշտ պա նի վե րա-
կանգ նո ղա կան կենտ րոն: Ն րանք ծա նո թա-
ցան կար ևոր սո ցիա լա կան նշա նա կութ յան 
այս կենտ րո նի ստեղծ ման պատ մութ յա նը, 
շփվե ցին տղա նե րի հետ: 

Ն շենք, որ Է րիկ Էս րաիլ յա նի և  Ջին Բ լո քի 
այ ցը ՀՀ նա խա գահ Ար մեն  Սարգս յա նի հրա-
վե րով էր: Ե ռօր յա այ ցի ըն թաց քում հյու րերն 
այ ցե լե ցին տար բեր կրթա կան հաս տա տութ-
յուն ներ, քննար կե ցին հա մա տեղ կրթա կան, բա րե գոր-
ծա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման հնա րա վո րութ յուն-
նե ր: Է րիկ Էս րաիլ յա նը և  Ջին Բ լո քը այ ցե լե ցին նաև 
 Ծի ծեռ նա կա բեր դի հու շա հա մա լիր՝ հար գան քի տուրք 
մա տու ցե լու  Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան զո հե րի հի շա-
տա կին:

Հյուրեր



Երկ կողմ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը զար գաց նե լու նպա տա-
կով Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա-
կան հա մալ սա րան էր ժա մա նել Շ րի  Լան կա յի բժշկա կան 
խոր հուր դը ներ կա յաց նող պատ վի րա կութ յու նը:

ԵՊԲՀ ղե կա վա րութ յան, պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան 
կազ մի, հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց նե րի ղե կա վար-
նե րի հետ մաս նա գետ նե րը քննար կե ցին կրթա կան և կ լի-
նի կա կան ո լորտ նե րին վե րա բե րող տասն յակ հար ցեր:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը, ող ջու նե լով հյու րե-
րին, ընդգ ծեց, որ Շ րի  Լան կա յի հետ ԵՊԲՀ-ն  ու նի գի տա-
կան և  ման կա վար ժա կան ո լոր տում 14 տար վա գոր ծակ-
ցութ յան ճա նա պարհ:  Այ սօր բու հում բժշկա կան կրթութ յուն 
է ստա նում Շ րի  Լան կա յից ժա մա նած 3 ու սա նող և 3 ին-
տերն:

«Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րանն այս 
պա հին ա մե նա մեծ մի ջազ գա յին բուհն է  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յու նում»,-նշեց ռեկ տո րը՝ հա վե լե լով, որ 
ԵՊԲՀ-ում սո վո րող 8.000 սո վո րող նե րից յու րա քանչ յուր 
4-րդը ար տերկ րից է:  Բու հի 1.800 օ տա րերկ րա ցի ու սա նող-
նե րը ներ կա յաց նում են 18 ազ գութ յուն և  վեց կրոն: Ար մեն 
 Մու րադ յա նը նշեց, որ հպար տա նա լու ա ռիթ է, որ ԵՊԲՀ-
ում կրթութ յուն ստա ցած օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րը հա-
ջո ղութ յամբ են շա րու նա կում ի րենց մաս նա գի տա կան գոր-
ծու նեութ յունն ար տերկ րում:

 « Մենք ա ռանձ նա կի կար ևո րում ենք յու րա քանչ-
յուր շրջա նա վար տի հա ջո ղութ յու նը, այդ թվում՝ Շ րի 
 Լան կա յից ժա մա նած ու սա նող նե րի»,- շեշ տեց բու հի 
ղե կա վա րը:  Նա անդ րա դարձ կա տա րեց նաև ԵՊԲՀ-ի 
պատ մութ յա նը, ըն թա ցիկ աշ խա տանք նե րին ու ծրագ րե-
րին:  Նշելով, որ շուրջ 100 տար վա պատ մութ յուն ու նե ցող 
կրթա կան հաս տա տութ յունն ու նի 6 ֆա կուլ տետ, 3 խո-
շոր բժշկա կան հա մալ սա րա նա կան կենտ րոն, կլի նի կա-
կան բա զա ներ՝ հան րա պե տութ յան ա ռա ջա տար բժշկա-
կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում:  Հան րա պե տութ յու նում 
աշ խա տող 10.000 բժիշկ նե րի 90տո կո սը ԵՊԲՀ շրջա-
նա վարտ ներ են: Ար տերկ րում մաս նա գի տա կան գոր-
ծու նեութ յու նը շա րու նա կում է 8000 շրջա նա վարտ, ո րից 
500-ը՝ ԱՄՆ-ի  Կա լի ֆոր նիա յի նա հան գում:

Շ րի Լան կա յից ժա մա նած 
հյու րե րին՝ պրո ֆե սոր ներ 
Սա ման կու մար Չանդ րա-
գուպ տա Վի մա լա սուն դե րա-
յին և Հիդ դա դու րա Նա վին 
Դե շի կա Սոյ սա յին ներ կա-
յաց վե ցին նաև զե կույց ներ՝ 
նվիր ված ԵՊԲՀ ա ռան-
ձին ստո րա բա ժա նում ե րի, 
կենտ րոն նե րի գոր ծու նեու-
թյա նը:

Պ րո ֆե սոր նե րի ու շա-
դրութ յան կենտ րո նում էր 
հատ կա պես կլի նի կա կան 

ԵՊԲՀ-Ն Հ ՅՈՒ ՐԸՆ ԿԱ ԼԵԼ ԷՐ 
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գոր ծու նեութ յու նը: Ն րանք հե տաքրքր վե ցին հա մալ-
սա րա նա կան կլի նի կա նե րում ու սա նող նե րի պրակ տիկ 
գի տե լիք ներ ստա նա լու հնա րա վո րութ յուն նե րով, հի-
վան դա նոց նե րի հա գեց վա ծութ յամբ, մա տուց վող ծա-
ռա յութ յուն նե րով:

Մոտ եր կու ժամ տևած քննար կու մից հե տո, պատ վի-
րա կութ յան ան դամ ե րը շրջե ցին ԵՊԲՀ տար բեր մաս-
նա շեն քե րում, այ ցե լե ցին սի մուլ յա ցիոն կենտ րոն ներ:

Այ ցի հա ջորդ օ րը պրո ֆե սոր ներ  Սա ման կու մար 
 Չանդ րա գուպ տա  Վի մա լա սուն դե րան և  Հիդ դա դու րա 
 Նա վին  Դե շի կա  Սոյ սան ԵՊԲՀ մի ջազ գա յին գոր ծու-
նեութ յան և  ար տա քին կա պե րի գծով պրո ռեկ տոր Եր-
վանդ  Սա հակ յա նի, կրթութ յան ո լոր տի պա տաս խա նա-
տու նե րի ու ղեկ ցութ յամբ այ ցե լե ցին հա մալ սա րա նա կան 
հի վան դա նո ցա յին հա մա լիր ներ:

Հ յու րե րը ծա նո թա ցան « Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա-
կան հի վան դա նո ցի և « Մի քա յել յան վի րա բու ժութ յան 
ինս տի տու տի» գոր ծու նեութ յա նը, այ ցե լե ցին տար բեր 
բա ժան մունք ներ, հետ ևե ցին ու սում ա ռութ յան ըն թաց-
քին:

Ն րանք հե տաքրքր ված էին, մաս նա վո րա պես, հա մալ-
սա րա նա կան կլի նի կա նե րի աշ խա տանք նե րում ու սա-
նող նե րի ներգ րա վվա ծութ յան, ու սում ա կան գոր ծըն-
թա ցի կազ մա կերպ ման հար ցով:

 Եր կու բժշկա կան կազ մա կեր պութ յու նում ղե կա վար-
նե րը հյուրերին ներ կա յաց րին հի վան դա նոց նե րի հնա-
րա վո րութ յուն նե րը, մա տուց վող բժշկա կան ծա ռա յու-
թյուն նե րը: Անդ րա դարձ կա տար վեց նաև դա սա վան դող 
անձ նա կազ մի պատ րաստ վա ծութ յա նը:

Շ րի լան կա ցի մաս նա գետ ներն այ ցե լե ցին նաև 
 վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան, պե րի նա տա լո-
գիա յի, ման կա բար ձութ յան և  գի նե կո լո գիա յի հան-
րա պե տա կան ինս տի տուտ, ո րը ղե կա վա րում է 
 ման կա բար ձութ յան և  գի նե կո լո գիա յի թիվ 2 ամ բիո նի 
վա րիչ, պրո ֆե սոր  Ռազ միկ Աբ րա համ յա նը:

 Նա խո սեց ոչ միայն ԵՊԲՀ այս կլի նի կա կան բա-
զա յում ի րա կա նաց վող աշ խա տանք նե րի մա սին, այլև 
հյու րե րին ներ կա յաց րեց մոր և  ման կան ա ռող ջութ յան 
պահ պան ման ո լոր տում մեր երկ րի գրան ցած վեր ջին 
հա ջո ղութ յուն նե րը:

ՁԻԱՀ-ի և  նա խածննդ յան խնամ քի արդ յու նա-
վետ ծա ռա յութ յուն նե րի, ինչ պես նաև մո րից ե րե-
խա յին ՄԻԱՎ-ի փո խանց ման կան խար գել ման 
ին տեգր ված հա մա կար գի ստեղծ մանն ուղղ ված նպա-
տա կա յին ջան քերն ու հետ ևո ղա կան քայ լե րը վեր ջին 15 
տա րի նե րին  Հա յաս տա նում տվել են ի րենց պտուղ նե-
րը:  Պա տա հա կան չէ, որ  Կու բա յից հե տո  Հա յաս տա նը 
 Բե լո ռու սի և  Թայ լան դի հետ միա սին աշ խար հում երկ-
րորդ, իսկ ԱՀԿ-ի եվ րո պա կան տա րա ծաշր ջա նի 53 
երկր նե րի թվում  Բե լո ռու սի հետ ա ռա ջին եր կիրն է, ո րը 
2016-ին ար ժա նա ցել է մո րից ե րե խա յին ՄԻԱՎ-ի փո-
խանց ման վե րա ցու մը փաս տող հա վաս տագ րի:

Ն շենք, որ Շ րի  Լան կա յի բժշկա կան խորհր դի հետ 
հա մա գոր ծակ ցութ յու նը շա րու նա կա կան է լի նե լու, և  
ա ռա ջի կա յում ծրագր վում է ԵՊԲՀ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
այցն այն տեղ:

Եր ևան յան այ ցի երկ րորդ օ րը եզ րա փակ վեց ԵՊԲՀ 
հան րա կա ցա րա նում, ուր ար տերկ րից ժա մա նած գործ-
ըն կեր նե րը ծա նո թա ցան օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի 
կա ցութ յան, հանգս տի կազ մա կերպ ման պայ ման նե րին:

Հյուրեր



 Դա տա կան բժշկութ յու նը կա պող օ ղակ է ի րա վա կան ու բժշկա-
կան գի տութ յուն նե րի միջև։ Այս ո լոր տը նաև մեր երկ րում ու նի կա-
յա ցած ա վան դույթ ներ, ո րոնց ձևա վոր ման, ինչ պես նաև զար գաց-
ման գոր ծում իր ա վանդն ու նի  դա տա կան բժշկութ յան ամ բիո նի 
վա րիչ, բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, բժշկութ յան և  ի րա-
վուն քի պրո ֆե սոր, ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի  
իսկական անդամ  Շո թա  Վար դան յա նը։ Եր կա րամ յա դա տա կան 
բժիշ կը ԵՊԲՀ-ի 100-ամ յա հո բել յա նին ըն դա ռաջ ի րա կա նաց վող 
«Բժշ կի ու ղին» շար քի շրջա նա կում պատ մել է իր ան ցած ճա նա-
պար հի մա սին։  

Դժ վար չէ կռա հե լը, որ դա տա կան բժշկութ յան ո լոր տի մաս-
նա գետ նե րը բա վա կա նին քչա խոս են, բաց թե փակ հար ցե րին 
պա տաս խա նում են լա կո նիկ, ա ռանց ա վե լորդ ման րա մաս նե-
րի ներ կա յաց ման։ Այս ա ռու մով մեր ակ նար կա շա րի հե րո սը ևս 
 բա ցա ռութ յուն չէ։  Շո թա  Վար դան յա նը շուրջ հինգ տաս նամ յակ  

աշ խա տում է ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գում՝ տար բեր 
տա րի նե րի ըն թաց քում զբա ղեց նե լով պա տաս խա նա տու պաշ-
տոն ներ, կա տա րե լով հա տուկ նշա նա կութ յան ծա ռա յութ յուն։ 

 
Կեն սագ րա կան տվյալ ներ 
1963-1970թթ.  Շո թա  Վար դան յա նը սո վո րել է Եր ևա նի 

բժշկա կան ինս տի տու տի բու ժա կան ֆա կուլ տե տում:  1974թ. 
պաշտ պա նել է  թեկ նա ծու ա կան թեզ « Հան կար ծա մա հութ յու նը 
սրտամ կա նի ին ֆարկ տից և ն րա կա պը օ դեր ևու թա բա նա կան 
գոր ծոն նե րի հետ» թե մա յով  Լե նինգ րա դի բժիշկ նե րի վե րա-
պատ րաստ ման ինս տի տու տում: 1970թ. նա հա մա տե ղութ յամբ 
ԵՊԲՀ դա տա կան բժշկութ յան ամ բիո նի ա վագ լա բո րանտ էր:  
1974թ.  Շո թա  Վար դան յա նին շնորհ վել է բժշկա կան գի տութ յուն-
նե րի թեկ նա ծու ի կո չում: 1970-1976թթ. 4-րդ  բուժ վար չութ յան 
վի րա բու ժա կան բաժ նի վի րա բույժ էր: 1976-1982թթ. Եր ևան 
քա ղա քի դա տաբժշ կա կան փոր ձա գետ: 1982թ. ԵՊԲՀ դա-

տա կան բժշկութ յան ամ բիո նի ա սիս տենտ: 1989թ. ԵՊԲՀ 
դա տա կան բժշկութ յան ամ բիո նի դո ցենտ, դա տա կան 
բժշկութ յան և  ի րա վուն քի ամ բիո նի վա րիչ:  1989թ. առ այ-
սօր նա ԵՊԲՀ դա տա կան բժշկութ յան ամ բիո նի վա րիչն է: 
1990թ. պաշտ պա նել է  դոկ տո րա կան թեզ «Ո րոշ հե լիո ֆի-
զի կա կան, օ դեր ևու թա բա նա կան և  այլ գոր ծոն նե րի ազ դե-
ցութ յու նը բռնի և  ոչ բռնի մա հե րի հա ճա խա կա նութ յան վրա 
ԽՍՀՄ խո շոր կլի մա յա կան տա րա ծաշր ջա նում» թե մա յով 
 Մոսկ վա յի դա տաբժշ կա կան կենտ րո նա կան գի տա հե տա զո-
տա կան ինս տի տու տում: 1991-ին գի տութ յուն նե րի դոկ տո րի 
կո չում է ստա ցել, բժշկութ յան և  ի րա վուն քի պրո ֆե սոր է:  

Բ ժիշկ-գիտ նա կանն ու ղիղ 47 տա րի ա ռաջ է ա վար տել Եր-
ևա նի պե տա կան բժշկա կան ին ստի տու տը, ինչ պես ինքն է 
բնո րո շում՝ բժիշկ դառ նա լու ո րո շու մը պա տա հա բար է կա-
յաց րել։  Մա նուկ հա սա կից ե րա զել է օ դա չու ա կան կա րիե րա-

յի մա սին․ ծնված լի նե լով Թ բի լի սիում՝ նպա տակ ու ներ դառ նալ ռազ մա կան օ դա չու: 
Անդր կով կա սում այս նպա տա կին հաս նե լու հա մար պետք էր քննութ յուն հանձ նել 
Թ բի լի սիի հրե տա նա յին ու սում ա րա նում (Тбилисское высшее артиллерийское 
командное училище):  Շո թա  Վար դան յա նը հա ջո ղութ յամբ հանձ նում է այդ քննութ-
յու նը, սա կայն հան գա մանք նե րի կամ ճա կա տագ րի բեր մամբ դպրոցն ար ծա թե մե-
դա լով ա վար տած շրջա նա վար տը բարձ րա գույն ու սում ա կան հաս տա տութ յուն է 
ըն դուն վում Եր ևա նում։
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Որ պես նեղ մաս նա գի տա ցում ընտ րել էր վի րա բու ժութ-
յու նը,  ինս տի տուտն ա վար տե լուց հե տո յոթ տա րի աշ-
խա տել է որ պես վի րա բույժ, բայց ու սու ցիչ նե րի դրդմամբ 
և կր կին՝ հան գա ման քե րի բե րու մով, մաս նա գի տա կան 
հե տա գա գի տա կան, կլի նի կա կան և  ման կա վար ժա կան  
գոր ծու նեութ յու նը շա րու նա կել է դա տա կան բժշկութ յան 
բնա գա վա ռում։ Ն րա գնա հատ մամբ՝ վի րա բու ժութ յու նը  
նման է սպոր տի, որը շա րու նակ գրա վում է, և  ո րի կա րի-
քը զգում ես ժա մա նա կի ըն թաց քում: 

 Տա րի ներ անց ան կեղ ծա նում է, որ, չնա յած բազ մա թիվ 
բար դութ յուն նե րին ու  գոր ծի ա ռանձ նա հատ կութ յուն-
նե րին, չի ափ սո սում կա յաց րած ընտ րութ յան հա մար, 
ո րով հետև, ինչ պես բժշկա գի տութ յան շատ ո լորտ նե րում, 
այս տեղ ևս, որ քան էլ տա րօ րի նակ հնչի, առ կա է ռո ման-
տիզ մի ո րո շա կի չա փա բա ժին։ Զ րու ցա կիցս հստա կեց-
նում է, որ խոս քը «ի րա վա կան ռո ման տիզ մի»  մա սին 
է, ո րը դա տա կան բժշկի մաս նա գի տութ յու նը գրա վիչ է 
դարձ նում ե րի տա սարդ նե րի հա մար:  Տա րա տե սակ 
քրեա կան դեպ քե րի վեր լու ծութ յու նը,  հան ցա գոր ծութ-
յուն նե րի դեպ քի վայ րե րում լի նե լու հնա րա վո րութ յու նը 
և  այս մաս նա գի տութ յա նը վե րա բե րող այլ օ պե րա տիվ 
գոր ծո ղութ յուն ներ ու ա ռա ջադ րանք ներ կա տա րե լը 
մշտա պես  հե տաքրք րել են բժշկութ յամբ զբաղ վող 
շատ ե րի տա սարդ նե րի։ 

 Թե պետ այս ա ռու մով փոքր-ինչ նա հանջ, այ նու ա-
մե նայ նիվ, նկատ վում է։ Ի տար բե րու թուն նա խորդ 
տա րի նե րի՝  պա կա սել է ո լոր տով հե տաքրքր վող մաս-
նա գետ նե րի թի վը,  բայց միա ժա մա նակ  ա վե լա ցել է 
ա պա գա դա տա կան բժիշկ դառ նալ ցան կա ցող ի գա-
կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի թի վը։ Ի տար բե րութ-
յուն տղա նե րի՝ աղ ջիկ ներն ա ռա վել հա ճախ մաս նա-
գի տա նում են լա բո րա տոր ուղ ղութ յուն նե րում, քան 
նա խընտ րում են դառ նալ ընդ հա նուր պրո ֆի լի դա տա-
կան բժիշկ։

  Շո թա  Վար դան յա նը մեծ ակ նա ծան քով է հի շում 
իր բո լոր ու սու ցիչ նե րին:  Վի րա բու ժութ յան մեջ նրա 
կա յաց ման գոր ծում մեծ դե րա կա տա րում են ու նեցել 
ան վա նի վի րա բույժ ներ  Սու րեն  Հով հան նիս յա նը, 
 Վազ գեն  Սա րու խան յա նը և  Լ ևոն Գ ևորգ յա նը: 

«Իսկ դա տա կան բժշկի մկրտութ յու նը ես ստա ցել 
եմ  Նո րայր Ա վագ յա նի մոտ»,- նկա տում է մաս նա-
գե տը: 

 Պատ մա կան ակ նարկ 
1926թ. մա յի սի 17-ին Եր ևա նի պե տա կան բժշկա-

կան հա մալ սա րա նի բու ժա կան ֆա կուլ տե տի 
խորհր դի նիս տը ո րո շում է ըն դու նում 5-րդ  կուր սում 
որ պես ու սում ա կան ա ռար կա մտցնել նաև դա տա-
կան բժշկութ յու նը։ 1927-ին ամ բիո նի վա րիչ է նշա-
նակ վում Ե ղի շե  Թադ ևո սի  Շեկ- Հով սեփ յա նը։  Նա 
1929-ից միա ժա մա նակ կա տա րում էր ՀՍՍՀ առ ժող-
կո մա տի գլխա վոր դա տաբժշ կա կան փոր ձա գե տի 
պար տա կա նութ յուն նե րը։ 1939թ.  ամ բիո նի վա րիչ և  հան րա պե տութ յան 
գլխա վոր դա տաբժշ կա կան փոր ձա գետ է նշա նակ վում դո ցենտ Ա լեք-
սանդր Ա դա մի  Հով սեփ յա նը։ 1953թ.  ամ բիո նի վա րիչ և  հան րա պե տութ յան 
գլխա վոր դա տաբժշ կա կան փոր ձա գետ է նշա նակ վում  Նո րայր Մկրտ չի 
Ա վագ յա նը:  Դա տա կան բժշկութ յու նը զար գա նում է ա րագ տեմ պե րով և 
 կարճ ժա մա նա կա մի ջո ցում հաս նում ո րո շա կի հա ջո ղութ յուն նե րի։ 1954թ.  
կազ մա կերպ վում է դա տա կան բժիշկ նե րի հա մա միու թե նա կան գի տա-
կան ըն կե րութ յան հայ կա կան բա ժան մուն քը: 1993-ին ՀՀ ա ռող ջա պա-
հութ յան նա խա րա րութ յան կո լե գիան ո րո շում է միա վո րել Մ.  Հե րա ցու 
ան վան բժշկա կան հա մալ սա րա նի դա տա կան բժշկութ յան ամ բիո նը և 

Բժշկի ուղին



 հան րա պե տա կան դա տաբժշ կա կան բյու րոն` 
վե րան վա նե լով ՀՀ ԱՆ դա տա կան բժշկութ յան 
գի տա գործ նա կան կենտ րոն, ո րի ղե կա վար և 
ՀՀ ԱՆ գլխա վոր դա տաբժշ կա կան փոր ձա գետ 
է նշա նակ վում հմուտ ման կա վարժ և  ճա նաչ ված 
փոր ձա գետ, բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ-
տոր, բժշկութ յան և  ի րա վուն քի պրո ֆե սոր 
 Շո թա  Վար դան յա նը։ Այս ո րո շում իր հիմ ա-
վոր պատ ճառ ներն ու ներ:  Հաշ վի առ նե լով, որ 
հան րա պե տութ յան սահ մա նա մերձ գո տի նե րում 
չկա յին փոր ձա գետ ներ՝ մաս նա գետ նե րի մի ջին 
տա րի քը տա տան վում էր 65-70-ի մի ջա կայ քում, 
բա ցի այդ՝ հա գե ցած չէին լա բո րա տո րիա նե րը, 
չկար գե նե տի կա յի լա բո րա տո րիա։ Ահա ինչու՝ 
ա ռող ջա պա հա կան գե րա տես չութ յու նը ո րո շում 
կա յաց րեց միա վո րել բյու րոն և  ամ բիո նը՝ այս-
պի սով սկիզբ դնե լով  դա տա կան բժշկութ յան գի-
տա գործ նա կան կենտ րո նի ստեղծ մա նը: 

 Շո թա  Վար դան յա նը ԱՊՀ երկր նե րի դա տա-
կան բժիշկ նե րի գի տա կան ըն կե րութ յան նա խա գա հութ յան ան դամ 
է,  Բալթ յան երկր նե րի դա տա կան բժիշկ նե րի մի ջազ գա յին ա սո ցիա-
ցիաների պատ վա վոր և  ման կա վար ժա կան ա կա դե միա յի թղթա-
կից-ան դամ է, է ներ գա տե ղե կատ վա կան ա կա դե միա յի իս կա կան և 
Եվ րո պա յի մի շարք երկր նե րի դա տա կան բժիշկ նե րի ա սո ցիա ցիա-
յի ան դամ է,  Մի ջերկր ա ծով յան երկր նե րի դա տա կան բժիշկ նե րի 
ա կա դե միա յի իս կա կան,  Ռու սաս տա նի բժշկա կան ի րա վա գետ նե րի 
ա սո ցիա ցիա յի ան դամ է: Ար ժա նա ցել է բազ մա թիվ պարգ և նե րի և 
շ նոր հա կա լագ րե րի:   Մաս նակ ցել է մի շարք մի ջազ գա յին գի տա ժո-
ղով ե րի, նա խա գա հել է մաս նա գի տա կան հե ղի նա կա վոր հա վաք-
ներ: 

 Դա տա կան բժշկութ յան ու շագ րավ կողմերին անդրադարձ է 
կատարված նաև գեղարվեստական գրականության մեջ։ Եր կա-
րամ յա դա սա խո սը եր կու ստեղ ծա գոր ծութ յուն է ա ռանձ նաց նում: 
 Գեր մա նա ցի գրող   Յուր գեն  Թոր վալ դի (Юрген Торвальд) «Երբ խո-
սում են դիակ նե րը»  և «Կ րի մի նա լիս տի կա յի 100-ամ յակ» աշ խա-
տութ յուն նե րը, ո րոնք այ սօր տպագր ված տար բե րա կով բա վա կա նին 
դժվար է գտնել։ Այս հե ղի նա կը հայտ նի է աշ խար հին հենց դա տա-
կան բժշկութ յան և կր իմի նա լիս տի կա յի պատ մութ յա նը վե րա բե րող 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րով: 

 Հինգ տաս նամ յա կի ըն թաց քում  Շո թա 
 Վար դան յա նը պատ րաս տել է ա վե լի քան 60 
կլի նի կա կան օր դի նա տոր, ո րոնց մի մա սը մաս-
նա գի տա կան գոր ծու նեութ յու նը շա րու նա կում 
է ար տերկ րում։  Եր կար տա րի ներ նա ե ղել է 
 Ռու սաս տա նում հրա տա րակ վող  դա տաբժշ կա-
կան միակ՝ « Դա տաբժշ կա կան փոր ձաքն նութ-
յուն ներ» ամ սագ րի կո լե գիա յի ան դամ:   Չորս 
դա սագր քի, 8 մե նագ րութ յան, ա վե լի քան 140 
գի տա կան աշ խա տան քի հե ղի նակ է, ո րոնք 
տպագր վել են  Հա յաս տա նի և  ար տերկ րի  գի տա-
կան հրա տա րա կութ յուն նե րում:  

 Տա րի ներ շա րու նակ լսա րան մտնե լիս նա չի 
զլա նում ա սել, որ դա տա կան բժշկի մաս նա գի-
տութ յու նը բարդ է և  պա տաս խա նա տու,  պա-
հան ջում է  մեծ նվի րում աշ խա տան քին, եր բեմ  
էլ պա հան ջում է ոչ միայն այս, այլև բժշկա գի-
տութ յան այլ մաս նա գի տութ յուն նե րի նման՝ անձ-
նա կան ժա մա նա կի և  տա րա ծքի բա ցա կա յութ-
յուն։  Ան ցած տա րի նե րին հետադարձ հա յացք 
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նետելով՝ դա տա կան բժիշ կը պատ մում է, որ ո լոր տի 
լրջութ յան հետ մեկ տեղ պա տա հել են նաև զա վեշ տա լի 
ի րա վի ճակ ներ։   

 Շո թա  Վար դան յա նի ղե կա վա րած ամ բիո նում տասն-
յակ գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք ներ են կա-
տար վում:  Տար բեր տա րի նե րին դրանք վե րա բե րել 
են հե լիա կեն սա բա նութ յա նը, հան կար ծա մա հութ յան 
խնդիր նե րին, լա զե րի ազ դե ցութ յա նը՝ մար դու մարմ ի 
և  հա գուս տի վրա, խլա ցու ցի չով հրա զե նի դա տաբժշ-
կա կան բնու թագ րին, գա զա յին հրա զե նից ա ռա ջա ցած 
վնաս վածք նե րի դա տաբժշ կա կան ախ տո րոշ մա նը, 
հրդե հի պայ ման նե րում վնաս վածք նե րի դա տաբժշ կա-
կան բնու թագ րին, փսի լո ցի բին պա րու նա կող սնկե րով 
թու նա վո րում ե րի դա տաբժշ կա կան բնու թագ րին, խո-
շո րա մասշ տաբ ա ղետ նե րի ժա մա նակ դա տաբժշ կա-
կան փոր ձաքն նութ յան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րին, 
ան ձի նույ նաց մա նը՝ գե նե տի կա կան և ս տո մա տո լո գիա-
կան ե ղա նակ նե րով: 

 Դա տա կան բժշկութ յան ամ բիո նը հա մա գոր ծակ ցում 
է  Սանկտ  Պե տեր բուր գի Ի.  Պավ լո վի ան վան թիվ 1 
բժշկա կան, ինչ պես նաև ման կա բու ժա կան ուղղ վա-
ծութ յան  հա մալ սա րան նե րի,  Մոսկ վա յի Ի.  Սե չե նո վի 
ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի  դա-
տա կան բժշկութ յան ամ բիոն նե րի,  Ռու սաս տա նի դա-
տա կան բժշկութ յան գի տա հե տա զո տա կան կենտ րո նի 
հետ:   Հա մա տեղ կա տար վել են գի տա կան բազ մա թիվ 
աշ խա տանք ներ: 

 Դա տա կան բժշկութ յան ա ռար կա յի ու սու ցու մը ե ռա-
լե զու է:   Հետ դիպ լո մա յին ու սու ցում ամ բիո նում ներ-
կա յաց ված է կլի նի կա կան օր դի նա տու րա յով` 2 տա րի, 
և  աս պի րան տու րա յով` 3 տա րի տևո ղութ յամբ: Ամ բիո նի 
կլի նի կա կան բա զան  ՀՀ ԱՆ դա տա կան բժշկութ յան 
գի տա գործ նա կան կենտ րոնն է:

Բժշ կի մաս նա գի տութ յունն են ընտ րել նաև  Շո թա 
 Վար դան յա նի և  իր տիկ նոջ՝ ար յու նա բան, Ռ. Հ.  Յոլ յա նի 
ան վան ար յու նա բա նա կան կենտ րո նի մոր ֆո լո գիա-
կան լա բո րա տո րիա յի վա րիչ  Լաու րա  Մու րադ յա նի 
զավակները:  Մար գա րի տա  Վար դան յա նը գի նե կո լոգ 
է, այժմ աշ խա տում է լա բո րա տոր ախ տո րոշ ման ո լոր-
տում,  իսկ  Լու սի նե  Վար դան յա նը ռեֆ լեք սո թե րա պիա-
յի մաս նա գետ է:  Քույ րե րը բժշկա կան գի տութ յուն նե րի 
թեկ նա ծու են:   Լու սի նե  Վար դան յա նը եր կար տա րի ներ 

մաս նա գի տա ցել է ա վան դա կան և  վե րա կանգ նո ղա կան 
բժշկութ յան ո լոր տում: 

 Շո թա  Վար դան յանն ու նի չորս թոռ:  Ա վագ թոռ ը՝ Ար-
մեն  Բա բա յա նը, տնտե սա գի տութ յուն է սո վո րում Ամս-
տեր դա մի հա մալ սա րա նում, ա վար տել է բա կա լավ րը, 
իսկ եղ բայ րը՝ կրտսեր  Շո թան, ու սա նում է ԵՊՀ տնտե-
սա գի տա կան ֆա կուլ տե տում:  Տա րի քով ա վե լի փոքր 
թոռ նե րից մե կը դպրո ցա կան է, մյու սը դեռ ման կա պար-
տեզ է հա ճա խում: 

Ներկայումս ինչ պես բժշկա գի տութ յան մի շարք ճյու-
ղե րի, այն պես էլ դա տա կան բժշկութ յան առջև նոր 
մար տահ րա վեր է ծա ռա ցած, ո րի հաղ թա հա րու մը մաս-
նա գետ նե րի առջև դրված կար ևոր պա հանջ է:

Այ սօր ծան րա բեռն ված ա ռօր յա յում մաս նա գե տը ժա-
մա նակ է գտնում նաև նոր դա սագր քե րի և  ու սում ա-
մե թո դա կան ձեռ նարկ նե րի ստեղծ ման հա մար: 2018 
թվա կա նին ա պա գա բժիշկ ներն ար դեն  ա վար տա կան 
կուր սում ա ռար կա յին ծա նո թա նա լու են նրա հե ղի նա-
կած « Դա տա կան բժշկութ յան» հաս տա փոր ձեռ նար-
կով: Ն րա՝ տա րա տե սակ թղթե րով և  ու սում ա կան 
նյու թե րով լե ցուն աշ խա տա սեն յա կում ու րույն տեղ ու-
նեն նաև հայ և  հա մաշ խար հա յին դա սա կան նե րը: 
 Պոե զիա յի մեծ սի րա հար է:   Սի րում է  Չա րենց,  Սահ յան, 
 Տեր յան, Ի սա հակ յան,  Շեքս պիր. ցան կը եր կար կա րե լի 
է շա րու նա կել:   Խոս տո վա նում է, որ շատ է սի րում իր 
եր կի րը, ուր ա մեն մի ծառ, թուփ և  քար հա րա զատ է: 
 Մաս նա գե տի կյան քի գե րակ շիռ մասն ան ցել է բժշկա-
կան հա մալ սա րա նում, ինչ պես ինքն է ա սում ՝ իր երկ-
րորդ տա նը,  հետ ևա բար՝ այս տեղ ևս  ի րեն ա մեն ինչ 
հո գե հա րա զատ է: Ն րա մե ծա գույն ցան կութ յուն նե րից 
է, որ պես զի ա ռա ջի կա յում  դա տաբժշ կա կան ո լոր տը 
հա գեց վի հզոր լա բո րա տո րիա նե րով և  ա վե լա նա այս 
բնա գա վա ռում գի տութ յամբ զբաղ վել ցան կա ցող ե րի-
տա սարդ նե րի թի վը: 

 Հե ղի նակ  Տաթ ևիկ Գ րի գոր յան
 Լու սան կար նե րը՝   Շո թա  Վար դան յա նի անձ նա կան 

ար խի վից և  Կա րեն  Սե րոբ յա նի 

Բժշկի ուղին



Սեպ տեմ բե րի 29-ին աշ խար հում նշվում է սրտի 
հա մաշ խար հա յին օ րը։ Օր վա խոր հուր դը և ն պա-
տա կը սրտա նո թա յին հի վան դութ յուն նե րի կան խար-
գել ման, ռիս կի գոր ծոն նե րի նվա զեց ման և  ա ռողջ 
ապ րե լա կեր պի անհ րա ժեշ տութ յան վե րա բեր յալ 
բնակ չութ յա նը ևս մեկ ան գամ ի րա զե կում է: Այս 
տա րի Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա-
նի պրո ֆե սոր նե րը՝ ռեկ տոր Ար մեն Մու րադ յա նի ու-
ղեկ ցութ յամբ, այ ցե լե ցին « Նորք Մա րաշ» բժշկա կան 
կենտ րոն՝ շնոր հա վո րե լու անձ նա կազ մին մաս նա գի-
տա կան օր վա կա պակ ցութ յամբ: Նո րան շա նակ տնօ-
րեն Մի քա յել Ա դամ յա նը հա վաս տիաց րեց, որ անձ-
նա կազ մի հետ մեկ տեղ ջանք ու ե ռանդ չեն խնա յե լու 
դեռևս խորհր դա յին ժա մա նակ նե րից դի նա միկ աճ 
ա պա հո վող սրտի կենտ րո նին նոր շունչ հա ղոր դե լու, 
տա րա ծաշր ջա նում  ու րույն տեղն ու դիր քը ամ րապն-
դե լու կար ևոր գոր ծի հա մար: Բ ժիշ կը տե ղե կաց րեց 
նաև, որ կենտ րո նում մշակ վում են հա տուկ նո րաց-
ված ծրագ րեր, ո րոնք կա րա գաց նեն հաս տա տութ-
յան զար գա ցու մը:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն Մու րադ յանը տե ղե կաց րեց, 
որ ար դեն իսկ տնօ րեն Մի քա յել Ա դամ յա նի հետ 
քննար կել են բժշկա կան հա մալ սա րա նի և « Նորք 
Մա րաշ» կենտ րո նի հա մա գոր ծակ ցութ յան հե ռան-
կար նե րը: Մաս նա վո րա պես, ու շադ րութ յան կենտ-
րո նում կլի նեն նոր ամ բիոն նե րի ստեղծ ման,  պե-
տութ յան կա րիք նե րից ել նե լով՝ մաս նա գետ նե րի 
պատ րաստ ման և հա մա տեղ գի տա կան ծրագ րեր 
ի րա կա նաց նե լու հար ցե րը: 

 ՍԻՐ ՏԸ ԿՅԱՆ ՔԻ ՀԱ ՄԱՐ Է. 

ՍՐՏԻ ՀԱ ՄԱՇ ԽԱՐ ՀԱ ՅԻՆ Օ ՐԸ 

ՍՐՏԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԿԵՆՏ ՐՈ ՆՈՒՄ
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Ար ցա խի Հան րա պե տութ յան նա խա գա հի հրա մա նագ րով ԵՊԲՀ 
հա սա րա կա գի տա կան ա ռար կա նե րի ամ բիո նի վա րիչ, պրո ֆե սոր 
 Վա հան  Մե լիք յա նը և  նույն ամ բիո նի ա վագ դա սա խոս, դո ցենտ 
Ար մե նու հի  Ղամ բար յա նը Ար ցա խի  Հան րա պե տութ յան պաշտ-
պա նութ յան բա նա կի զին ծա ռա յող նե րի ռազ մա հայ րե նա սի րա-
կան դաս տիա րա կութ յան գոր ծում ներդ րած նշա նա կա լի ա վան դի 
հա մար պարգ ևատր վել են « Վա չա գան  Բա րե պաշտ» մե դա լով: 
ԵՊԲՀ աշ խա տա կից նե րը ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րա րին կից 
հա սա րա կա կան խորհր դի կազ մա կեր պած « Պատ մութ յուն և մշա-
կույ թի է ջեր» խո րագ րով ծրագ րի մաս նա կից ներ են:

«Ար դեն ի նը տա րի այս ծրագ րի շրջա նա կում տար վա ըն թաց-
քում չորս ան գամ մեկ նում ենք Ար ցախ և  դա սա խո սութ յուն ներ, 
հան դի պում եր կազ մա կեր պում զին վոր նե րի, սպա նե րի հա մար: 
Հեր թա կան այ ցի ըն թաց քում մեզ հա մար անս պա սե լի, բայց շատ 
հա ճե լի և  պար տա վո րեց նող էր, որ ան ձամբ Ար ցա խի նա խա գա հի 
կող մից ար ժա նա ցանք պե տա կան պարգ ևի»:

« Պատ մութ յուն և մշա կույ թի է ջեր» ծրա գի րը, որն ի րա-
կա նաց վում է ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յան 
ա ջակ ցութ յամբ, շա րու նա կա կան է լի նե լու: Այն նպա տակ 
ու նի նպաս տե լ բա նա կի և հա սա րա կութ յան մի ջև սերտ կա-
պե րի հաս տատ մա նը, նաև օ ժան դա կե լ զին ծա ռա յող նե րի 
գա ղա փա րա կան, հայ րե նա սի րա կան ու հո գև որ դաս տիա-
րա կութ յա նը: Ծ րագ րի շուրջ հա մախմբ վել են 100-ից ա վե-
լի գիտ նա կան, դա սա խոս, տար բեր մաս նա գետ ներ, ո րոնք 
ներ կա յաց նում են 15 գի տա կան, կրթա կան և մաս նա գի-
տաց ված հաս տա տութ յուն ներ, կազ մա կեր պութ յուն ներ:

ԵՊԲՀ ԴԱ ՍԱ ԽՈՍՆԵՐԸ

 ՊԱՐԳ ԵՎԱՏՐ ՎԵԼ ԵՆ « ՎԱ ՉԱ ԳԱՆ 

 ԲԱ ՐԵ ՊԱՇՏ» ՄԵ ԴԱ ԼՈՎ

Իրադարձություն



 Կար ծում եմ՝ հնա րա վոր է հա մա տե ղել բազ մա թիվ նա-
խա սի րութ յուն նե րը բժշկութ յան հետ:  Կա րե լի է լի նել լավ 
բժիշկ, միա ժա մա նակ՝ նկա րիչ, դաշ նա կա հար կամ գրող: Ինչ-
պես բո լոր մար դիկ՝ ես էլ ու նեմ իմ հոբ բի նե րը և  փոր ձում 
եմ դրանք ինչ-որ կերպ կա պել նաև բժշկութ յան հետ: 
 Ինձ շատ են հե տաքրք րում ձե ռա գործ աշ խա տանք նե րը՝ թե լե-
րից պատ րաս տում եմ թևնոց ներ և  ա մեն ան գամ փոր ձում եմ նոր 
նախշ ա վե լաց նել:  Կա մա վո րա կան աշ խա տան քը, ազ գա գ րա կան 
պա րերն ու ար շավ ե րը հա մա րում եմ տա րերքս:  Կա մա վո րութ յան 
փորձ ու նեմ և՛ բժշկա կան, և՛ այլ մի ջո ցա ռում ե րից: Ազ գա -
գրա կան պա րե րով հետաքրքր ված եմ ար դեն հինգ տա րի: 
   Ար շավ երս հիմ ա կա նում ե ղել են « Հայ աս պե տի»  հետ: 
Ն շա նա կա լի էր հնգօր յա ճամ փոր դութ յու նը դե պի Արևմտ-
յան  Հա յաս տան, ո րի ըն թաց քում հասց րե ցինք լի նել  Կար սում, 
 Վա նում, Ա նիում:  Կար սի հայ կա կան շեն քերն ու  Վա նի բերդն 
իր ար ձա նագ րութ յուն նե րով կար ծես օգ նում էին ճամ փոր դել ժա-
մա նա կի մի ջով, իսկ  Վա նա լճի մայ րա մուտն իմ տե սած ա մե-
նատ պա վո րիչ նե րից մեկն էր:  Հու սամ նո րից կլի նեմ Արևմտ յան 
 Հա յաս տա նում: Այս նա խա սի րութ յուն նե րի հետ մեկ տեղ՝ գե րա-
գույն նպա տակ նե րիցս մեկը մում է բժշկութ յան ո լոր տում հա ջո-
ղակ և  պի տա նի լի նե լը:

ԵՊԲՀ ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 
 2-րդ կուր սի ուսանողուհի

Տաթև  Հա րութ յուն յան
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Ամեն մայրամուտ ունի լուսաբաց

Ու կրկին նոր օր... Մի նոր լուսաբաց,
Շղարշե սպիտակ զգեստն իր հագին՝
Մի լուսե ձգտում, լուսե այգաբաց
Լցնում է մի նոր հույսով իմ հոգին։

Մեռնելու տեղակ կյանք ես երազում,
Ապրելու տենչով՝ պայքարում անվերջ,
Ասես ինչ-որ մեկն անուշ երազում
Պայքար է մղում,  կարծես չկա վերջ։

Անանցանելի արահետներով 
Պետք է միմիայն առաջ ընթանալ,
Քանի որ, միշտ էլ, տեղում դոփելով
Չկա՛, չես գտնի երբեք հաղթանակ։

Ցնծությունը քեզ հյուր չի գա երբեք,
Թե անգործության հավերժ մատնվես,
Պայքարող մարդու համար միշտ կա ելք,
Փնտրիր ամեն տեղ, հաստատ կգտնես...

Ամեն մայրամուտ ունի լուսաբաց,
Ամեն մի ավարտ ունի նոր սկիզբ,
Թող վերջ թվացող խոսքերը անանց
Դառնան մի կարոտ՝ անվերջ, անսկիզբ...

Մանան Սահրադյան
ԵՊԲՀ ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 

 1-ին կուր սի ուսանողուհի
Ես՝  Մա նան  Սահ րադ յանս, սո վո րում եմ ԵՊԲՀ ընդ հա-

նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի ա ռա ջին կուր սում։ Ծն վել 
եմ 2000 թվա կա նին, Ա րա րա տի մար զի  Վե դի քա ղա քում։ 
Ա վար տել եմ  Վե դիի ա վագ դպրո ցը, ստեղ ծա գոր ծել սկսել 
եմ մոտ 2 տա րի ա ռաջ,  սա կայն ստեղ ծա գոր ծե լուն սկսել 
եմ ա վե լի լուրջ մո տե ցում ցույց տալ 2016թ.-ից։ Ա վար տել 
եմ  Վե դու ե րաժշ տա կան դպրո ցը 3 տա րի ա ռաջ, տի րա-
պե տում եմ դաշ նա մու րին։

Ինձ չեք հասկանա

Դուք ինձ չեք լսում, չեք էլ հասկանա,
Ճչալով՝ խոսքը առաջ չի գնա։
Պետք է ընդունել. միշտ չէ, որ ճիշտ ես,
Սխալ ենք մեկ֊մեկ՝ այսպես, թե այնպես։

Իդեալական չեն մարդիկ պատվարժան,
Նրանցն են ճոխ֊ճոխ խոսքերն արժան,
Բայց այդ խոսքերից լոկ թև են առնում
Ու միշտ սողում են իրենց ողջ կյանքում։

Դուք ինձ երբեք էլ ճիշտ չեք հասկանա,
Խոսքս ընկալել չեք կարողանա,
Ազնիվ մարդիկ միշտ տուժում են կյանքում,
Քանզի կեղծիքը հիմա չեն հերքում...

Ուսանողի անկյուն



Ու սա նող նե րի նա խա ձեռ նութ յամբ 
հոկ տեմ բե րի 8-ին  «Մի քա յել յան վի րա-
բու ժութ յան ինս տի տու տում» տե ղի ու-
նե ցավ քննար կում՝ նվիր ված  Մի խա յիլ 
 Բուլ գա կո վի « Շան սիր տը» վե պին և 
դ րա էկ րա նա վոր ված տար բե րա կին: 
Ան կաշ կանդ մթնո լոր տում սո վո րող-
ներն ու դա սա խոս նե րը մտքեր փո խա-
նա կե ցին, վեր լու ծե ցին ստեղ ծա գոր-
ծութ յան մեջ բժշկի կեր պա րը, կիս վե ցին 
տպա վո րութ յուն նե րով:

Քն նարկ մա նը մաս նակ ցում էր նաև 
ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նը: Ին-
տե րակ տիվ ձևա չա փում տա րա տե սակ 
բժշկա կան թե մա նե րի շուրջ քննար-
կում ե րը շա րու նա կա կան են լի նե լու:

Ս պա սում ենք նաև  ձեր ա ռա ջարկ նե-
րին:

ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ 

ՄԵԿՆԱՐԿԸ ՏՐՎԱԾ Է
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In the history of the National Academic Theater after Gabriel Sundukyan, a 
joint congress (www.ess2018.am) was held for the first time in the history 
of our republic, which includes the Fourth Congress of the Armenian Associ-
ation of Surgeons (AAS, www.AAS.am), Residents and Young Scientists 3rd 
European Conference. The two-day conference is attended by more than 200 
participants from 30 countries, including prominent academics, university 
professors, and practitioners. Armenian surgeons from Artsakh, the Diaspora 
and Armenian regions are widely involved in the work of the Congress. The 
invited speakers present news on various aspects of surgery, have agree-
ments with Armenian Medical Centers for cooperation and methodological 
assistance. 

Head of the Department of Surgery N4, Head of the Armenian Association 
of Surgeons, Professor Mushegh Mirijanyan welcomed the participants of 

the congress, underlining that today is a double celebration for Armenian 
surgeons as it is the 80th anniversary of the Association of Surgeons of 
Armenia. 

The professional association has made a significant contribution to the 
development of surgery in our country, introduction of newest technologies 
and training of qualified specialists. Professor Mirijanyan stressed that the 
association’s activities and cooperation with foreign partners have had one 
goal during these years: protection of people’s health and improvement 
of their life quality. RA Deputy Minister of Health Sergei Khachatryan con-
veyed the congratulatory message of the Prime Minister of the Republic 
of Armenia Nikol Pashinyan to the participants of the congress. On behalf 
of the Ministry of Health, he welcomed the work of this congress and ex-
pressed assurance that the professional gathering would play a significant 
role in the development and further success of this sector. 

Head of the Department of Surgery N1 of Yerevan State Medical Uni-
versity, Vice President of the Armenian Association of Surgeons, President of the 
European Society of Surgery Suren Stepanyan, addressed the ample traditions, 
history and eminent personalities in the field of surgery. He presented the path of 
the Armenian Surgeons’ Association, its success and future plans in detail. 

YSMU Rector Armen Muradyan mentioned that it was remarkable that  a lot of 
Armenian surgeons were present in the auditorium. According to the professor, in 
the framework of the conference, young professionals have a good opportunity 
to share experiences and development programs. Quoting the famous American 
cardiac surgeon Michael DeBakey, he added that, according to the unwritten and 
written laws of the surgeon society, there are no borders for partnership not only 
in Armenia, but also in foreign countries. The base for surgeons around the world 
is humanity and caring. According to Armen Muradyan, surgery is the conscience, 
wisdom, and driving force.

 The participants of the event were also addressed by the Minister of Health of 
Georgia, other officials and foreign representatives of the health sector. According 
to tradition, the long-standing and experienced representatives of the Armenian 
surgical field were also honoured. Members of the Congress will be given 12 credits 
maximum (12 European CME credits (ECMEC®s)) by the European Commission for 
Continuing Medical Education. The joint congress will be of great importance for 
Armenian surgeons to make new connections with the world’s leading clinics, to 
get acquainted with the industry news, and to introduce new surgical and treat-
ment methods in Armenian surgery. It should be noted that the co-organizers of 
the congress are the RA Ministry of Health and Yerevan State Medical University 
after Mkhitar Heratsi.

INTERNATIONAL 
CONGRESS UNITED OVER 

200 SURGEONS FROM 
ARMENIA AND ABROAD
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The Mikaelian Institute of Surgery has brought together leading 
surgeons from all around the world. Experts have arrived in Yerevan 
to participate in the 22nd Annual Congress of the European Society of 
Surgery (ESS, www.essurg.org), which includes the 4th Congress of 
the Armenian Association of Surgeons (AAS, www.AAS.am) and Resi-
dents and Young Scientists 3rd European Conference. YSMU manage-
ment, medical staff, future doctors and guests from abroad celebrat-
ed the 90th anniversary of the Armenian Soviet cardiologist-surgeon, 
doctor of medical sciences, professor, correspondent member of the 
Armenian SSR Alexander Mikayelyan with a small event organized at 
the institute. 

YSMU Rector Armen Muradyan welcomed the foreign specialists 
who arrived in Armenia and mentioned that their visit to Mikaelyan 
Institute of Surgery is not accidental as it is one of the largest univer-
sity bases. According to the Rector, this event is the launch of major 
scientific, educational and clinical events, which are planned to be 
held at the institute. Armen Muradyan also attached importance to 
the fact that the staff involved in organizing the 22nd Annual Con-
gress of the European Society of Surgery, sponsored by renowned 
Armenian surgeon Hovhannes Sarukhanyan, includes university spe-
cialists. 

“This event is a good tradition formed to communicate with the 
European medical community,” emphasized the head of the univer-
sity, noting that Alexander Mikaelyan’s 90th birthday anniversary is 
not accidental, as it was thanks to his work that Armenia became so 
prominent in medical sector decades ago. The Rector also made ac-
count of the presence of future doctors, clinical residents in the hall, 
who should attach special importance to the tremendous heritage 
left by senior colleagues and eminent doctors. Head of the YSMU 
Department of Surgery N1, Vice-President of the Armenian Associa-
tion of Surgeons Suren Stepanyan, who was elected President of the 
European Society of Surgery (ESS) last October, also touched upon 
the history and activities of Alexander Mikayelyan and his institute. 
According to Suren Stepanyan, the legendary physician and his team 
have a great contribution to the development of Armenia’s healthcare 
system. 

The institute is on the path to reforms that relate both to sur-
gical and therapeutic trends. Touching upon the 22nd Congress of 
the European Society of Surgery, the head of the Department of 
Surgery N1 of YSMU said that the event will give new opportunities 
for cooperation and will contribute to the exchange of experience. 
Speeches and memorable details of Alexander Mikayelyan’s biogra-
phy were presented by his colleagues who had worked with him for 
many years, and his wife, Lyudmila Sherdukalova-Mikayelyan’s greet-
ings were conveyed. 

By the end of the event, participants put flowers at the monument 
to the great doctor. This event was a tribute to the memory of Alex-
ander Mikayelyan and testified to the fact that the generations have 
not forgotten his long-term and rich contribution to the development 
of Armenian medicine.

THE PARTICIPANTS OF THE 22ND 
CONGRESS OF THE EUROPEAN 
SOCIETY OF SURGERY VISITED 

MIKAELYAN INSTITUTE 
OF SURGERY

SCIENCE



World Heart Day is celebrated on September 27 . The Yerevan Car-
diology Forum 2018 three-day international conference took place on 
September 27 at YSMU administrative building. Dozens of international 
professors from the world’s leading countries were present at the Sec-
ond International Cardiologists’ Conference in Yerevan. 

YSMU Rector Armen Muradyan, in a conversation with journalists 
mentioned that the three-day conference is dedicated to cardiovascular 

diseases. According to him, it is noteworthy that YSMU graduates, who 
work in the leading clinics of the world to connect our country’s healthcare 
system with the European, American and Russian hospital network, are 
participating in this international conference. He emphasized that in recent 
years great steps have been taken to introduce new methods of prevention 
and treatment of cardiovascular diseases and provide access to cardiology 
services. He outlined the “Stent for Life” program for emergency cardiac 
surgeries. The Rector informed that YSMU is implementing projects aimed 
at involving young professionals in the international university network. 
He also added that not only in Armenia, but also abroad Diaspora partners 
had a significant contribution to the development of cardiology and the 

formation of cardiology school. 
According to the participants, the second international cardiac con-

ference in Yerevan can provide new information in key areas of car-
diovascular medicine. The speed and prevalence of medical technology 
change has many practical relationships with clinical skills, health care 
organizations and the development of modern technology. Cardiology 
has progressively developed over the last 30 years. Studies around the 
globe aim to identify new pathophysiological mechanisms, provide new 
pharmacological approaches, update technology approaches to achieve 
clinical success and increase lifespan in patients with cardiovascular de-
seases. Head of the Department of Cardiology, Head of the General and 
Invasive Cardiology Clinic of No 1 Heratsi University Hospital, Hmayak 
Sisakyan welcomed the guests with a detailed report on current issues, 
successes and activities in the field of cardiology in Armenia. According 

to him, Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi is well 
known in the field of cardiology with its good traditions, as well as in 
the training of qualified cardiologists all over the world. He thanked 
the graduates of the university for their active involvement in the 
event, which can serve as a new platform for cooperation with our 
university. 

On behalf of the university, the Professor thanked the leading ex-
perts in cardiological teams in major European and US centers for 
supporting this event. Hmayak Sisakyan also touched upon the main 
mission of the clinic managed by him in the university complex, such 
as the reduction of mortality and hospitalization, improving the life 
quality of people with cardiovascular diseases, the use of new meth-
ods of treatment and technology, as well as improving the education 
level. Hamayak Sisakyan emphasized that YSMU is actually the only 
educational institution that prepares cardiologists for the country’s 
healthcare system. Therefore, the university specialists are responsi-

ble for the training of qualified and up-to-date specialists. It should be noted that renowned doctors 
are present at the three-day conference: President of the Association of Cardiologists of Europe, 
Professor Panos Vardas, Professor Stepan Anker from Berlin, Zlatko Fras from Ljubljana and our 
compatriots from abroad Armen Ter-Akopyan, Knarik Arkun, Babken Asatryan, Vahagn Ohanyan 
and many others. The specialists presented interesting reports about topical issues of cardiology 
and shared their professional experience. The conference will sum up the works on September 29.

 CARDIOLOGICAL 
CONFERENCE TOWARDS 
THE WORLD HEART DAY
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On September 29th XX international two-day congress 
of Armenian urologic association dedicated to famous 
urologist professor Yuri Zohrabyan’s 80th anniversary 
continued. 

Appreciating professor’s experience many professors, 
doctors came to congratulate him. YSMU Rector Armen 
Muradyan congratulating his elder colleague, mentioned 
that Yuri Zohrabyan proved his loyalty to his profession 
and with his wisdom created new generation, who work 
for their nation.

In his speech Rector also highlighted such scientific 
events։ “For me the meetings of this association have al-
ways been and will be the most important scientific event 
for many years. I feel in this profession like at home, 
in the family. Young urologists try to sum up their way 
during conferences with their senior friends, “he said. Ac-
cording to Armen Muradyan, the urology would not have 
been established if there were not desirable teachers 
who once were world leaders, who have brought and 
developed all possible urological directions in Armenia.

Armen Muradyan awarded Yuri Zohrabyan with YSMU 
medal for his invaluable role in the history of YSMU and 
in the development of urology in Armenia, for the train-
ing young specialists and for the long and impeccable 
academic and pedagogical activity.

Yuri Zohrabyan has also received gifts from the Arme-
nian Urological Association.

A CONGRESS TOOK 
PLACE DEDICATED TO 
FAMOUS UROLOGIST 

YURI ZOHRABYAN’S 80TH 
ANNIVERSARY

SCIENCE



YSMU Vice Rector on Scientific  Affairs, Professor Konstantin Yenkoyan, 
visited a number of Polish research institutes and universities on an official 
visit.

The first visit was to the Nencki Institute of Experimental Biology.
Along with the director of the Institute, Prof. Agnieszka Dobrzyn, Prof. 

Yenkoyan toured one of the best research centers in Western Europe, got 
acquainted with the capabilities of the labs and livestock zones, and the top-
ics of scientific research of the institute. The possibility of keeping species of 
animals such as opossums at YSMU was discussed and an agreement was 
reached on which Nencki Institute staff would support the development 
of that project.By the way, this institution is one of the unique labs in the 
region that keeps and breeds these animals.

In addition, the possibility of implementing a new scientific project in the 
field of neurology will be outlined as a result of cooperation with the 
Institute.

The Vice-Rector also participated in the Third International Confer-
ence of PhD students in the framework of the 100th anniversary of 
the institute, greeting young people.

Within the framework of the cooperation, YSMU Best PhD students 
will be able to visit the Nencki Institute for short-term programs to 
acquire the necessary skills.

The meetings ended with the arrangement that the next discussion 
will be held at the Polish Academy of Sciences with the participation 
of the heads of all the other medical and biological institutes and the 
president of the Academy of Sciences.

Professor of the Department of Biochemistry Konstantin 
Enkoyan and Assistant Professor Katarineh Fereshetyan 
participated in the 31st Congress of the European College 
of Neuropsychopharmacology, during which they present-
ed their work on Alzheimer's disease and autism conducted 
at the Neurology Laboratory of YSMU.

Our scientists also participated in a series of discussions, as well as a 
special seminar dedicated to the Horizon 2020 program.It is worth to note 
that YSMU is actively working on that project and will present Horizon 2020 
this year.

YSMU Vice-Rector on Scientific Affairs Konstantin Yenkoyan had meetings 
with current and newly elected Presidents of ECNP to discuss a number of 
issues related to the proper management of laboratories, cooperation, and 
the importance of involving grant project.

SCIENTISTS FROM 
YSMU PARTICIPATED 

IN THE 31ST 
CONGRESS OF ECNP

NEW COLLABORATION WITH 
POLISH SCIENTISTS STARTED

SCIENCE



Professors from the Munster University Clinic and the North 
Hamburg Academy are in Yerevan to deliver lectures at YSMU.

YSMU Rector Armen Muradyan and Vice-Rector on Interna-
tional Activities and External Relations Yervand Sahakyan had a 
business discussion with foreign experts.

During the meeting, a number of issues related to the mutual 
expansion cooperation were discussed. Particularly, the oppor-
tunities for expending cooperation in public health and oncology  
spheres were touched upon.

 It should be noted that German professors delivered eight 
lectures on various modern topics from October 8 to October 10.

PROFESSORS OF THE MUNSTER 
UNIVERSITY CLINIC AND HAMBURG 

NORTH ACADEMY LECTURING IN 
THE MEDICAL UNIVERSITY

YSMU Rector Armen Muradyan greeted professor Natalya Volevodz, 
assistant director of the scientific center of endocrinology in the Rus-
sian Federation. The Rector gave the visitor, who is a world class ex-
pert, a certificate of visitation to YSMU. They discussed further coop-
eration. Professor Volevodz will read lectures in the YSMU, and plans 
will be made to further develop Endocrinology in Armenia. Let us note 
that Natalya Volevodz graduated  Russia’s National Research Medical 
University after N. I. Pirogov, and is an author of over 120 scientific 
works, led 3 candidatorial speeches, is a member of the Russian en-
docrinologists association, has certificates in Endocrinology, children’s 
Endocrinology, public health organisation. Has been awarded by the 
Russian ministry of health.

 

NATALYA VOLEVODZ 
COMPLETED THE  LIST OF 

VISITING PROFESSORS OF 
YSMU

EDUCATION



In the YSMU main building, Armenian and foreign students, alongside 
the professors and lecturers, have enthusiastically greeted the famous 
armenian-american doctor, co-director of the UCLA Medical college af-
ter David Geffen, producer of “Promise”, a Hollywood film telling about 
the Armenian genocide, doctor Eric Esrailian, and UCLA Rector, biol-
ogist and academic, Jinn Block. Their visit to YSMU was opened by a 
group photo with the students, after which the guests, accompanied 
by Rector Armen Muradyan walked around the center of stomatological 
education, got acquainted with the technologies of the newly opened 
building.

Our acclaimed armenian asked about the centers activity, watched 
the class process of the students.

After that, in the rectorate hall the students got the opportunity to ask 
questions to  Eric Esrailian and  Jin Block. 

YSMU Rector Armen Muradyan noted that it was a great honor for 
the institution to have the representatives of UCLA, where he himself 
got to be the previous year thanks to the support from Eric Esrailian. 
The director of the institution put great importance in realization of 
joint projects, and the discussion of further cooperation.

YSMU career center director Khachatur Margaryan presented the 
guests with a report, which told in short about the history, activity 
and further plans of YSMU. Eric Esrailian noted that he was im-
pressed by the acceptance of YSMU, and that it was an honor for 
him, both as an Armenian and a doctor, to be present at the univer-
sity. The point of his and his colleagues visit was the development 
of cooperation in the educational field, to share ideas and initiatives.

Esrailian was elected member of Armenian General Benevolent 
Unions central directorial administration in 2016. He is a member 
of a number of different administration, including the Californian 
health administration. The students asked many questions to Es-
railian. “People sometimes ask me “How did I manage to do all 
this, aren’t you a doctor?”, to which I answer “That’s because 
I’m a doctor”- said Esrailian in answer to a question about his 
profession. 

Speaking about the profession of a doctor, he noted that being 
a doctor is an advantage, since it gives the ability not to think 
about getting some status, but to serve people. To the question 
whether his choice of becoming a doctor had any relation to the 
fact of one of the main characters in “Promise” also being a doc-
tor, he a answered that he had always wanted to become a doc-
tor. According to him, it’s the profession that helps people, and 
that’s what both him and his family have always wanted.

Jinn Block also shared his impression. According to the UCLA Rector, they have many Armenian 
students in their university, and it was very interesting and pleasant for him to visit the students 
homeland. After the meeting, which took place in the administrative building of the university, the 
guests visited the rehabilitation center for defenders of Fatherland. They were acquainted with the  
centers history and social importance, communicated with the boys.

Let us note that the guests were invited by the President of Armenia Armen Sargsyan. During the 
three day visit, the guests will visit different educational establishments, discuss the realization of 
joint educational and charity plans. Eric Esrailian and Jinn Block will also visit the Tsitsernakaberd 
complex to pay their respects to the victims of the Armenian genocide.

FAMOUS AMERICAN-ARMENIAN 
DOCTOR ERIC ESRAILIAN AND 

CALIFORNIA UNIVERSITY 
RECTOR JIN BLOCK VISIT YSMU
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The YSMU visit by the Sri Lanka delegation continues. The 
point of our foreign colleagues’ visit was to establish coopera-
tion in the medical education field between the two countries. 

Professors Samankumar Chandragupta Vimalasunder and 
Hiddadura Navin Deshika Soysay, accompanied by the YSMU 
Vice-rector on International Relations Yervand Sahakyan and 
representatives of the educational field, visited the medical 
complexes of the university. The guest got acquainted with 
the activity of  Muratsan hospital and  Mikayelyan surgical in-
stitute․ They watched the class process. They were particular-
ly interested in the involvement of the students in the works 
of the clinic and the organisation of the learning process. The 
directors of both medical organisations showed them the 
hospital’s capabilities, and the available medical services. 
They also acknowledged the training of the teaching staff. 
The foreign experts also visited the National institute of 
recreational health, perinatology and gynecology, which is 
lead by the head of Gynecological Faculty professor Raz-
mik Abrahamyan.

He spoke about our countries recent achievements in 
the field of mother and child health. The steps taken in the 
last 15 years in Armenia towards preventing the transmis-
sion of HIV from mother to child, child’s pre-birth health 
services, have finally given effect. 

It’s not coincidental that Armenia alongside Belarus and 
Thailand are second in the world after Cuba, and first in 
WHO’s european region along with Belarus, to have been 
awarded the certificate of elimination of mother-child 
HIV transmission in 2016. Let us note that the cooper-
ation with  Sri Lankan health council will be continued, 
and a visit from YSMU representatives is being planned. 
The second day of their visit to Yerevan was concluded 
in  YSMU dorms, where our foreign colleagues got ac-
quainted with the living conditions of foreign students.

REPRESENTATIVES OF THE 
SRI LANKA MEDICAL COUNCIL 
VISITED UNIVERSITY CLINICS

Guests



People all over the world celebrate International 
Heart Day on September 29. The day’s  message 
and purpose are to inform the population once 
again about the prevention of cardiovascular dis-
eases, the reduction of risk factors and the need 
for a healthy lifestyle. This year, Yerevan State 
Medical University professors, accompanied by the 
Rector Armen Muradyan, have visited the “Nork 
Marash” Medical Center to congratulate the staff 
on the professional day. At the meeting, the  newly 
appointed director Michael Adamyan assured that 
along with the staff, they will put all effort and en-
ergy towards the cardio center which is dynami-
cally growing since the soviet times to apply the 
special regional role and reputation of it The doctor 
has also informed that currently the center is work-
ing on a special updated projects which will lead to 
the faster development of the institution. 

YSMU Rector Armen Muradyan  informed that 
he and the head Mikayel Adamyan had discussed 
the prospects of cooperation between the Medical 
University and Nork Marash Center. Particularly at-
tention will be paid to the creation of new tribunes, 
training of specialists and the implementation of 
joint scientific programs.

“THE HEART IS FOR LIFE”: 
INTERNATIONAL HEART DAY 

IN CARDIOLOGY CENTER
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By the decree of the President of the Artsakh Republic, 
Head of the Chair of Social Sciences at YSMU, Professor Va-
han Melikyan and Senior Lecturer, Associate Professor Ar-
menuhi Ghambaryan were awarded “Vachagan Barepasht” 
Medal for significant contribution to the military-patriotic up-
bringing of the Artsakh Republic Defense Army servicemen. 
YSMU employees are participants of the program entitled 
“Pages of History and Culture” organized by the Public Coun-
cil under the patronage of Ministry of Defense.

   “As part of the program, we have been going to Artsakh 
four times a year for over 9 years and we’ve been holding 
various lectures, meetings for soldiers and officers there,” 
said Vahan Melikyan. A few days ago, during one of their 
regular visits, they were presented with an unexpected, but 
very pleasing and obliging surprise:  being honored by the 
President of Artsakh personally.

  It should be noted that the “History and Culture Pages” 
project, implemented with the support of the RA Ministry of 
Defense, will be continuous. It aims to promote close links 
between the army and the society, as well as support the 
ideological, patriotic and spiritual upbringing of servicemen. 
More than 100 scholars, lecturers, and specialists have been 
involved in the implementation of the project, representing 
15 scientific, educational and specialized institutions and or-
ganizations.

TWO LECTURERS OF 
YSMU AWARDED WITH 

“VACHAGAN BAREPASHT” 
MEDAL

EVENT
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