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 Յու րա քանչ յուր տա րի Ա մա նո րի նա-

խա շե մին մենք հե տա դարձ հա յացք 

ենք գցում անց նող տար վան, վեր լու-

ծում ենք կա տա րած աշ խա տանք նե րը, 

ծրագ րում հա ջորդ տար վա ա նե լիք նե րը, 

ակն կա լում նոր ձեռք բե րում ներ և  հա-

ջո ղութ յուն ներ:
2015 թվա կա նը բժշկա կան հա մալ սա րա նի հա մար կար ևոր վեց մի շարք ձեռք-

բե րում նե րով:  Մեր ԲՈւՀ-ի հա մար տար վա ա մե նա մեծ ձեռք բե րու մը հա մա րում 

եմ 4 տա րով ինս տի տու ցիո նալ հա վա տար մագ րում անց նե լը, ո րին հա ջոր դե-

ցին կրթա կան և  ու սում նա կան բա րե փո խում ներ՝ նոր հե տա զո տա կան ծրագ րե-

րի ներդր մամբ, հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա նե րի կադ րա յին և  տեխ նի կա կան 

վե րա զին մամբ: Իսկ տա րին նշա նա վոր վեց մեր հա մալ սա րա նի 95-ամ յա կին 

նվիր ված գի տա կան և  գի տա գործ նա կան կոն ֆե րանս նե րի անց կաց մամբ, ո րոնք 

ամ փոփ վե ցին գի տա կան խորհր դի հան դի սա վոր նիս տով և  մեր աշ խա տա կից-

նե րին՝ ՀՀ պե տա կան և  բարձ րա գույն պարգև նե րի շնորհ մամբ:
Ա մա նո րը հրա շա լի տոն է, ո րը միշտ բե րում է ցան կութ յուն նե րի և  լա վա գույն 

հույ սե րի ի րա կա նաց ման ակն կա լիք:  Մենք մտնում ենք ոչ միայն նոր տա րի, 

այլև մեր ԲՈւՀ-ի զար գաց ման նոր փուլ, ո րում բազ մա թիվ ա նե լիք ներ ու նի 

մե զա նից յու րա քանչ յու րը: Վս տահ եմ, որ հա մա տեղ ջան քե րի շնոր հիվ 2016-

ին ար ձա նագ րե լու ենք նոր ձեռք բե րում ներ՝ մեր գոր ծու նեութ յան բո լոր աս-

պա րեզ նե րում: 
 Սի րե լի հա մալ սա րա նա կան նե՛ր, սրտանց շնոր հա վո րում եմ  ձեզ՝ Ա մա նո րի և 

 Սուրբ Ծննդ յան ա ռի թով: Իմ ա ռա ջին մաղ թանքն է, որ  դուք և  ձեր ըն տա նիք-

նե րը լի նեք ա ռողջ ու ա պա հով, և  ձեր կյան քի նոր տա րին նշա նա վոր վի բա րի 

ի րա դար ձութ յուն նե րով:
 Ցան կա նում եմ բո լո րիս բարձր տրա մադ րութ յուն, լա վա տե սութ յուն, խա ղա-

ղութ յուն ու բա րօ րութ յուն: 
Շ նոր հա վո՛ր Ա մա նոր և  Սուրբ Ծ նունդ:  

 ՄԻ ՔԱ ՅԵԼ  ՆԱ ՐԻ ՄԱՆ ՅԱՆ

Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան 

բժշկա կան հա մալ սա րա նի ռեկ տոր 



ԵՊԲՀ 95-ամ յա հո բել յա նի առ թիվ Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ-
սա րա նում էին ՀՀ վար չա պետ   Հո վիկ Աբ րա համ յա նը, ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան 
նա խա րար Ար մե ն   Մու րադ յա նը, ՀՀ կրթութ յան և  գի տութ յան նա խա րար Ար-
մե ն Ա շոտ յա նը, ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի գի տութ յան, կրթութ յան, մշա կույ թի, ե րի-
տա սար դութ յան և ս պոր տի հար ցե րի մշտա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ 
Ար տակ   Դավթ յա նը,   Հա յաս տա նի Ե րի տա սար դա կան հիմն  ադ րա մի  հո գա-
բար ձու նե րի խորհր դի հա մա կար գող   Կա րեն Ա վագ յա նը, պատ գա մա վոր ներ, 
ԲՈւՀ-ե րի ռեկ տոր ներ և  բարձ րաս տի ճան այլ հյու րեր:
  Հան դի սա վոր մի  ջո ցա ռու մը սկսվեց ֆիլ մով, ո րը ներ կա յաց նում էր ԲՈւՀ-ի 

ան ցած 95-ամ յա ու ղին: Այ նու հետև ռեկ տոր   Մի քա յել   Նա րի ման յա նը ներ կա-
յաց րեց ԲՈւՀ-ի՝ հատ կա պես վեր ջին տա րի նե րին գրան ցած հա ջո ղութ յուն-
ներն ու ծրագ րե րը: 
Շ նոր հա վո րե լով ԵՊԲՀ-ի պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի ն և  ու սա նող-

նե րին 95-ամ յա հո բել յա նի առ թիվ՝ մա տաղ սերն դի կրթութ յան և  դաս տիա-
րա կութ յան գոր ծում ներդ րած ա վան դի հա մար ՀՀ վար չա պետ   Հո վիկ Աբ րա-
համ յա նը ՀՀ նա խա գա հի հրա մա նագ րե րով «  Մով սես   Խո րե նա ցի» մե  դա լով 
պարգ ևատ րեց հա մալ սա րա նի ու սումն  ա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ-
տոր, բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր   Սամ վել Ա վե տիս յա նին, 
«Մ խի թար   Հե րա ցի» մե  դա լով՝ ԵՊԲՀ-ի ա նես թե զիո լո գիա յի և  ին տեն սիվ 
թե րա պիա յի ամ բիո նի վա րիչ, բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր Ի րի նա 
  Մալ խաս յա նին:   Հո բել յա նի ա ռի թով ԵՊԲՀ գի տա կան աշ խա տանք նե րի գծով 
պրո ռեկ տոր   Կոնս տան տին Են կո յա նը, ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 
դե կան   Նու նե   Շահ վերդ յա նը, կրթութ յան ո րա կի գնա հատ ման և  ա պա հով-
ման կենտ րո նի ղե կա վար   Լա րի սա Ա վե տիս յա նը և գլ խա վոր հաշ վա պահ 
  Լա րի սա   Պար սեղ յա նը պարգ ևատր վե ցին վար չա պե տի հու շա մե  դա լով, իսկ 
ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի պետ   Սամ վել   Գալստ յա նը, ստո մա տո լո գիա-
կան ֆա կուլ տե տի դե կան   Լա զար Ե սա յա նը և  դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի 
դե կան   Բագ րատ Ե նոք յա նը՝ վար չա պե տի շնոր հա կա լագ րով:
  Պարգ ևատր ման ա րա րո ղութ յա նը հա ջոր դեց կա ռա վա րութ յան ղե կա վա րի 

ե լույ թը:   Վար չա պե տի խոս քով՝ տաս նամ յակ նե րի պատ մութ յան ըն թաց քում 
ԲՈւՀ-ը դար ձել է բժշկա կան կադ րե րի մաս նա գի տա կան դարբ նոց, որ տեղ 
կրթվել են բարձ րա կարգ բժիշկ նե րի բազ մա թիվ սե րունդ ներ, ով քեր ձևա վո-
րել են կա յուն և  բարձ րա կարգ աշ խա տան քա յին շու կա և  բազ մի ցս ա պա ցու-
ցել ի րենց մրցու նա կութ յունն ինչ պես   Հա յաս տա նում, այն պես էլ մե ր երկ րի 
սահ ման նե րից դուրս: «  Հայ բժիշկ նե րի բարձր ա նունն ու բա րի համ բա վը ճա-
նաչ ված և  ըն դուն ված է ամ բողջ աշ խար հում, և  սա մե զ հա մար հպար տա նա-
լու, ինչ պես նաև մե կ ան գամ ևս  պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի կար-
ևո րա գույն դե րա կա տա րու մը գնա հա տե լու ա ռիթ է», - նշեց Հ. Աբրահամյանը:
ՀՀ ԱԺ գի տութ յան, կրթութ յան, մշա կույ թի, ե րի տա սար դութ յան և ս պոր տի 

հար ցե րի մշտա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ Ար տակ   Դավթ յա նը ԲՈւՀ-ի 
կլի նի կա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր Ար մե ն   Մի նաս յա նին, հետ-
բու հա կան և  շա րու նա կա կան կրթութ յան գծով պրո ռեկ տոր Ար մե ն   Համ բար-
ձում յա նին 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 նին ԱԺ նա խա գա հի հու շա մե  դա լով պարգ ևատ րե լուց 
հե տո փո խան ցեց Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գահ   Գա լուստ   Սա հակ յա նի շնոր-
հա վո րան քը, ո րում նշվում է. «Այս հո բել յա նի հետ ևում հա րուստ տա րեգ-
րութ յուն է, ի րենց գոր ծին, բժշկի երդ մանն ու պարտ քին իս կա պես նվիր ված 
գիտ նա կան նե րի ու ման կա վարժ նե րի մի  քա նի սե րունդ:   Սա այն ԲՈւՀ-ն  է, 
որ տեղ հպար տութ յուն են և՛ տա րի նե րը, և՛ կա տար ված գոր ծե րը: Ու րա խա-
լի է, որ տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում այս տեղ պահ պան վում է սե րունդ նե րի 
հա ջոր դա կա նութ յու նը, բազ մա պատկ վում են ձեռք բեր ված նվա ճումն  երն ու 
ստա ցած ժա ռան գութ յու նը: Ա վե լի քան 9 տաս նամ յակ նե րի ըն թաց քում ԲՈւՀ-
ն  ան ցել է փա ռա վոր ճա նա պարհ` դառ նա լով մե ր երկ րի ու տա րա ծաշր ջա նի 
բարձր վար կա նիշ ու նե ցող և  խո շո րա գույն գի տա կան ու կրթա կան հաս տա-
տութ յուն նե րից մե  կը: Այս տեղ պատ րաստ վել են տար բեր մաս նա գի տա ցում-
նե րի տեր բժիշկ ներ, մաս նա գետ ներ, ով քեր ի րենց նշանակալից ա վանդն են 
ներդ րել և  շա րու նա կում են ներդ նել մարդ կանց կյանքն ու ա ռող ջութ յու նը 
պահ պա նե լու գոր ծում: Ա վե լի քան 20 տա րի հա մալ սա րա նը նաև ռազ մա կան 
բժիշկ նե րի պատ րաստ ման բա զա է, և  այ սօր հայ կա կան զի նու ժի բու ժանձ նա-
կազ մի  զգա լի մա սը հենց այս ԲՈւՀ-ի շրջա նա վարտ է:
  Ներ կա յումս Եր ևա նի Մ խի թար   Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա-

մալ սա րա նը հաս տա տուն պե տա կան ու հա սա րա կա կան ճա նա չում ու նի, ո րի 
ա պա ցույ ցը նրա բարձր վար կա նիշն է թե՛ մե ր երկ րում, թե՛ նրա սահ ման նե րից 
դուրս: Այն բարձ րա կարգ մաս նա գետ նե րի պատ րաստ ման ժա մա նա կա կից 
բազ մա մա կար դակ հա մա կարգ է:

ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄՆԵՐ ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄՆԵՐ 

ՀՈԲԵԼՅԱՆԻ ԱՌԻԹՈՎՀՈԲԵԼՅԱՆԻ ԱՌԻԹՈՎ



  Ժա մա նա կա կից ի րո ղութ յուն ներն 
ա վե լի խիստ են դարձ նում բժիշկ նե րի 
պատ րաստ մանն ուղղ ված պա հանջ նե-
րը, ուս տի դրանց հա մա պա տաս խա նե-
լու, ժա մա նա կին հա մա քայլ ըն թա նա լու 
հա մար անհ րա ժեշտ է կա տա րե լա գործ-
վել և  նոր տեխ նո լո գիա ներ յու րաց նել: 
Ու րա խա լի է, որ պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նում ակ տի վո րեն ներդր-
վում են ար դիա կան կրթա կան ծրագ րեր 
ու դա սա վանդ ման մե  թոդ ներ, մշակ վում 
են ժա մա նա կա կից ա ռող ջա պա հութ յա-
նը հա մա պա տաս խա նող ի նո վա ցիոն 
նա խագ ծեր: Այ սօր ԲՈւՀ-ի առջև նոր 
խնդիր ներ են դրված, բայց մի  խնդիր 
մն ում է ան փո փոխ` ա պա հո վել ո րակ յալ, 
ժա մա նա կա կից պա հանջ նե րին հա մա-
պա տաս խա նող, մի ա ժա մա նակ` մատ չե-
լի ու սու ցում:   Հա մոզ ված եմ, որ Եր ևա նի 
Մ խի թար   Հե րա ցու ան վան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նը հա ջո ղութ յամբ կլու ծի 
նաև այս խնդի րը` մի աս նա կան թի մով, 
ա պա գա յի հան դեպ վստա հութ յամբ»:
ՀՀ ԿԳ նա խա րար Ար մե ն Ա շոտ յա նը 

հա րա զատ ԲՈւՀ-ին հղեց իր շնոր հա վո-
րան քը.
 «  Մեկ ան գամ ար դեն խոս տո վա նել եմ, 

որ այս ամ բիո նը, այս բե մը, այս դահ լիճն 
ինձ հա մար հրա պա րա կա յին ե լույ թի 
ա մե  նա բարդ վայրն է, ո րով հետև այս-
տեղ ես ստի ված եմ նա յել այն մարդ կանց 
աչ քե րին, ո վքեր ինձ տվել են կրթութ-
յուն: Ինձ հա մար ան չափ հու զիչ է խո սել 
մի  ԲՈւՀ-ի մա սին, ո րի շրջա նա վարտն 
եմ, և  ո րի պա տե րի ներ քո են ձևա վոր վել 
իմ աշ խար հա յացքն ու քա ղա քա ցիա կան 
գի տակ ցութ յու նը, մաս նա գի տա կան գի-
տե լիք ներն ու հմտու թյուն նե րը, հա վատն 

ու լա վա տե սութ յու նը դե պի վաղ վա օ րը:
  Տար բեր սե րունդ նե րի բազ մա թիվ հայ 

ե րի տա սարդ ներ, ով քեր աշ խար հով մե կ 
այ սօր մարդ կա յին կյան քեր են փրկում, 
այս պա տե րի ներ քո են ի րենց ա ռա ջին 
մաս նա գի տա կան քայ լերն ա րել, ա ռա-
ջին կար ճատև հու սա հա տութ յունն ապ-
րել, ան ցել բազ մա թիվ փոր ձութ յուն նե րի 
մի  ջով և  հե տո գի տակ ցե լով սե փա կան 
ա ռա քե լութ յու նը՝ ա մուր ու վճռա կան շա-
րու նա կել ա ռաջ գնալ:
Ինձ հա մար պար տա վո րեց նող է խոսք 

հղել ԲՈւՀ-ի պրո ֆե սո րա դա սա խո սա-
կան կազ մի ն, ան վա նի գիտ նա կան նե-
րին, այն մարդ կանց, ով քեր ինձ փո-
խան ցել են ոչ մի այն մաս նա գի տա կան 
գի տե լիք ներ, այլև սեր մա նել մար դու 
հան դեպ հո գա տա րութ յուն, սեր և  անմ-
նա ցորդ նվի րում: Որ պես ՀՀ կրթութ յան 
և  գի տութ յան նա խա րար ցան կա նում եմ 
նաև ար ձա նագ րել, որ բժշկա կան հա-
մալ սա րա նը մե ր ԲՈւՀ-ե րի մե ջ շա րու-
նա կում է լի նել ա ռա ջա տար նե րից մե  կը, 
պահ պա նում է տաս նամ յակ նե րի ըն-
թաց քում ձևա վոր ված ա վան դույթ նե րը՝ 
մի ա ժա մա նակ հաս տա տուն քայ լե րով 
իր տեղն է գրա վում մի  ջազ գա յին ճա-
նա չում ու նե ցող կրթօ ջախ նե րի կող քին: 
Այ սօր թվարկ վե ցին ԲՈւՀ-ի նվա ճում-
նե րը, բայց ու զում եմ ա սել, որ ա մե  նա-
կար ևորն այն է, որ բժշկա կան հա մալ-
սա րա նը ազ գա յին ար ժեք է, ար ժեք է 
և՛ կրթութ յան, և՛ ա ռող ջա պա հութ յան 
բնա գա վառ նե րի հա մար, ինչ պես նաև 
գի տա կան ա ռա ջա տար նե րից մե կն է, 
ԲՈւՀ, ո րով հպար տա նում ես ոչ մի այն 
քո երկ րի ներ սում, այլև դրա սահ ման-
նե րից դուրս: Իսկ մե ր բժիշկ նե րը շա-
րու նա կում են բարձր պա հել մե ր երկ րի 
պա տի վը ա մե  նու րեք: Սր տանց շնոր հա-
վո րում եմ Եր ևա նի Մ.   Հե րա ցու ան վան 
պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի ն, 
բո լոր տա րի նե րի շրջա նա վարտ նե րին 
և  ներ կա յիս ու սա նող նե րին՝ հա մալ սա-
րա նի հիմն  ադր ման 95-ամ յա կի կա պակ-
ցութ յամբ»:
Այ նու հետև նա խա րա րը կրթութ յան և 

 գի տութ յան նա խա րա րութ յան ոս կե հու-
շա մե  դա լով պարգ ևատ րեց ԵՊԲՀ հետ-

բու հա կան և  շա րու նա կա կան կրթութ յան 
ֆա կուլ տե տի դե կան   Սա թե նիկ   Բաղ դա-
սար յա նին, ու սումն  ամե թոդական  վար-
չութ յան ծրագրերի բաժ նի պետ Ա րամ 
  Բայ կո վին, բժշկա կան տե սա կան ա ռար-
կա նե րի ու սումն  ա մե  թո դա կան խորհր դի 
նա խա գահ Գ րի զել դա   Նա վա սարդ յա-
նին, «  Նոր մալ ա նա տո մի ա» ամ բիո նի 
վա րիչ   Կա րի նե   Բա րո յա նին, իսկ ԲՈւՀ-ի 
ու սումն  ա մե  թո դա կան վար չութ յան 
պետ Ան նա   Տեր-  Մար կոս յա նին, գի տա-
կան քար տու ղար   Տաթ ևիկ Ա վագ յա նին, 
ու սումն  ա կազ մա կեր պա կան բաժ նի 
պետ   Ռու զան նա Ա րիս տա կես յա նին, 
ի րա վա բա նա կան բաժ նի պետ   Մե լիք 
  Սո ղո մոն յա նին և  մարդ կա յին ռե սուրս-
նե րի կա ռա վար ման բաժ նի պետ Ա նա-
հիտ   Վար դում յա նին՝ ԿԳՆ պատ վոգ րե-
րով:
ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րար 

Ար մե ն   Մու րադ յա նը, շնոր հա վո րե լով 
ԵՊԲՀ 95-ամ յա հո բել յա նը, նշեց. «Ինձ 
հա մար մե ծ պա տիվ է շնոր հա վո րել մայր 
ԲՈւՀ-ին՝ շուրջ 100-ամ յա հո բել յա նի առ-
թիվ:   Դահ լի ճում ներ կա շա տե րի նման 
ես նույն պես իմ ա ռա ջին քայ լե րը սկսել 
եմ ԵՊԲՀ-ից, որ տեղ եր կար տա րի ներ 
աշ խա տել է իմ մայ րը: Շ նոր հա վո րում 
եմ ձեզ և  մաղ թում նո րա նոր ձեռք բե-
րումն  եր:   Մեծ պա տիվ է, երբ հե ռա վոր 
  Նա հանգ նե րում կամ եվ րո պա կան երկր-
նե րում աշ խար հով մե կ սփռված հնչուն 
բժշկա կան ա նուն ներ, ան վա նի բժիշկ-
ներ ա սում են՝ ես Եր ևա նի պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րա նի շրջա նա-
վարտ եմ:   Կար ծում եմ, որ մե ր նոր ձեռք-
բե րումն  ե րը դեռ առջ ևում ե ն»:

Ժամաանանակաակկից իրողոււթյուններն
բուհական և շաաարրունակականն կրթթուության



 - Յու րա քանչ յուր անց ման շրջան, կյան քի որ ո լոր տին էլ վե րա-
բե րի, ա ռա ջաց նում է խնդիր ներ, ո րոնք դժվա րութ յուն ներ են 
ստեղ ծում:  Մեր առն չութ յամբ դժվա րութ յուն նե րը առ կա են թե՛ 
ու սումն  ա կան գոր ծըն թա ցը կա նո նա կար գող կա ռույց նե րի, թե՛ 
ու սա նո ղութ յան հա մար:  Նախ և  ա ռաջ, ու սումն  ա կան պլան-
նե րի փո փո խու   թյուն նե րի հետ ևան քով ո րոշ ամ բիոն նե րում 
ա ռա ջա ցան ա ռա ջին և  երկ րորդ կուր սե րի դա սըն թաց նե րի վե-
րադ րումն  եր, ո րոնք սպաս վում են նաև մյուս ամ բիոն նե րում: 
Ու սումն  ա մե  թո դա կան վար չութ յու նում մե ծ դժվա  րու թ  յուն ներ 
ա ռա ջա ցան վե րա կանգն վող, բա նա կից կամ ա կա դե մի ա կան 
ար ձա կուր դից վե  րա դար ձած ու սա նող նե րին հրա մա նագ րե լու, 
դե կա նատ նե րում և  ամ բիոն նե րում ա ռար կա յա կան տար բե-
րութ յուն նե րի և  ա կա դե մի ա կան պարտ քե րի դա սըն թաց նե րը 
կազ մա կեր պե լու ա ռու մով:
 Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ ին տեգ րաց ված և  

ան ընդ հատ կրթա կան ծրագ րով նա խա տես ված ու սումն  ա-
կան պլան նե րի փո փո խութ յուն նե րը քննարկ վել և  հաս տատ-
վել են հա մալ սա րա նի ու սումն  ա մե  թո դա կան խորհր դում, իսկ 
ֆա կուլ տե տա յին խոր հուրդ նե րում դե կան նե րը ման րա մասն 
ներ կա յաց րել են ֆա կուլ տետ նե րում, ա ռան ձին կուր սե  րում 
և  ա ռար կա նե րից ա ռա ջա դի մու թյան տվյալ նե րը՝ նպա տա-
կա հար մար եմ գտնում ներ կա յաց նե  լ  մի այն այն թի րա խա յին 
գործ ըն թաց նե րը, ո րոնք ի րա գործ վել են մե ր կող մի ց:  Միև-
նույն ժա մա նակ նշեմ, որ տե ղե կատ վա կան ամ բողջ փա թե թը 
կներ կա յաց վի մե ր կայք- է ջում, խնդրում եմ մե կ նա բա նութ յուն-

նե րի, ա ռա ջար կութ յուն նե րի առ կա յութ յան դեպ քում դրանք 
գրա վոր ներ կա յաց նել ինձ: 
Եր կար տա րի ներ, ցա վոք, մե նք ա ռա վել հա ճախ մի այն 

քննութ յան արդ յունք նե րը քննար կե լիս ենք տես նում այն 
խնդիր նե րը, ո րոնք ծա ռա ցած են մե ր առջև: Ա մե ն ան գամ կա-
տար վում է հետ հա յաց վեր լու ծութ յուն, ո րի արդ յու նա վե տութ-
յունն ա մե ն ևին էլ մե ծ չէ: Այդ իսկ պատ ճա ռով ար դեն 2-3 տա րի 
է, ինչ փոր ձում ենք վեր լու ծութ յուն նե րի հի ման վրա կա տա րել 
կան խա տե սումն  եր, ա ռան ձին ամ բիոն նե րում փոր ձար կել նոր 
մո տե ցումն  եր, կրթա կան մո դել ներ, հե տա զո տել արդ յունք նե-
րը, ա պա դրանք կի րա ռել հա մընդ հա նուր:  
 Հա մալ սա րա նում ընդ հա նուր առ մամբ ա ռա ջա դի մութ յու նը 

նվա զել է: Ա ռա ջին հա յաց քից ակ նա ռու է հիմն  ա կան պատ ճա-
ռը՝ քննութ յուն նե րի և ս տու   գարք նե րի ան ցու մա յին շե մի  պահ-
պա նու մը՝ չի ջեց նե լը:  Կար ծում եմ՝ դա ժա մա նա կա վոր եր ևույթ 
է, երբ ու սա նո ղը վեր ջա պես հաս կա նա, որ շե մը չի իջ նե լու, ին-
քը կփոր ձի՝ շե մի ն հաս նել: 
Այժմ փոր ձեմ հա մա ռոտ շա րադ րել այս տար վա ցածր ա ռա-

ջա դի մութ յան՝ մե ր կող մի ց են թա  դրվող մի  քա նի այլ պատ-
ճառ ներ ևս  և  կից ներ կա յաց նել ո րոշ ա ռա ջար կութ յուն ներ: 
Ա սեմ, որ մե ր ա ռա ջարկ նե րը ո րո շա կի թի րա խա վոր մամբ ներ-
կա յաց վել են նաև ղե կա վա րութ յա նը.

 Կողմ լի նե լով մե ր ղե կա վա րութ յան կար գա խո սին՝ «Ըն դու-
նե լութ յու նը՝ հեշտ, սո վո րե լը՝ դժվար, ա վար տելն ա ռա վել 

դժվա ր», պետք է փաս տեմ, որ ցածր կուր սե րում ան բա վա րար 
ա ռա ջա դի մու  թ  յու նը սպա սե լի էր, էլ չա սեմ, որ կար գա խոսն 
ինքն է դա կան խա տե սում: Ու զում եմ հա վե լել, որ գու ցե հե-
ռաց վող նե րի բա ցար ձակ թվե րը (ԲՈւՀ-ի մասշ տա բով 300-400 
ու սա նող) ա ռա ջին հա յաց քից սար սա փազ դու են, և  մե ր գոր-
ծըն կեր նե րը հա ճախ կա րո տով հի շեց նում են նախ կին 100-200-
ը, բայց ա ռանց անդ րա դառ նա լու այդ հար ցում վճռո րոշ դեր 
ու նե ցած ըն դու նե լութ յան քննութ յուն նե րի ցածր մի ա վոր նե րին, 
ԲՈւՀ-ում քննութ յուն նե րի օբ յեկ տի վութ յան բարձ րաց մա նը, 
մի այն ու զում եմ ընդգ ծել, որ խո սուն են ոչ թե բա ցար ձակ թվե-
րը, այլ տո կոս նե րը: Եր ջան կա հի շա տակ 100-200-ի ժա մա նակ 
ողջ ԲՈւՀ-ի ու սա նո ղութ յու նը տա րի ներ շա րու նակ չէր գե րա-
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զան ցում 3.000-ը, ներ կա յումս այն կրկնա պատկ վել է, օ րի նա-
չա փո րեն կրկնա պատկ վել են նաև ան բա վա րար ա ռա ջա դի-
մութ յամբ ու սա նող նե րի քա նա կը: Ի վեր ջո, ու սա նող նե րի թվի 
ա վե լա ցու մի ց չի կա րող չտու ժել ուս ման ո րա կը. չէ՞ որ քա նա-
կի նմա նօ րի նակ մե  ծաց մա նը չեն հա մա պա տաս խա նում մե ր 
հնա րա վո րութ յուն նե րը: Եվ, ա մե  նագլ խա վո րը, մե նք ստիպ-
ված են ամ բիոն նե րի դա սա խո սա կան կազ մը ո րոշ դեպ քե րում 
հա մալ րել մի այն ցան կա ցող նե րով՝ ա ռանց հաշ վի առ նե լու 
նրանց մաս նա գի տա կան ո րա կը:

 Հե ռաց վող նե րի քա նա կի մե  ծա ցու մը ո րոշ չա փով պայ մա-
նա վոր ված է նաև այն հան գա ման քով, որ ըն թա ցիկ ա ռա-

ջա դի մութ յամբ կի սամ յա կա յին գնա հա տա կան ձևա վո րող ամ-
բիոն նե րում մար ման շրջան նե րում այդ գնա հա տա կա նը չի 
բարձ րաց վել: 

 Տա րեց տա րի կու տակ վող կրե դի տա յին պարտ քեր՝ ա վե-
լորդ եմ հա մա րում խո սել ա ռա ջա դի մութ յան և, առ հա-

սա րակ, շա րու նա կա կան կրթութ յան վրա 12 կրե դի տի ա վե րիչ 
ներ գոր ծութ յան մա սին, քա նի որ այն ա վե լի վաղ ներ կա յաց րել 
եմ, սա կայն նպա տա կա հար մար եմ գտնում մե ր կող մի ց ներ-
կա յաց նել ա ռա ջար կութ յուն. անհ րա ժեշտ է հիմն  ո վին վե րա-
նա յել ու սա նող նե րին ա մե ն ևին չօգ նող այս նո րա մու ծութ յան 
կի րա ռու մը: Այս տեղ խախտ վում է նաև կրթութ յան մե  թո  դա-
բա նութ յու նը՝ ինչ պես կա րող է ու սա նողն ու սումն  ա սի րել «Ախ-
տա ֆի զիո լո գիա ն», երբ նա նվա զա գույն դրա կան գնա հա տա-
կան չի ստա ցել « Ֆի զիո լո գիա» ա ռար կա յից, խախտ վում են 
պրո- և պ րե ռեկ վի զի տի սկզբունք նե րը:  Գու ցե այն կի րառ վի 
մի այն ոչ մաս նա գի տա կան ա ռար կա նե րի՞ց, օ րի նակ՝ լե զու ներ, 
հա սա րա կա գի տա կան ա ռար կա ներ և  այլն:

Ու սա նող նե րի վե րա կանգն ման ոչ ռա ցիո նալ հա մա կարգ 
(նկա տի ու նեմ գոր ծող կար գը): Օ րի նակ նե րը բազ մա-

թիվ են և  բազ մի ցս քննարկ վել են:

 Թես տա յին հար ցումն  ե րը, լի նե լով ան հա մե  մատ ա վե լի 
օբ յեկ տիվ, շատ ա վե լի խիստ և  կարծր են (մե կ մի ա-

վոր պա կաս հա վա քած ու սա նո ղը «ան բա վա րար» է ստա նում, 
լրա ցու ցիչ հար ցե րի հնա րա վո րութ յուն չկա):
 Հա մոզ ված ենք, որ ար տա սահ ման ցի ու սա նող նե րի 1-3-րդ 

 կուր սե րի ցածր ա ռա ջա դի մու թ  յան հար ցում տա րի ներ շա-
րու նակ վճռո րոշ նշա նա կութ յուն է ու նե ցել կի սամ յա կի կարճ 
տևո ղու թյու նը՝ 17-ի փո խա րեն 15 շա բաթ: Ի դեպ՝ ու սա նող ներն 
ա ռար կա ներն ու սումն  ա սի րել են նույն ծա վա լով, ինչ տե ղա ցի-
նե րը: Ա վե լին՝ նրանց քննաշր ջա նը կազ մա կերպ վում էր տե-
ղա ցի նե րի քննաշր ջա նից մե կ ա մի ս ա ռաջ, ու սա նող նե րը օ րու-
մե ջ քննութ յուն ներ էին հանձ նում: Այս ուս տար վա նից նրանց 
ու սումն  ա կան կի սամ յա կի տևո ղութ յու նը 17 շա բաթ է: Այ սինքն՝ 
հա մալ սա րա նում քննաշր ջանն ար դեն ընդ հա նուր է:
Ինչ պես նշե ցի՝ հա մալ սա րա նի ու սումն  ա մե  թո դա կան վար-

չութ յու նը ու սումն  ա մե  թո դա կան խորհր դի քննարկ մա նը և 
 հաս տատ մա նը ներ կա յաց րեց բո լոր ֆա կուլ տետ նե րի հիմն  ո-
վին փո փոխ ված ու սումն  ա կան պլան նե րի ամ բողջ փա թե թը: 
 Խոր հուր դը եր կու նիս տե րի ըն թաց քում քննար կեց ներ կա յաց-
վա ծը և  մի ա ձայն հաս տա տեց:
 Ներ կա յաց վող ուս տար վա նից ա նընդ հատ և ին տեգ րաց-

ված կրթա կան ծրագ րի շրջա նակ նե րում հիմն  ա վե րա նայ վել 
են ընդ հա նուր բժշկութ յան, ռազ մաբժշ կա կան և ս տո մա տո-
լո գիա կան ֆա կուլ տետ նե րի ու սումն  ա կան պլան նե րը: Նշ ված 
ֆա կուլ տետ նե րում դա սա վանդ վող բո լոր ա ռար կա նե րի կրե-
դիտ նե րը հա մա պա տաս խա նում են մե ր կող մի ց ընտր ված 
է տա լո նա յին ԲՈւՀ-ե րի նույն ցու ցա նի շե րին:

Ան ցած եր կու տա րի նե րի վեր լու ծութ յուն նե րի ըն թաց քում 
նշել եմ, որ կրթա կան գործ  ըն թա ցի արդ յու նա վե տութ յան 

նվ ա զեց ման պատ ճառ նե րից է ու սա նող նե րին քննու թյուն-
նե րով և  հար ցումն  ե րով խիստ ծան րա բեռ նե լը:  Մեր կող մի ց 
կա տար ված փո փո խութ յուն նե րի ար դյուն քում ընդ հա նուր 
բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի I-VI կուր սե րում ա տես տա վոր ման 
գու մա րա յին քա նա կը 106-ից հա սել է 87-ի, ստո մա տո լո գիա-
կան ֆա կուլ տե տի I-V կուր սե րում՝ 82-ից՝ 74-ի և  դե ղա գի տա-
կան ֆա կուլ տե տի I-V կուր սե րում՝ 79-ից՝ 59-ի:  Հարկ է նշել, որ 
մե  ծա մաս նութ յուն է կազ մում ա տես տա վոր ման ստու գար քա-
յին ձևը: Ընդ ո րում՝ հիմն  ա կան մաս նա գի տա կան ա ռար կա նե-
րի հար ցումն  ե րը լրիվ ա նի մաստ էին ինչ պես բա կա լավ րիա-

տի, այն պես էլ մա գիս տրա տու րա յի վեր ջին կուր սի երկ րորդ 
կի սամ յա կում, քա նի որ նրանց գնա հա տա կա նը որ ևէ նշա նա-
կութ յուն չու ներ ամ փո փիչ ա տես տա վոր ման գնա հա տա կա նի 
ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցում: Ն ման մո տե ցու մը պահ պան վել 
է նաև ին տեգ րաց ված և  ա նընդ հատ կրթա կան ծրագ րի դեպ-
քում:
Ու սումն  ա կան պլան նե րում փո փո խութ յուն նե րը կա տար վել են՝ 

հաշ վի առ նե լով ա ռար կա նե րի պատ ճա ռա հետ ևան քա յին փոխ-
հա րա բե րութ յուն նե րը: Այսպես օրինակ՝ իմուն համակարգի 
ուսումն ասիրությունն ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետում 
սկսվում է «Ֆիզիոլոգիա» և «Մանրէաբանություն» 
ամբիոններում համապատասխանաբար երկրորդ կուրսի 
առաջին և երկրորդ կիսամյակներից, ապա շարունակվում 
երրորդ կուրսում «Ախտաֆիզիոլոգիա» և «Ֆարմակոլոգիա» 
առարկաներով: Չորրորդ կուրսում ուսանողներն 
ուսումն ասիրում են «Իմունոլոգիա և ալերգոլոգիա» առարկան, 
ապա՝ «Ռևմատոլոգիա» և «Թոքաբանություն» առարկաները: 
Կամ ուսանողը երկրորդ կուրսի առաջին կիսամյակում 
ավարտում է «Անատոմի ա» առարկայի ուսումն ասիրությունը և 
ապա առանց ընդմի ջման անմի ջապես երկրորդ կիսամյակում 
ուսումն ասիրում «Տեղագրական անատոմի ան» և այլն:
 Հատ կա պես ա ռանց քա յին են փո փո խութ յուն նե րը ստո մա-

տո լո գիա կան և  դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տետ նե րում: Ա ռա ջին 
հեր թին խոս քը վե րա բե րում է հիմն  ա կան մաս նա գի տա կան 
ա ռար կա նե րին: Ու սումն  ա սի րե լով է տա լո նա յին ԲՈւՀ-ե րի այս 
ֆա կուլ տետ նե րի ու սումն  ա կան պլան նե րը՝ ո րոշ վեց հա նել 
ո րոշ ա ռար կա նե րի դա սա վան դումն  այն պարզ պատ ճա ռով, 
որ դրանք այդ ԲՈւՀ-ե րում չեն ու սումն  ա սիր վում:  Դե ղա գի տա-
կան ֆա կուլ տե տում ու սա նող ներն այլևս չեն ու սումն  ա սի րե լու 
ոչ մաս նա գի տա կան ա ռար կա ներ, և  ամ բողջ ու շադ րութ յու նը 
կսևեռ վի մաս նա գի տա կան ա ռար կա նե րի վրա, որն էլ հնա րա-
վո րութ յուն կտա ա վե լի ո րակ յալ մաս նա գետ ներ պատ րաս տե-
լու:

Ու սումն  ա կան պլան նե րի նշված փո փո խութ յուն նե րը 
պա հան ջում են ոչ մի այն ա ռար կա յա կան ծրագ րե րի 

վե րա նա յում, այլև դրանց ուղ ղա հա յաց և դ րա վեր հեն ված 
հո րի զո նա կան ին տեգ րում:  Հար ցի հիմն  ախն դի րը՝ վերջ նարդ-
յուն քի սահ մա նու մը և ն րա նից բխող պե տա կան կրթա կան չա-
փո րո շիչ նե րի ձևա կեր պու մը, դեռ ա վարտ ված չէ: Իսկ ինչ պես 
գի տեք, վերջ նար դյուն քը պետք է թե լադ րեն ա ռա ջարկ վող 
փո փո խութ յուն նե րը: Կր թութ յան ու սա նո ղա կենտ րոն մո դե-
լի ստեղծ ման ա ռա ջին քայ լը պետք է լի նի ու սումն  ա ռութ յան 
նպա տակ նե րի և  վերջ նարդ յունք նե րի հստակ ցան կի մշա կու-
մը թե՛ դա սըն թա ցի, թե՛ վեր ջի նիս յու րա քանչ յուր բա ղադ րի չի 
դեպ քում: Այ նու հետև ան հրա ժեշտ է հա մոզ վել, որ ու սա նող-
նե րի ա ռա ջա դի մութ յու նը գնա հա տե լու հա մար կի րառ վող մե -
թոդ նե րը հա մա պա տաս խա նում են դա սըն թա ցի նա խանշ ված 
նպա տակ նե րին:  Վերջ նարդ յունք նե րի սահ մա նու մը հնա րա-
վո րութ յուն կըն ձե ռի ի րա գոր ծե լու ա ռար կա յա կան ծրագ րե րի 
ուղ ղա հա յաց ին տեգ րա ցիա, ո րից հե տո է հնա րա վոր տար բեր 
կուր սե րում դա սա վանդ վող ա ռար կա նե րի մի ջև ի րա գոր ծել 
հո րի զո նա կան ին տեգ րում:
Այս տար վա մա յի սին ու սումն  ա մե  թո դա կան վար չութ յան 

ծրագ րե րի բաժ նի կող մի ց ու սումն  ա մե  թո դա կան խորհր դում 
ներ կա յաց վեց ու հաս տատ վեց ա նընդ հատ և  ին տեգ րաց ված 
կրթա կան ծրագ րե րի, դրանց դա սըն թաց նե րի փաս տաթղ-
թա վոր ման նոր ձևա չա փը:  Նոր ձևա չա փը հնա րա վո րութ յուն 
կտա հստա կեց նե լու կրթա կան վերջ նարդ յունք նե րը և ս տու գե-
լու ՀՀ ո րա կա վո րումն  ե րի ազ գա յին շրջա նա կի հետ նրա հա-
մա պա տաս խա նութ յու նը: Այն հստակ ձևա կեր պում է ոչ մի այն 
վերջ նարդ յուն քը, այլև նշում է մե  թո դա բա նութ յան թե մա նե րը, 
դա սա վանդ ման մո տե ցումն  ե րը, գի տե լիք նե րի ստուգ ման մե -
թո դա բա նութ յու նը և ն պաս տում մի  ջազ գա յին շու կա յում կրթա-
կան ծրագ րե րի ու շնորհ վող ո րա կա վո րումն  ե րի ճա նաչ մա նը: 
Այս նոր ձևա չա փը ամ բիոն նե րի բա ցար ձակ մե  ծա մաս նութ յան 
կող մի ց ար դեն լրաց ված է:   
Ա ռա ջար կում ենք առարկայական ծրագրերի քննարկման և 

հաստատման հետևյալ ճանապարհային քարտեզը: Այս պես 
կոչ ված՝ «պատ վի րա տո ւ» խոր հուրդ նե րը, օ րի նակ՝ «Ս տո մա տո-
լո գիա կան ա ռար կա նե րի» և « Դե ղա գի տա կան ա ռար կա նե րի» 
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ու սումն  ա մե  թո դա կա ն խոր հուրդ նե րը ման րա մասն պետք է 
պատ վի րեն և  ու սումն  ա սի րեն հա մա պա տաս խան ֆա կուլ-
տետ նե րում դա սա վանդ վող բո լոր ա ռար կա նե րի ու սումն  ա կան 
ծրագ րե րը, ո րից հե տո մի այն դրանք կա րե լի է քննար կել հա մա-
պա տաս խան խոր հուրդ նե րում, իսկ վերջ նա կան հաս տա տումն  
ի րա գոր ծել հա մա տեղ նիս տում: Այ նու հետև ծրագ րե րի բա ժի-
նը պար տա վոր է ու սումն  ա սի րել խոր հուրդ նե րի հաս տա տած 
ծրագ րե րի փա թե թը, հա մադ րե լիութ յու նը, ա պա դրանք ու ին-
տե գրման ամ բողջ քար տե զը ներ կա յաց նել հա մալ սա րա նի ու-
սումն  ա մե  թո դա կան խորհր դի քննարկ մա նը և  հաս տատ մա նը: 
 Հա մալ սա րա նի ու սումն  ա մե  թո դա կան խորհր դի կող մի ց հաս-
տատ վե լու դեպ քում այդ փո փո խութ յուն նե րը հստակ ժա մա-
նա կա ցույ ցով պետք է ի րա գոր ծեն ամ բիոն նե րը:
 Բո լոր ֆա կուլ տետ նե րի ա ռա ջին կուր սե րում ար դեն երկ րորդ 

տա րին է, ինչ դա սա վանդ վում է «Ա ռա ջին բժշկա կան օգ նութ-
յու ն» ա ռար կան: Ե թե նա խորդ տա րի ա ռար կա յի դա սա խո սու-
թյուն նե րը վա րում էին հա մալ սա րա նի տար բեր ամ բիոն նե րի 
լա վա գույն դա սա խոս նե րը, ա պա ներ կա յումս դրանց ճնշող 
մե  ծա մաս նութ յունն ի րա գոր ծում են «Ըն տա նե կան բժշկութ-
յան ամ բիո նի» մե ր գոր ծըն կեր նե րը:  Դա սա խո սութ յուն ներն 
ու ղեկց վում են գործ նա կան աշ խա տան քով, ֆիլ մե  րի ցու ցադր-
մամբ և  այլն: Այս ուս տար վա նից հա մալ սա րա նի սի մուլ յա ցիոն 
կենտ րո նում ի րա գործ վում է նաև դա սըն թա ցի գործ նա կան 
բա ղադր յա լը:  Գոր ծու նեութ յան այս հար թա կում, ինչ պես ա սում 
են, մե նք մե կ կրա կո ցով եր կու նա պաս տակ խփե ցինք՝ մի  կող-
մի ց գործ նա կան պա րապ մունք նե րի ո րակ յալ կազ մա կեր պում, 
իսկ մյուս կող մի ց կի րա ռե ցինք « Սո վո րել սո վո րեց նե լո վ» մե -
թո դը, որն իր արդ յու նա վե տութ յամբ մաս նա գետ նե րի կող մի ց 
բա վա կան բարձր է գնա հատ վում: Այս ամ ռա նը ու սա նո ղա կան 
խորհր դա րա նի հետ հա մա տեղ կա մա վո րութ յան սկզբուն քով 
հա վա քագ րե ցինք բարձր ա ռա ջա դի մութ յամբ ա վագ կուր սե րի 
ու սա նող նե րին, ո րոնք «Գ րի գոր  Լու սա վո րիչ» հի վան դա նո-
ցում տե ղա կայ ված «Շ տապ օգ նութ յան և  ա ղետ նե րի բժշկութ-
յա ն» ամ բիո նում մե կ շա բաթ յա դաս ըն թա ցին մաս նակ ցե ցին, 
ա պա մե կ շա բաթ էլ աշ խա տե ցին սի մուլ յա ցիոն կենտ րո նում, 
ո րից հե տո մաս նա գետ նե րի կող մի ց ա տես տա վոր վե ցին 
նրանց գի տե լիք նե րը:  Մեր նույն կրտսեր գործ ըն կեր ներն էլ 
այս տար վա սեպ տեմ բե րից վա րում են ա ռա ջին կուր սե ցի նե րի 
գործ նա կան պա րապ մունք նե րը ար հես տա վարժ դա սա խոս-
նե րի հսկո ղութ յամբ:  Հա մոզ ված եմ, որ այս նո րա րա րութ յու նը 
հա ջո ղութ յամբ կպսակ վի:
Ան ցած հար ցազ րույ ցում լսա րա նի ու շադ րութ յու նը հրա վի րե-

ցի ա ռա ջի նից եր րորդ կուր սե րում ու սումն  ա կան գոր ծըն թա ցի 
ցա վոտ կող մե  րից մե  կին՝ կի սամ յա կի ըն թաց քում ա նընդ հատ 
սո վո րե լուն:  Մենք որ քան էլ ի րա գոր ծում էինք ա ռար կա նե-
րի ծրագ րե րի ուղ ղա հա յաց և  հո րի զո նա կան ին տեգ րա ցիա, 
մի և նույնն է, ու սա նողն իր վա րած քա ղա քա կա նութ յամբ վի-
ժեց նում է այդ ամ բողջ գոր ծըն թա ցը:  Հա մա ձայն վեք, որ այդ 
կուր սե րում ան ցած ուս տա րում դա սա խո սութ յուն նե րի հա ճա-
խումն  ե րի ա զա տա կա նաց ման դեպ քում ու սա նող ներն էլ ա վե-
լի օ տար վե ցին ու սումն  ա կան ա մե  նօր յա գոր ծըն թա ցից: Ի դեպ՝ 
նշեմ, որ, ինչ պես խոս տա ցել էինք, հա մալ սա րա նի կրթութ յան 
ո րա կի գնա հատ ման և  ա պա հով ման կենտ րոնն ու սումն  ա սի-
րեց դա սա խո սութ յուն նե րի ա զատ հա ճախ ման գործ ըն թա ցը 
ու կի սամ յակ առ կի սամ յակ հա մալ սա րա նի ու սումն  ա մե  թո դա-
կան խորհր դին վեր լու ծութ յուն ներ կա յաց րեց այդ հար ցի վե-
րա բեր յալ: Արդ յունք նե րը հիաս թա փեց նող էին. ու սա նող նե րի 
հա ճա խումն  ե րը ա ռա ջին կուր սից մի նչև եր րորդ կուրս նվա-
զե ցին և  լա վա գույն դեպ քում գրանց վեց 11% ներ կա յութ յուն: 
 Դա սա խո սութ յուն նե րի հա ճա խումն  ե րի ա զա տա կա նաց ման 
ո րո շու մը, կար ծում եմ ճիշտ էր՝ դա մե զ հա մար շատ բան բա-
ցա հայ տեց, մաս նա վո րա պես այն, որ ու սա նող նե րի գե րակ շիռ 
մե  ծա մաս նութ յա նը դրանք չեն հե տաքրք րում: Ին չ� ՞: Այս տեղ 
կար ծիք նե րը բա ժան վ� մ են եր կ�  խմբի.
1. Ու սա նող նե րը չեն հա սու նա ցել, պատ րաստ չեն նման ա զա-

տա կա նաց մա նը:
2. Ոչ բո լոր դա սա խո սութ յուն նե րի ո րակն է բարձր:
Ես ա վե լի հակ ված եմ 2-րդ  կար ծի քին, չնա յած 1-ին տե սա-

կե տը ևս  ո րո շա կի ճշմար տութ յուն է պա րու նա կում:  Դա սա-
վանդ ման մե  թոդ նե րի արդ յու նա վե տութ յան ժա մա նա կա կից 

դա սա կարգ ման աղ յու սա կում դա սա խո սութ յան մե ր կեր պը 
գրա վում է վեր ջին տե ղը, քա նի որ այն մի այն տե ղե կութ յուն 
է հա ղոր դում, ու նի տե ղե կատ վա կան, ոչ թե վե լու ծա կան, ին-
տե րակ տիվ բնույթ: Ե կեք խոս տո վա նենք, որ մե ր դա սա խո-
սութ յուն նե րի մե ծ մա սը հենց այդ պի սին է:  Նախ կի նում, երբ 
շատ ա ռար կա նե րից դա սա խո սութ յու նից բա ցի գրե թե այլ 
գրա կա նութ յուն չկար, ու սա նո ղը ստիպ ված էր գալ և գ րել:  Հե-
տո, պատ ճե նա հան ման սար քե րի շա տա նա լով, սկսվեց դա-
սա խո սութ յուն նե րին հա ճա խե լու է վոլ յու ցիան, բո լո րը գա լիս 
էին դա սա խո սութ յան, գրում էին մի  քա նի սը, ո րոնց գրա ծից էլ 
պատ ճե նում էին մն ա ցած նե րը: Այժմ մե նք ինք ներս ենք տրա-
մադ րում  դա սա խո սութ յան տպա գիր տար բե րա կը, առ կա է 
առ ցանց գրա կա նութ յու նը, նույ նիսկ առ ցանց դա սա խո սութ-
յու նը:  Խոսքն ա ռա ջին հեր թին վե րա բե րում է այն ամ բիոն-
նե րին, ո րոնք ու նեն հա յա լե զու ո րակ յալ դա սագր քեր:  Հարց 
է ա ռա ջա նում՝ ե թե նույ նը կար դաց վե լու է դա սա խո սութ յան 
ըն թաց քում, ին չու՞ պի տի ու սա նո ղը հա ճա խի դրանց: Ո րոշ 
դա սա խոս ներ դի մում են փոք րիկ խո րա ման կութ յուն նե րի. 
 դա սա խո սութ յա  նը թե լադ րում են հար ցեր, ո րոնք չկան ու սա-
նող նե րին տրվող տպա գիր նյու թե րում:  Դա ինչ-որ չա փով լսա-
րան է ա պա հո վում,  սա կայն ինք նան պա տակ է: Ես կողմ եմ 
քվեար կել դա սա խո ս�  թյ� ն նե րի պար տա դիր հա ճախ ման 
առ ժա մա նակ վե րա կանգն ման ո րոշ մա նը, ո րով հետև՝ պա-
տիվ չեն բե րում դա տարկ լսա րան նե րը, դա սա խո սութ յուն նե-
րի հա ճա խե լու մո տի վա ցիա յի որ ևէ այլ ե ղա նակ դեռ մտած-
ված չէ, ու սա նող նե րը, չհա ճա խե լով դա սա խո սութ յուն նե րին, 
դրա փո խա րեն չեն զբաղ վում որ ևէ լուրջ գոր ծով. «լսա րա նում 
գու ցե մի  բան կսո վո րեն»: Այս դեպ քում ես մի ա նում եմ 1-ին 
կե տի կողմն  ա կից նե րին: Այդ իսկ պատ ճա ռով հա մալ սա րա-
նի ու սումն  ա մե  թո դա կան խոր հուր դը ո րո շում կա յաց րեց հրա-
ժար վել այդ մո տե ցու մի ց, սա կայն պա հանջ ված հա մա րեց 
և  ու սումն  ա մե  թո դա կան վար չութ յա նը հանձ նա րար վեց մե կ 
տար վա ըն թաց քում ներ կա յաց նել դա սա խո սութ յուն նե րի ի րա-
կա նաց ման մե  թո դա կան նոր մո տե ցումն  եր: 

Ան ցած տար վա նո յեմ բե րի 1-ից յու րա քանչ յուր ա մի  սը մե կ 
ան գամ շա բաթ օ րը տե սա կան և կ լի նի կա կան ամ բիոն-

նե րի մե ր լա վա գույն դա սա խոս նե րի մաս նակ ցութ յամբ ներ-
կա յաց վե ցին մի ջ ա ռար կա յա կան պրոբ լե մա յին դա սա խո սու-
թյուն ներ:  Մոտ ա պա գա յում այդ գոր ծըն թա ցում կներ գրավ վեն 
նաև արտ երկ րի մաս նա գետ նե րը: Այս փոր ձը հաշ վի առ նե լով՝ 
ա ռա ջար կում ենք նմա նօ րի նակ կենտ րո նաց ված մի  ջա ռար կա-
յա կան պրոբ լե մա յին դա սա խո սութ յուն ներ կազ մա կեր պել չոր-
րոր դից սկսած բո լոր կուր սե րում:
Ար ժեզրկ վել են գործ նա կան պա րապ մ� նք նե րը: Ի՞նչ գործ-

նա կան պա րապ մունք՝ ա ռանց գործ նա կան աշ խա տան քի: 
Այս տեղ հնա րա վոր ել քե րը եր կուսն են՝ կա՛մ ա պա հո վել գործ-
նա կան պա րապ մունք ներն անհ րա ժեշտ նյու թե րով, սար քա-
վո րումն  ե րով և  կեն դա նի նե րով, կա՛մ բո վան դա կա յին ա ռու մով 
փո խել գործ նա կան պա րապ մունք նե րի ան վա նումն  ու ա պա-
հո վել դրա ի րա կա նա ցու մը:
Ան ցած ուս տար վա գար նա նա յին կի սամ յա կում լե զու-

նե րի և  հա սա րա կա գի տա կան ա ռար կա  նե րի ամ բիոն նե-
րից զատ, « Ֆի զիո լո գիա» և « Կեն սա քի մի ա» ա ռար կա ներն 
ու սումն  ա սի րե լիս կի րառ վեց ըն թա ցիկ ա ռա ջա դի մ� թ յամբ 
կի սամ յա կա յին գնա հա տա կան ձևա վո րե լ�  մո դե լը:  Հա-
մալ սա րա նի ու սումն  ա մե  թո դա կան խոր հուր դը լսեց ամ բիոն-
նե րի և  ու սումն  ա մե  թո դա կան վար չութ յան վեր լու ծա կան 
զե կու ցումն  ե րը, փորձն ըն դուն վեց և  ո րոշ վեց մո դելն այս ուս-
տար վա նից կի րա ռել նաև երկ րորդ կուր սում ու սումն  ա սիր-
վող մյուս ա ռար կա նե րից:  Մենք օ րերս ու սումն  ա մե  թո դա կան 
խորհր դում վեր լու ծե ցինք արդ յունք նե րը: Ան կեղծ ա սած՝ ի րա-
վի ճակն այդ քան էլ հա մո զիչ չէր:
Ընդ հա նուր առ մամբ ըն թա ցիկ գնա հա տ� մն  ակն հայտ աշ-

խու ժութ յուն մտցրեց ու սումն  ա կան գոր ծըն թա ցում. ու սա նող-
ներն աշ խա տում են բո լոր դա սե րին պատ րաստ ներ կա յա նալ, 
գնա հատ վել, բա րե լա վել կի սամ յա կա յին գնա հա տա կա նը և  
այլն, սա կայն ա մա ռա յին քննաշր ջա նի արդ յունք նե րը ցույց են 
տա լիս, որ ա ռա ջա դի մութ յան ա ռու մով, մե ղմ ա սած,  ա ռանձ-
նա պես լուրջ վի ճա կագ րո րեն հա վաս տի դրա կան տե ղա շարժ 
չի գրանց վել: Ու սա նող նե րի հետ հան դի պումն  ե րը վկա յում 
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են, որ ո րոշ դա սա խոս ներ կողմն  ա կալ վե րա բեր մունք են 
դրսևո րում գնա հատ ման ժա մա նակ:  Կար ծում եմ՝ դա ան խու-
սա փե լի է, ուս տի ըն թա ցիկ բա ղադ րի չի ո րո շիչ դե րի  նվա զե-
ցու մը կնպաս տի նաև այդ խնդրի լուծ մա նը: Ինչ ևէ, ձմե  ռա յին 
քննաշր ջա նի ա վար տից հե տո խնդի րը մե ր կող մի ց ման րա-
մասն կու սումն  ա սիր վի, և  արդ յունք նե րը կներ կա յաց վեն հա-
մալ սա րա նի ու սումն  ա մե  թո դա կան խորհր դի քննարկ մա նը: 
Նշ ված ի րա վի ճա կի լուծ ման ճա նա պարհ նե րից մե  կը կա րող է 
լի նել բազ մա բա ղադր յալ գնա հա տա կա նի ձևա վոր ման մո-
դե լը:
Գ նա հատ ման այս հա մա կար գը դրա կան արդ յունք է տվել և 

կ յան քի ի րա վունք է վաս տա կել ոչ մի այն ար տա սահ մա նում, 
այլև մե ր երկ րի այլ հա մալ սա րան նե րում: 
Ամ փո փիչ ա տես տա վոր ման վե րա բեր յալ:
 Բա կա լավ րիա տի ամ փո փիչ ա տես տա վո րու մը, ինչ պես մի շտ, 

ի րա կա նաց վել է հա մա կարգ չա յին մի  ջա ռար կա յա կան թես տա-
յին քննութ յամբ: Այս ուս տար վա նից այդ քննութ յունն այ սու հետ 
պատ մութ յուն կդառ նա ստո մա տո լո գիա կան, իսկ մյուս ուս-
տար վա նից՝ ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տետ նե րի հա մար: 
 Դա պայ մա նա վոր ված է ա նընդ հատ և ին տեգ րաց ված կրթա-
կան ծրագ րի կի րառ մամբ: Ամ փո փիչ այս ա տես տա վո րու մը 
պահ պան վե լու է մի այն դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տում, քա նի 
որ մի այն այս ֆա կուլ տե տում է գոր ծե լու կրթութ յան նա խա-
դիպ լո մա յին եր կաս տի ճան հա մա կար գը: Այս տեղ ևս  ա նընդ-
հատ և  ին տեգ րաց ված կրթա կան ծրագ րի ներ դրու մը ծնում է 
բա վա կա նին լուրջ խնդիր ներ: Ինչ պես նշե ցի, 2014-15 � ս տա-
ր� մ ստո մա տո լո գիա կան ֆա կ� լ տե տը տվեց իր վեր ջին 
բա կա լավր-շրջա նա վարտ նե րը: Ամ փո փիչ ա տես տա վո րու-
մի ց ան բա վա րար ստա ցած ու սա նողն այլևս չի կա րող այս ուս-
տա րում հանձ նել իր ամ փո փիչ քննու թ  յու նը, նա պետք է վե րա-
կանգն վի ա նընդ հատ և  ին տեգ րաց ված կրթա կան ծրագ րով 
ա ռաջ նորդ վող կուր սում և  ա վար տի որ պես դիպ լո մա վոր ված 
մաս նա գետ:  Մեկ տա րի հե տո նույն ի րա վի ճա կը կստեղծ վի 
նաև ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տում:  Դե ղա գի տա կան 
ֆա կուլ տե տում չնա յած պահ պան վել  է  եր կաս տի ճան ու սու-
ցու մը, սա կայն մա գիստ րա տու րան կրճատ վել է մե կ տա րով, 
ո րի հետ ևան քով մա գիստ րա տու րա յի երկ րորդ կուր սից նախ-
կի նում հե ռաց ված ու սա նո ղը ծրագ րա յին տար բե րութ յուն նե րի 
պատ ճա ռով պետք է  վե րա կանգն վի նո րից ա ռա ջին կուրս և 
 հանձ նի ամ փո փիչ ա տես տա վոր ման քննութ յուն նե րը:
Ինչ պես տես նում եք՝ խնդիր նե րը բազ մա թիվ են, բայց, կար-

ծում եմ, հաղ թա հա րե լի:
 Մա գիստ րա տու րա յում ամ փո փիչ ա տես տա վո րու մը ե ռա փուլ 

էր՝ գործ նա կան ու նա    կու թյուն նե րի ստու գարք, ա ռար կա յա-
կան հա մա կարգ չա յին թես տա յին և  բա նա վոր քննու թյուն ներ: 
Արդ յուն քում՝ և՛ բա ցար ձակ, և՛ տո կո սա յին ա ռու  մով ան բա վա-
րար ստա ցած նե րի գե րակ շիռ մա սը ստո մա տո լո գիա կան ֆա-
կուլ տե տի շրջա նա վարտ ներն են: Ան ցած տա րի մե նք հոր դո-
րե ցինք ամ բիոն նե րին ու սումն  ա սի րել տվյալ ներն ու փոր ձել 
բա ցա հայ տել նման արդ յունք նե րի պատ ճառ ներն ու մե  խա-
նիզմն  ե րը: Տվ յալ նե րը վկա յում են, որ կամ գոր ծո ղութ յուն չի 
կա տար վել, կամ կա տար վա ծը խիստ ա նարդ յու նա վետ է ե ղել: 
 Դե կա նա տը, ստո մա տո լո գիա կան ա ռար կա նե րի ու սումն  ա մե -
թո դա կան խոր հուր դը և  ու սումն  ա մե  թո դա կան վար չութ յու նը 
պար տա վոր են խնդի րը դարձ նել հե տա զո տութ յան ու քննարկ-
ման  թի րախ՝ բա ցա ռե լով նման ի րա վի ճա կը այս ուս տա րում:
 Քա նի որ ան ցած տա րի նե րի ըն թաց քում ստո մա տո լո գիա-

կան ֆա կուլ տե տում բա նա վոր քննութ յուն նե րի հա մար նա խա-
տես ված ժա մա քա նա կը հա ճախ խախտ վում էր, ա պա գի տա-
կան խորհր դի ան ցած տար վա ո րոշ ման հա մա ձայն՝ նա խորդ 
ուս տա րում ամ փո փիչ ա տես տա վոր ման հանձ նա ժո ղո վի քա-
նա կը կրկնա պատկ վեց: Արդ յուն քը փաս տեց ո րոշ ման ար դա-
րա ցիութ յու նը: 
 Գի տա կան խորհր դի ո րոշ ման հա մա ձայն, նաև հաշ վի առ նե-

լով փոր ձ   նա կան հա վա տար մագ րում ի րա կա նաց նող փոր ձա-
գետ նե րի կար ծի քը՝ ներ կա յաց վող ուս տա րում դե ղա գի տա կան 
ֆա կուլ տե տի ու սա նող նե րին ըն ձե ռել էինք ա տես տա վոր-
ման ձևի ընտ րութ յան ի րա վունք, մաս նա վո րա պես շրջա նա-
վարտ նե րին հնա րա վո րութ յուն տրվեց ընտ րու թ  յուն կա տա-
րե լու ամ փո փիչ ա տես տա վոր ման ա ռար կա յա կան բա նա վոր 

քննութ յան և  թեզ պաշտ պա նե լու մի ջև:  Տե ղե կաց նեմ գոր ծըն-
կեր նե րիս, որ 2014-15 ուս տա րում դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե-
տի եր կու շրջա նա վարտ ներ նա խընտ րե ցին և  հա ջո ղութ յամբ 
պաշտ պա նե ցին մա գիս տ  րո սա կան թեզ: Այս ուս տա րում նման 
ճա նա պարհ ընտ րել է դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի մե կ ու սա-
նող: 
Ինչ պես ան ցած տա րի, այս տա րի ևս  հա մե  մա տել ենք ամ փո-

փիչ ա տես տա վոր ման ա ռար կա յա կան թես տա յին և  բա նա վոր 
քննութ յուն նե րի արդ յունք ներն ըստ ֆա կուլ տետ նե րի և  ա ռար-
կա նե րի:  Հե տա զո տութ յան թի րախ ընտ րել ենք ա տես տա վոր-
ման այդ եր կու ե ղա նակ նե րի գնա հատ ման տար բե րութ յու նը՝ 
սկսած 3 մի ա վո րից՝ ան վա նե լով այն գնա հա տա կա նա յին 
« րա տ»:  Բո լոր ֆա կուլ տետ նե րում « րատ նե րի» քա նա կը 
զգա լի նվա զել է, այ սինքն, ան ցած տար վա մե ր մո տե ցու մը՝ 
առն վազն 30%-ի չա փով հա մալ րել և  թար մաց նել մա գիստ-
րա տու րա յի ամ փո փիչ ա տես տա վոր ման թես տա յին բան կը, 
դրա կան ազ դե ցու թյուն է թո ղել:  Նույ նը չի կա րե լի ա սել օ տա-
րերկ րա ցի նե րի առն չութ յամբ: Ի դեպ՝ նրանք հիմն  ա կա նում 
ան բա վա րար են ստա ցել բա նա վոր քննութ յուն նե րից, խոսքն 
ա ռա ջին հեր թին նո րից վե րա բե րում է ստո մա տո լո գիա կան 
ֆա կուլ տե տին: Այս փաս տե րը եր կու ուղ ղութ յամբ լուրջ խոր-
հե լու տե ղիք են տա լիս: Ս տո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի 
ամ բիոն նե րը « րատ նե րի» հար ցով նույն պես զբա ղեց նում են 
ա ռա ջին ան պատ վա բեր տե ղը:
Ընդ հա նուր բժշկութ յան և  ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տետ-

նե րում գնա հա տա կա նա յին « րատ նե րի» վրա հա մուղ ղող 
ազ դե ցութ յուն կու նե նա նաև գործ նա կան ու նա կութ յուն նե-
րի հա մալ սա րա նա կան սի մուլ յա ցիոն կենտ րո նի մի  ջո ցով 
ամ փո փիչ ա տես տա վոր ման ա ռա ջին փու լի՝ գործ նա կան 
ու նա կութ յուն նե րի գնա հա տա կա նա յին ա տես տա վո րու մը, 
ո րը նախ կի նում կա տար վում էր ստու գար քի մի  ջո ցով:  Հա-
մալ սա րա նի ու սումն  ա մե  թո դա կան խորհր դի այս տար վա 
նա խա վեր ջին նիս տում հաս տատ վե ցին գործ նա կան ու նա-
կութ յուն նե րի գնա հատ ման չա փո րո շիչ նե րը:  Մեր կենտ րո նի 
հնա րա վո րութ յուն նե րից ել նե լով՝ ամ բիոն նե րի կող մի ց վե րա-
նայ վե ցին գործ նա կան ու նա կութ յուն նե րի ցան կը, ո րից հե տո 
ամ բիոն նե րի ար հես տա վարժ մաս նա գետ նե րը, սի մուլ յա ցիոն 
կենտ րո նի տնօ րե նը և  ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 
դե կա նը հա մա տեղ ու ժե րով ձևա վո րե ցին գործ նա կան ու-
նա կութ յուն նե րի գնա հատ ման չա փո րո շիչ նե րը: Այս պի սով՝ 
այս ուս տար վա նից ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 
մա գիստ րա տու րա յի ամ փո փիչ ա տես տա վո րու մը նույն պես 
բազ մա բա ղադր յալ է՝ գործ նա կան ու նա կութ յուն ներ, ա ռար-
կա յա կան թես տա յին և  բա նա վոր քննութ յուն ներ: Ե թե այս 
նո րա րա րութ յու նը հա ջո ղութ յամբ պսակ վի, իսկ մե նք հա մոզ-
ված ենք, որ այն «դա տա պարտ ված է» հա ջո ղութ յան, ա պա 
հա ջորդ ուս տար վա նից ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 
հիմն  ա կան մաս նա գի տա կան և «Ա նես թե զիո լո գիա ու ռե նաի-
մա տո լո գիա» ա ռար կա նե րի կի սամ յա կա յին ա տես տա վո րու մը 
նույն պես կլի նի բազ մա բա ղա դ ր յալ՝ թես տա յին հա մա կարգ-
չա յին հար ցում, գործ նա կան ու նա կութ յուն նե րի գնա հա տում 
և  բա նա վոր քննութ յուն: Այդ ե րեք գնա հա տա կան նե րի թվա-
բա նա կան ամ բող ջաց ված մի  ջինն էլ կար տա ցո լի ու սա նո ղի 
ի մա ցութ յու նը հա մա պա տաս խան ա ռար կա յից: Ն մա նա տիպ 
քա ղա քա կա նու թ  յուն ի րա գոր ծե լու ենք նաև մյուս ֆա կուլ-
տետ նե րում:  Խոսքն ա ռա ջին հեր թին վե րա բե րում է ստո մա-
տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տին:  Բազ մի ցս նշվել է, որ դեռևս 
 Խորհր դա յին տա րի նե րից մե ր հա մալ սա րա նը տե սա կան 
կրթութ յան ա ռու մով լա վա գույն եռ յա կում էր, սա կայն գործ-
նա կան ու նա կութ յուն նե րի ձեռք բե րու մը ե ղել և մն  ում է մե ր 
ու սումն  ա կան գոր ծըն թա ցի «ա քիլ լես յան գար շա պա րը»:  Հա-
մալ սա րա նի սի մուլ յա ցիոն կենտ րո նի գոր ծար կու մի ց հե տո 
ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի մա գիստ րա տու րա յի 
ա վար տա կան կուր սի ու սա նող նե րը հիմն  ա կան մաս նա գի տա-
կան ա ռար կա նե րի ցիկ լա յին պա րապ մունք նե րի ըն թաց քում եր-
կո ւա կան օր հա ճա խե ցին սի մուլ յա ցիոն կենտ րոն: Ա ռա ջին օ րը 
նրանք սի մուլ յա տոր նե րի և  վար ժա սար քե րի վրա սո վո րե ցին 
ի րա կա նաց նել գործ նա կան ու նա կութ յուն նե րը, իսկ հա ջորդ այ-
ցին ա տես տա վոր վե ցին:  Փոր ձը հա ջող ված հա մա րե լուց հե տո, 
այս ուս տար վա սեպ տեմ բե րից ընդ հա նուր բժշկութ յան և  ռազ-

ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ Դեկտեմբեր 2015 N 17-18 (1328-1329) 9



մա բժշկա կան ֆա կուլ տետ նե րի չոր րորդ և  բարձր կուր սե րի բո-
լոր ու սա նող նե րը հիմն  ա կան մաս նա գի տա կան ա ռար կա նե րի 
ու սումն  ա կան ծրագ րով նա խա տես ված ու նա կութ յուն ներն 
ի րա կա նաց նում և հղ կում էին այդ կենտ րո նում:  Հա մոզ ված 
եմ, որ այս ա մե  նը կհեշ տաց նի հետ դիպ լո մա յին փու լում հի-
վանդ նե րի մոտ մի և նույն գոր ծո ղութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման 
գոր ծըն թա ցը: 
 Ինչպես նշվեց՝ գործ նա կան ու նա կութ յուն նե րի ա ռու մով 

դեռ ան բա վա րար է վի ճա կը ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ-
տե տում: 2015-ի ապ րի լին հա մալ սա րա նի ղե կա վա րութ յան 
հանձ նա րա րութ յամբ ԵՊԲՀ «Ս տո մա տո լո գիա» մաս նա-
գի տութ յան կրթա կան ծրագ րի շրջա նակ նե րում նա խա ձեռ-
նող խմբի կող մի ց կա տար վեց գործ նա կան ու նա կութ յուն-
նե րի դա սա վանդ ման, ու սումն  ա ռութ յան և ս տուգ ման 
գոր ծըն թաց նե րի վեր լու ծութ յուն: Անց կաց վե ցին հան դի պում-
ներ մաս նա գի տա կան ամ բիոն նե րի վա րիչ նե րի, ֆա կուլ տե-
տի դե կա նի, ինչ պես նաև գոր ծա տու նե րի հետ, անց կաց վե-
ցին հար ցա թեր թա յին եր կու հար ցումն  եր, ո րոնց տվյալ նե րը, 
մե ղմ ա սած, հու սադ րող չեն:  Հե տա զոտ ման արդ յունք նե րը 
թույլ են տա լիս եզ րա կաց նել, որ մե ր հա մալ սա րա նում ու սում-
նա ռութ յան ըն թաց քում ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի 
ու սա նող նե րը նույ նիսկ նվա զա գույն չա փով ձեռք չեն բե րում 
այն կլի նի կա կան ու նա կութ յուն նե րը, ո րոնք անհ րա ժեշտ են 
հե տա գա յում մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յուն ի րա կա նաց-
նե լու հա մար:  Վե րոնշ յա լը հաշ վի առ նե լով՝ հա մալ սա րա նի 
ղե կա վա րութ յու նը «Ս տո մա տո լո գիա» մաս նա գի տութ յան բա-
կա լավ րա կան, մա գիստ րո սա կան ու, հատ կա պես, ա նընդ հատ 
և  ին տեգ րաց ված կրթա կան ծրագ րե րի շրջա նակ նե րում մաս-
նա գի տա կան կա րո ղութ յուն նե րի ու ու նա կութ յուն նե րի ու սում-
նա ռութ յան, դա սա վանդ ման և ս տուգ ման հար ցը ճա նա չեց որ-
պես ան հա պաղ բա րե լա վում պա հան ջող ա ռաջ նա յին խնդիր: 
Նշ վա ծից ել նե լով՝ ա ռա ջար կ� մ ենք ձեռ նար կել հետև յալ 
հա մա լիր քայ լե րը.
Խնդ րի պար տադր ված սեղ մա ժա  ետ և  ա րա գա հաս լու ծում 

է առ կա ֆան տո մա յին լսա րան նե րի վե րա գոր ծար կու մը՝ ա պա-
հո վե լով դրանք ու գործ նա կան պա րապ մունք նե րը հա մա պա-
տաս խան նյու թե րով:
Եր կա րա ժա  ետ և  ա վե լի հու սա լի մի  ջոց է ստո մա տո լո-

գիա կան կրթութ յան գե րա զան ցու թ  յան կենտ րո նի ստեղ ծու-
մը:  Մենք ար դեն դի մե լ ենք հա մաշ խար հա յին բան կի կող մի ց 
շնորհ վող դրա մաշ նոր հին հա մա ֆի նան սա վոր ման սկզբուն-
քով և  բո լոր նա խադր յալ ներն ու նենք այն շա հե լու: Աստ ծո կա-
մոք, գոր ծե րի դրա կան ըն թաց քի դեպ քում մոտ ա պա գա յում՝ 
եր կու տա րուց, հա մալ սա րա նը կհա մալր վի նոր կենտ րո նով, 
որ տեղ սկսած դեռևս երկ րորդ կուր սից՝ ու սա նող նե րը ձեռք 
կբե րեն անհ րա ժեշտ գործ նա կան ու նա կութ յուն ներ: Այս դեպ-
քում ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի հիմն  ա կան մաս նա-
գի տա կան ա ռար կա նե րի ու սումն  ա կան գոր ծըն թա ցը, կի սամ-
յա կա յին և  ամ փո փիչ ա տես տա վո րումն  ե րը նույն պես կլի նեն 
բազ մա բա ղադր յալ՝ գործ նա կան ու նա կութ յուն ներ, թես տա յին 
հա մա կարգ չա յին և  բա նա վոր:
 Դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տում հիմն  ա կան մաս նա-

գի տա կան ա ռար կա նե րից գործ նա կան ու նա կութ յուն նե-
րի ձեռք բեր ման ճա նա պար հին ա ռա ջին քայլն ար դեն 
ար ված է՝ վար չա կան մաս նա շեն քի նկու ղա յին հար կում 
ու սումն  ա կան լա բո րա տո րիան գոր ծարկ ման շե մի ն է: Այն 
կնվա զեց նի լար վա ծութ յունն այս ֆա կուլ տե տում:  Կար ծում 
ենք, որ եր կու դրա մաշ նորհ նե րի լավ ի րա կա նաց ման դեպ-
քում մե նք կա րող ենք հա վակ նել եր րոր դին՝ ուղ ղե լով այն 
դե պի դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե տի գործ նա կան ու նա կութ-
յուն ներ: Այս պի սով՝ ծրագ րե րի հետ ևո ղա կան ի րա կա նաց-
ման դեպ քում մո տա վո րա պես 2-3 տա րի հե տո բո լոր ֆա-
կուլ տետ նե րում հիմն  ա կան մաս նա գի տա կան ա ռար կա նե րի 
ու սումն  ա սի րութ յու նը կլի նի բազ մա բա ղադր յալ:
Ան ցած ուս տա րում ամ փո փիչ ա տես տա վոր ման բա նա վոր 

քննա կան տոմ սե րում ի րա վի ճա կա յին խնդի րը ստիպ ված փո-
խա րի նե ցինք 3-րդ  տե սա կան հար ցով:  Կար ծում եմ, որ գործ-
նա կան ու նա կութ յուն նե րի գնա հա տու մը ո րո շա կիո րեն կծած-
կի այդ բա ցը:    
Անդ րա դառ նանք �  ս� մն  ա կան գոր ծըն թա ցի հիմն  ա րար 

մի  ջոց նե րից մե  կի՝ գրա դա րա նի խնդիր նե րին: 
Այս ուստարում շարունակվել է ուսումն ական գործ ըն թա ցում 

օգ տա գործ վող գրա կա  նութ յան թվայ նա ցու մը, գրա դա րա նը 
հա մալր վել է 18 դա սագր քե րի է լեկտ րո նա յին տար բե րակ նե-
րով:  Մեր կող մի ց 2015-ին ձեռք է բեր վել 5.000 մի ա վոր գրա-
կա նութ յուն, ո րից ու սումն  ա կան՝ 4.812:  Սա կայն դեռևս առ կա 
է ո րոշ դա սագր քե րի պա կա սուրդ, ո րը հան գեց նում է կրկնօ-
րի նակ նե րի ա նօ րի նա կան բազ մաց մա նը, վա ճառ քին և  հա-
մալ սա րա նի հետ կապ չու նե ցող ան ձանց հարս տաց մա նը: 
 Հա մոզ ված եմ՝ ղե կա վա րութ յան կող մի ց դա սագր քե րի ա մե -
նամ յա հա մալր ման որ դեգ րած քա ղա քա կա նութ յու նը շու տով 
կբա ցա ռի գրքե րի պա կա սը:
Ա վար տին է մո տե նում «Ու սումն  ա կան գրա կա նութ յու նը ձևա-

կեր պե լու և գ րա խո սե լու կար գի» ձևա կեր պու մը, և  մոտ ժա մա-
նակ ներս այն կներ կա յաց նենք հա մալ սա րա նի ու սումն  ա մե  թո-
դա կան և  գի տա կան խոր հրուրդ նե րի հաս տատ մա նը: Ն շեմ, 
որ նույ նիսկ Ազ գա յին կրթութ յան  ինս տի տու տը և ԲՈՀ-ը չու-
նեն ման րա մասն մշակ ված չա փա նի շեր: Ն ման չա փա նի շե րի 
մշա կու մը կհա մա կար գի ու սումն  ա մե  թո դա կան խոր հուրդ նե րի 
նմա նօ րի նակ աշ խա տան քը:
 Ներ կա յումս գրա դա րանն ու նի 6.256 ըն թեր ցող: Օր վա ըն-

թաց քում նրա ծա ռա յութ յուն նե րից օգտ վող նե րի մի  ջին թի-
վը 500-600 է: Ս պա սարկ ման աշ խա տանք նե րին զու գըն թաց՝ 
մե ծ աշ խա տանք է կա տար վում գրա պա հո ցում. աշ խա տե լու 
ըն թաց քում դուրս է գրվել 12.097 մի ա վոր մաշ ված, ար դիա-
կա նութ յու նը կորց րած գիրք, և թղ թի թա փո նի գու մա րը մուտ-
քագր վել է հաշ վա պա հութ յուն:  Միա ժա մա նակ շա րու նակ վում 
են հա յաս տան յան գրա դա րան նե րի հա մա հա վաք քար տա րա-
նի հետ տար վող աշ խա տանք նե րը:
Այս տար վա փետր վար ամ սին շա հա գործ ման հանձն վեց 

վար չա կան մաս նա շեն քի նկու ղա յին հար կում տե ղա կայ ված 
է լեկտ րո նա յին ըն թեր ցաս րա հը, ո րի բաց մա նը մաս նակ ցեց 
ԿԳ նա խա րա րը: Այս ուս տա րում հա մալ սա րա նում պետք է 
գոր ծեին եր կու է լեկ տրո նա յին ըն թեր ցաս րահ ներ՝ լա բո րա տոր 
մաս նա շեն քի ա ռա ջին հար կում և  վար չա կան մաս նա շեն քում, 
սա կայն հա մա կարգ չա յին ծրագ րա վոր ման բա ցա կա յութ յան 
պատ ճա ռով դրանք ծա ռա յում են մի այն որ պես հա մա կարգ չա-
յին քննա սեն յակ ներ: Այդ խնդիր նե րի մա սին ամ փոփ կխո սեմ 
ա վե լի ուշ: Այս պի սով՝ գի տա կան խորհր դի կող մի ց մե զ տրված 
հանձ նա րա րա կանն այս ա ռու մով կա տար ված չէ:
2014-15 ուս տա րում կրթութ յան ո րա կի գնա հատ ման և  ա պա-

հով ման կենտ րո նի կող մի ց կայ ծակ նա յին ծրագ րի շրջա-
նա կում ի րա կանց վել է « Դա սա խո սը ու սա նո ղի աչ քե րո վ» 
հար ցու մը` առ ցանց տար բե րա կով:  Հար ցումն  անց կաց վել է 
կա մա վո րութ յան սկզբուն քով, ո րին մաս նակ ցել է ու սա նո ղութ-
յան 46%-ը:  Կար ծում եմ՝ ամ փոփ և  հա վաս տի տվյալ նե րը այս 
ուս տար վա նից կա րող ենք օգ տա գոր ծել:
Ինչ պես և խոստացել էինք, մե ր կողմի ց 

պատրաստվեց և  այս ուս տար վա նից ա ռա ջին կուր-
սե ցի նե րին տրա մադր վեց ու սա նո ղի ձեռ նարկ-
ու ղե ցույ ցը: Վեր ջի նիս մի ջոցով ուսանողը կա րող է ճիշտ պատ-
կե րաց նել այն, ինչ ի վեր ջո պա հանջ վում է նրա նից, ճիշտ հաշ-
վար կել իր ու ժե րը, ժա մա նա կը, նպա տա կը և ս պա սե լիք նե րը:
 Ցան կա նում եմ ըն թեր ցո ղի ու շադ րութ յու նը հրա վի րել այն 

հար ցի վրա, ո րը հա վա տար մագ րող փոր ձա գետ նե րի կող մի ց 
գնա հատ վել էր ան բա վա րար՝ ու սա նող նե րի և  դա սա խոս նե-
րի շար ժու նու թ  յու նը:  Կար ծում եմ՝ այս տեղ նույն պես ակն հայտ 
է դրա կան տե ղա շար ժը: Ն շեմ, որ այս գոր ծըն թա ցը ոչ մի այն 
շա րու նակ վում է, այլև դառ նում է ա վե լի կա յուն, մե  ծա նում է 
ու սա նող նե րի և  դա սա խոս նե րի քա նա կը ու փո խա նա կումն  ե րի 
աշ խար հագ րութ յու նը:    
Է լեկտ րո նա յին հա մալ սա րա նի վե րա բեր յալ:
 Է լեկտ րո նա յին հա մալ սա րա նի հա մար կա րևոր ո րոշ բա-

ղադր յալ ներ՝ ու սա նող նե րի նույ նա կա նաց ման քար տե րը, 
ո րոնք փո խա րի նում են ու սա նո ղա կան տոմ սին և ս տուգ ման 
գրքույկ նե րին, ու սա նող նե րի անձ նա կան թեր թիկ նե րը, հա մա-
կարգ չա յին հար ցումն  երն ու քննութ յուն նե րը, է լեկտ րո նա յին 
գրա դա րա նի ո րոշ տար րեր ար դեն ի րա կա նութ յուն են: Եր րորդ 
տա րին է, ինչ մե նք հրա ժար վել ենք ստուգ  ման գրքույկ նե րից, 
ու սա նո ղա կան տոմ սե րից և  ան ցել ու սա նող նե րի ID (նույ նա-
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 Վեր ջերս բժշկա կան հա մալ սա րա նի գի տա կան մա սի հրա վե րով 
 Մոսկ վա յից ժա մա նել էր «Է կո-վեկ տո ր» ՍՊԸ-ի �  ս� մն  ա կան ծրագ րե րի 
տնօ րեն Ա լեք սեյ  Լ�  տա յը, � մ անց կաց րած սե մի  նարի թեման առնչվ� մ 
էր գի տա կան հոդ ված նե րի հրա պա րակ ման բա զա նե րին: 
 Սե մի  նա րի ըն թաց ք� մ Ա.  Լ�  տա յը ներ կա յաց րեց այն 3 կայք-բա զա նե-

րը, ո րոնք հնա րա վո ր� թ յ� ն են տա լիս գի տա կան աշ խա տանք ներ ի րա-
կա նաց նող նե րին ճիշտ � ղ ղորդ վե լ ի րենց հոդ ված նե ր� մ մե ջ բե ր� մն  եր և 
հ ղ� մն  եր ա նե լիս, ինչ պես նաև՝ հեշ տ� թ յամբ գտնել ի րենց հե տաքրք րող 
աշ խա տան քը հա մա ցան ց� մ: Ըստ նրա տեղեկացման՝
Scopus-ը նա խա տես ված է գի տա կան աշ խա տանք նե րի ո րոն ման և  գի-

տա կան վեր լ�  ծ� թ յան հա մար,
Mendeley-ը գի տա կան հոդ ված նե րի հետ աշ խա տե լ�  անվ ճար գոր ծիք է,
ClinicalKey-ը մի  ջազ գա յին առ ցանց գրա դա րան է՝ նա խա տես ված բժշկա-

կան ԲՈւՀ-ե րի և պ րակ տիկ մաս նա գետ նե րի հա մար:

 ՆՈՐ ՀՆԱ ՐԱ ՎՈ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵՐ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ 

ԱՇ ԽԱ ՏԱՆՔ Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՆՈՂ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ

կա նաց ման) քար տե րին՝ հա մոզ ված լի նե լով, որ գիտ խորհր-
դի ո րո շած սեղմ ժա  ետ նե րում դրանք կծա ռա յեն ի րենց 
նպա տա կին:  Մինչ դեռ մի նչև վեր ջերս ո չինչ չի ար վել այդ 
ուղ ղութ յամբ՝ գիտ խորհր դի ո րո շու մը թող նե լով թղթի վրա: 
 Բա ցա կա յում են այդ քար տե րը կար դա ցող սար քե րը և  հա-
մա պա տաս խան ծրագ րա յին ա պա հո վու մը: Դ րա պատ ճա ռով 
ու սա նող նե րը և ն րանց ծնող նե րը զրկվել են ի րենց զա վակ-
նե րի ա ռա ջա դի մութ յան մա սին անհ րա ժեշտ լրատ վութ յուն 
ու նե նա լու հնա րա վո րութ յու նից, ո րը հղի է շատ լուրջ վտանգ-
նե րով:  Մինչ դեռ ոչ վաղ անց յա լում հա մա կարգ չա յին բա ժի նը 
խոս տա ցել էր ստեղ ծել ծրա գիր, ո րի շնոր հիվ ու սա նող ներն ու 
նրանց ծնող նե րը կկա րո ղա նա յին ծա նո թա նալ ID քար տե րում  
ներ բեռ նած ողջ տե ղե կատ վութ յա նը: Դ րա փո խա րեն ու նենք 
մա գիստ րա տու րա յի շրջա նա վարտ ներ, ո րոնք մե զ հրա ժեշտ 
տվե ցին՝ ի րենց հետ տա նե լով դա տարկ ID քար տերն ու դրանց 
հետ կապ ված՝ մե զ  վար կա բե կող կաս կած նե րը:
Ել նե լով ստեղծ ված ի րա վի ճա կից՝ ու սումն  ա մե  թո դա կան 

վար չութ յու նը ստիպ ված ա ռա ջար կեց հա մալ սա րա նի ռեկ տո-
րին կա տա րել քայլ դե պի հետ:  Մենք վե րա դար ձանք ստուգ-
ման գրքույկ նե րին: Ե թե վե րոնշ յալ գոր ծըն թաց նե րը ծրագ րա-
յին ա պա հո վում չստա նան, ստիպ ված ենք լի նե լու շա րու նա կել 
հե տըն թաց քայ լեր կա տա րե լու գոր ծըն թա ցը՝ ու սա նո ղա կան 
տոմ սեր, հին անձ նա կան թեր թիկ նե րի ձևա կեր պում, հրա-
ժա րում է լեկտ րո նա յին ըն թեր ցաս րա հից և  այլն:  Նույն կերպ 
թղթի վրա մն ա ցին հա մալ սա րա նի տա րած քից դուրս գտնվող 

ամ բիոն նե րի հա մա կարգ չա յին ընդգրկ ման և  բա ցա կա յութ-
յուն նե րի ա տես տա վոր ման թվայ նաց ման, քննա կան և  դե կա-
նա տա յին ծրագ րե րի «հա մա ձայ նեց մա ն», հա մա կարգ չա յին 
քննութ յան արդ յունք նե րը ո րա կա կան վեր լու ծութ յան են թար-
կող ծրագ րի ստեղծ ման գոր ծըն թաց նե րը: Ա վե լին՝ առ այ սօր 
հա մալ սա րա նի ղե կա վա րութ յան՝ ռեկ տո րի կող մի ց ձեռք բեր-
ված հզո րա գույն սեր վերն ան գոր ծութ յան է մատն ված:  Հա մա-
կարգ չա յին ա տես տա վո րումն  ե րը կա տար վում եմ սո վո րա կան 
հա մա կարգ չի մի  ջո ցով, հին ծրագ րով, ո րը գու ցե ար դեն հա-
մա կարգ չա յին ծրա գիր ան վա նելն էլ ա մոթ է: Այ սինքն՝ հա մա-
կարգ չա յին ծա ռա յութ յան կող մի ց վի ժեց վում է «Է լեկտ րո նա-
յին հա մալ սա րա նի» ձևա վոր մանն ուղղ ված բո լոր քայ լե րը: 
 Հի շեց նեմ, որ «Է լեկտ րո նա յին հա մալ սա րա նը» հա կա կո ռուպ-
ցիոն գոր ծու նեութ յան ա մե  նա լուրջ գոր ծիքն է:
Այս պի սով՝ կար ծում եմ, որ մե ր կող մի ց ճիշտ են գնա հատ վել 

վե րոնշ յալ հա մա կար գին անց մամբ պայ մա նա վոր ված խնդիր-
նե րը և  կի րառ վել են հա մա պա տաս խան ու արդ յու նա վետ լու-
ծումն  եր: 
 Վեր ջում կցան կա նա յի շնոր հա կա լութ յուն հայտ նել հա մալ-

սա րա նի ռեկ տո րին, պատ կան ղե կա վար նե րին, ու սումն  ա մե -
թո դա կան վար չութ յան ամ բողջ անձ նա կազ մի ն, դե կան նե րին, 
ամ բիոն նե րի վա րիչ նե րին, ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նին և  
ակ տիվ ու սա նո ղութ յա նը՝ հա մա տեղ կա ռու ցո ղա կան, արդ յու-
նա վետ աշ խա տան քի հա մար:
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Անց յալ տա րի « Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցի ամ բողջ ան-
ձա նա կազ մի  հա մար ԵՊԲՀ-ի կող մի ց տրա մադր վեց 
բժշկա կան ա պա հո վագ րութ յան փա թեթ, ո րի արդ յուն-
քում թվով 65 ու սու ցիչներ ա պա հո վագր վեցին: Այս քայլն 
իր սո ցիա լա կան ուղղ վա ծութ յամբ ա ռանձ նա հա տուկ էր 
այն պատ ճա ռով, որ « Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցի ու սու ցիչ-
նե րը զրկվել էին սոց փա թե թի ծա ռա յութ յու նից օգտ վե լու 
հնա րա վո րութ յու նից: 
Ընդ լայ նե լով նա խորդ տա րի նե րին ի րա կա նաց ված 

աշ խա տանք նե րը` այս տա րի ԵՊԲՀ-ում տե ղի ու նե ցավ 
« Ռոս գոստ րախ-Ար մե  նիա» ա պա հո վագ րա կան ըն կե-
րութ յան կող մի ց ա ռա ջարկ վող փա թե թի ներ կա յա ցու մը, 

ո րի ըն թաց քում տրա մադր վե ցին ան հա տա կան բժշկա-
կան ա պա հո վագ րա կան քար տեր « Հե րա ցի» ա վագ 
դպրո ցի ու սու ցիչ նե րին, « Հե րա ցի» թիվ 1 և « Մու րա ցա ն» 
հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց նե րի, ինչ պես նաև 
ԵՊԲՀ-ի վար չա կան անձ նա կազ մի ն: Արդ յուն քում ար-
դեն 129 աշ խա տա կից հնա րա վո րութ յուն ու նի ա ռա ջի կա 
մե կ տար վա ըն թաց քում օգտ վել ա պա հո վագ րա կան ըն-
կե րութ յան ծա ռա յութ յուն նե րից:
Այս գոր ծըն թա ցը կրե լու է շա րու նա կա կան բնույթ` հե-

տա գա յում ընդ լայ նե լով ա պա հո վագր ված աշ խա տա-
կից նե րի շրջա նա կը: 

ԵՊԲՀ ԱՇ ԽԱ ՏԱ ԿԻՑ ՆԵ ՐԸ ՍՏԱ ՑԱՆ 

ԱՆ ՀԱ ՏԱ ԿԱՆ Ա ՌՈՂ ՋՈՒԹ ՅԱՆ 

Ա ՊԱ ՀՈ ՎԱԳՐ ՄԱՆ ՔԱՐ ՏԵՐ

ՀՀ ԳԱԱ Հր. Ա ճառ յա նի ան վան 
լեզ վի ինս տի տու տի, Եր ևա նի 
Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե-
տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա-
նի և « Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցի 
մի ջև կնքվեց հա մա գոր ծակ ցութ-
յան ե ռա կողմ հու շա գիր:  Հու շագ րի 
հա մա ձայն՝ կող մե  րը կհա մա գոր-
ծակ ցեն հա յոց լեզ վի ու սու ցիչ նե րի 
մաս նա գի տա կան ա ճի և  հե տա զո-
տա կան աշ խա տանք նե րի խթա-
նման, հա մա տեղ մի  ջո ցա ռումն  ե րի 
կազ մա կեր պման, դպրո ցա կան նե-
րի լեզ վա կան գի տե լիք նե րի ամ-
րապն դման և լ րա ցու ցիչ գի տե լիք-
նե րի հա ղոր դման հարցերում:
 Հան դիպ ման ըն թաց քում դպրո ցի 

սա նե րը ԵՊԲՀ և  լեզ վի ինս տի տու-
տի պատ վի րա կ նե րին ներ կա յաց-
րին հա յոց լեզ վի և  հայ գրա կա-
նութ յան ար դիա կան թե մա նե րով 
ի րենց ինք նու րույն հե տա զո տա-
կան աշ խա տանք նե րը, ինչ պես 
նաև աս մուն քե ցին, դաշ նա մուր նվա գե ցին՝ ի րենց ըն-
դու նա կութ յուն նե րով հիաց նե լով ներ կա նե րին:
ԵՊԲՀ ռեկ տոր  Մի քա յել  Նա րի ման յա նը, նշե լով, որ 

բժշկա կան հա մալ սա րանն այժմ գտնվում է մի  ջազ գա յին 
հա վա տար մագր ման փու լում, ընդգ ծեց ա շա կերտ նե րի 
կող մի ց ի րա կա նաց վող հե տա զո տա կան աշ խա տանք-
նե րի կար ևո րութ յու նը. «Այս փոր ձը ցույց է տա լիս, որ 
մե ր ա պա գա ու սա նող նե րը հա ջո ղութ յամբ ի րա կա նաց-
նում են ինք նու րույն հե տա զո տա կան աշ խա տանք ար-
դեն այ սօր՝ դեռևս գտնվե լով դպրո ցում, ին չի հա մար 
ու զում եմ շնոր հա կա լութ յուն հայտ նել և՛ ն րանց, և՛  մե ր 
դպրո ցի մանկավարժական ողջ կազմի ն»:

 Ծա նո թա նա լով « Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցի շնոր հա լի 
ա շա կերտ նե րի ինք նու րույն աշ խա տանք նե րին՝ ՀՀ ԳԱԱ 
թղթա կից ան դամ Ար տեմ  Սարգս յա նը խոս տո վա նեց. 
« Շատ ու րախ եմ, որ գտնվում եմ այս օ ջա խում, օ ջախ, 
որ տեղ այս քան գուր գու րան քով են վե րա բեր վում մայ րե-
նի լեզ վին: Հ պարտանում եմ այն ու սու ցիչ նե րով, ովքեր 
նման աշ խա տանք են տա նում և  ու զում եմ փաս տել, որ 
մե ր լե զուն վստա հե լի ձեռ քե րում է»:
Իսկ ՀՀ ԳԱԱ Հր. Ա ճառ յա նի ան վան լեզ վի ինս տի տու-

տի տնօ րեն  Վիկ տոր  Կատ վալ յա նը, ներ կա յաց նե լով 
հու շագ րի կար ևո րութ յու նը, ընդգ ծեց, որ այս դպրո ցում 
մայ րե նիի ու սու ցումն  ա մուր հիմ քե րի վրա է դրված:

ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 

ԼԵԶ ՎԻ ԻՆՍ ՏԻ ՏՈՒ ՏԸ, ԲԺՇ ԿԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱԼ ՍԱ ՐԱ ՆԸ ԵՎ 

« ՀԵ ՐԱ ՑԻ» Ա ՎԱԳ ԴՊՐՈ ՑԸ  ԿՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑԵՆ

Ծանոթանալով «Հերացի» ավագ դպրոցի շնորհալի
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Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի 95-ամ յա կի շրջա նակ նե-
րում կա յա ցավ «Բժշ կա կան հո գե բա նութ յու ն» ու սումն  ա-
կան ձեռ նար կի շնոր հան դե սը:  Ձեռ նար կը գրված է ԵՊԲՀ 
բժշկա կան հո գե բա նութ յան ամ բիո նի վա րիչ  Խա չա տուր 
 Գաս պար յա նի և  նույն ամ բիո նի աշ խա տա կից նե րի հա-
մա հե ղի նա կութ յամբ: Այն հա մա պա տաս խա նում է ԵՊԲՀ 
ու սումն  ա կան ծրագ րե րին և  նա խա տես ված է բժշկա կան հա-
մալ սա րա նի բո լոր ֆա կուլ տետ նե րի ու սա նող նե րի հա մար:

Ըստ  Խ. Գաս պար յա նի՝ այս գիր քը եր կարատև աշ խա տան-

քի ար գա սիք է. այն իր մե ջ նե րա ռում է մոտ քսան տարվա 
ու սումն  ա սի րութ յուն նե րի արդ յուն քը:  Հիմն  վե լով տար բեր 
հո գե բա նա կան տե սութ յուն նե րի վրա՝ հե ղի նակ նե րը ներ կա-
յաց րել են բժշկա կան/կլի նի կա կան հո գե բա նութ յան ընդ հա-
նուր և  ո րոշ մաս նա վոր բա ժին ներ:  Ձեռ նար կի նպա տակն է 
ա պա գա բժիշկ նե րին ծա նո թաց նել բժշկա կան հո գե բա նութ-
յան հի մունք նե րին, սո վո րեց նել ճա նա չել պա ցիեն տի հո գե-
կան ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը: 

ԲԺՇ ԿԱ ԿԱՆ ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆՈՒԹ ՅՈՒ Ն

Նոր �  ս� մն  ա կան ձեռ նարկՆոր �  ս� մն  ա կան ձեռ նարկ

Գի տա ժո ղով ԵՊԲՀ-� մԳի տա ժո ղով ԵՊԲՀ-� մ

ԵՊԲՀ-ում կայացած «ԶԼՄ-ներ և  հո-
գե կան ա ռող ջութ յու ն» խո րագ րով գի-
տա ժո ղո վը, որը կազ մա կեր պել էր  Հայ-
կա կան հո գե բու ժա կան ա սո ցիա ցիան՝ 
ԵՊԲՀ-ի հետ հա մա տեղ, ի րա կա նաց-
վում էր ԲՈւՀ-ի 95-ամ յա կի շրջա նա կում:
Ող ջու նե լով գի տա ժո ղո վի մաս նա կից-

նե րին՝ ԵՊԲՀ ռեկ տոր  Մի քա յել  Նա-
րի ման յա նը նշեց. «Ես ու զում եմ խո սել 
է մո ցիա նե րի մա սին. մի  ա մե  րի կա ցի 
գիտ նա կան ա ռա ջար կել է մար դու է մո-
ցիո նալ ֆո նի ձևա վոր ման բա նաձև՝ ներ-
քին պա հան ջարկ և  ին ֆոր մա ցիա այդ 
պա հան ջար կը բա վա րա րե լու հա մար և  
ա ռանձ նաց րել է մո ցիա նե րի ե րեք տե-
սակ: Ե թե պա հան ջար կը բա վա րա րե լու 
վե րա բեր յալ ին ֆոր մա ցիան դրա կան 
է, մարդն ու նե նում է դրա կան է մո ցիա-
ներ և  հա կա ռա կը՝ ե թե այդ ին ֆոր մա-
ցիան բա ցա սա կան է, ա պա մար դու մոտ 
ա ռա ջա նում են բա ցա սա կան է մո ցիա-
ներ: Եվ եր րոր դը տագ նապն է, այ սինքն, 
երբ ին ֆոր մա ցիան ա նո րոշ է՝ ու զում եմ 
ի մա նալ, ու զում եմ ու նե նալ, բայց չգի-
տեմ կլի նի, թե՝ ոչ:  Մենք շատ ենք կար-
ևո րում հո գե կան ա ռող ջութ յու նը, դրա 
պահ պան ման և  կորս տի կան խար գել-
ման մե  խա նիզմն  ե րը: Այդ պատ ճա ռով 
այ սօր վա զե կու ցումն  ե րի, քննար կումն  ե-
րի և  մաս նա գի տա կան մե կ նա բա նութ-
յուն նե րի արդ յունք նե րը կնե րառ վեն մե ր 
ու սումն  ա կան ծրագ րե րու մ»:
ՀՀ ԱՆ մաս նա գի տաց ված բժշկա կան 

օգ նութ յան կազ մա կերպ ման վար չութ-
յան պետ  Ծա ղիկ  Վար դան յա նը փո խան-
ցեց ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րար 
Ար մե ն  Մու րադ յա նի ող ջույ նի խոս քը. 
« Հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր նե րը 
մշտա պես գտնվում են ա ռող ջա պա հութ-
յան նա խա րա րութ յան ու շադ րութ յան 
կենտ րո նում և  ա ռաջ նա հեր թ են բո լոր 
մար տահ րա վեր նե րի կազ մում: Ու զում 
եմ ընդգ ծել, որ ԶԼՄ-նե րի խոս քը կա-
ռու ցում է մար դու հո գե կան ա ռող ջութ-
յու նը, նրան ցից է սկսվում դե ռա հաս նե-
րի, մա նուկ նե րի հո գե կան ա ռող ջութ յան 
ձևա վո րու մը:  Հու սով ենք, որ ԶԼՄ-նե րը, 
կօգ նեն, որ ա վե լի ճիշտ և  կա ռու ցո ղա-
կան լի նի հո գե կան ա ռող ջութ յան ո լոր-
տը»:

 Գի տա ժո ղո վի մաս նա կից նե րին ու ղերձ 
էր հղել ՀՀ կրթութ յան և  գի տութ յան նա-
խա րար Ար մե ն Ա շոտ յա նը, ընդգծելով՝ 
«Ող ջու նում եմ Եր ևա նի Մ խի թար  Հե-
րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի և  Հայ կա կան հո գե-
բու ժա կան ա սո ցիա ցիա յի հա մա տեղ 
նա խա ձեռ նութ յամբ կազ մա կերպ ված 
գի տա ժո ղո վը, որն ի րա կա նաց վում է 
հա մալ սա րա նի 95-ամ յա կի շրջա նա կում: 
 Մենք ապ րում ենք հա ղոր դակ ցութ յան և 
 կա պի մի  ջոց նե րի հե ղա փո խութ յան ժա-
մա նակ նե րում, երբ ին ֆոր մա ցիա հա-
ղոր դե լու և  հան րութ յա նը հասց նե լու խո-
ղո վակ ներն ու գոր ծիք նե րը ա նընդ հատ 
հա մալր վում են. սո ցիա լա կան ցան ցերն 
ու առ ցանց լրատ վութ յունն այ սօր դի-
տարկ վում են հան րա յին գի տակ ցութ-
յուն ձևա վո րե լու հա վել յալ տե սակ ներ, 
ո րոնց ազ դե ցութ յան գոր ծոնն ար դի 
գի տա կան մտքի կող մի ց դեռևս լիար-
ժեք հե տա զոտ ված և գ նա հատ ված չէ: 
 Հա ղոր դակ ցութ յունն ու լրատ վութ յու նը, 
ա ռանց չա փա զան ցութ յան, ժա մա նա-
կա կից մար դու ա մե  նօր յա կեն սա կան 
մշա կույ թի կար ևոր բա ղադ րիչն են, 
հետ ևա բար, որ պես զի փո փո խութ յուն 
ի րա կա նաց վի հա սա րա կութ յուն նե րում, 
պետք է նախ ևա ռաջ այդ մշա կույ թը հա-
մա կող մա նի ու սումն  ա սի րել, ա պա նաև 
մշա կել այն փո փո խե լու բա նաձ ևե ր»:

 Հայ կա կան հո գե բու ժա կան ա սո ցիա-
ցիա յի պատ վա վոր նա խա գահ, ԵՊԲՀ 
հո գե բու ժութ յան ամ բիո նի պրո ֆե սոր 
 Մա րիե տա  Մե լիք- Փա շա յա նը ևս  իր 

խոս քում անդ րա դար ձավ մար դու է մո-
ցիո նալ ֆո նի ձևա վոր մա նը. «Այժմ է մո-
ցիո նալ ին տե լեկ տի դար է: Իսկ ի՞նչ է 
է մո ցիո նալ ին տե լեկ տը:  Դա դի մա ցի նի, 
նաև իր սե փա կան զգաց մունք նե րը հաս-
կա նա լու և դ րանք ճիշտ դրսևո րե լու կա-
րո ղութ յունն է: Ե թե այս ա մե  նը բա ցա կա-
յում է, մար դու մոտ հա ճախ ի հայտ են 
գա լիս հո գե կան խան գա րումն  եր, ո րոնք 
էլ բե րում են ա ռող ջա կան խնդիր նե րի, 
և  մար դիկ սկսում են բուժ վել տար բեր 
բժիշկ-մաս նա գետ նե րի մոտ՝ չգի տակ ցե-
լով այդ խան գա րումն  ե րի փսի խո սո մա-
տիկ բնույ թը»:

 Հայ կա կան հո գե բու ժա կան ա սո ցիա-
ցիա յի նա խա գահ Ար մե ն  Սո ղո յանն իր 
խոս քում ընդգ ծեց ԶԼՄ-նե րի դե րը հո-
գե կան ա ռող ջութ յան պահ պան ման 
գոր ծում. « Գաղտ նիք չէ, որ ո րո շա կի 
պա հե րի չոր րորդ իշ խա նութ յուն հա մար-
վող ԶԼՄ-ներն են լի նում ի րա կան իշ խա-
նութ յու նը, և  չա փա զանց շատ բան կախ-
ված է լի նում նրանց ներ կա յաց ման ձևից 
և  բո վան դա կութ յու նից, խոս քից: Այ սօր-
վա խոր հուր դը հո գե կան ա ռող ջութ յան 
վրա ա մե  նաազ դե ցիկ գոր ծոն նե րից մե -
կի՝ ԶԼՄ-նե րի դե րը կար ևո րե լը, նրանց 
ի րա կան ուժն ու ազ դե ցութ յու նը ներ կա-
յաց նե լը և  այդ ու ժը ստեղ ծա րար ուղ-
ղութ յամբ հոր դորն ու կոչն է, այ լա պես ոչ 
ոք ե րաշ խա վոր ված չէ ա պա թիկ, դեպ-
րե սիվ մթնո լոր տի խո րաց ման գոր ծում 
իր ներդ րած թե կուզև փոքր լու մա յի ան-
կան խա տե սե լի հետ ևանք նե րի»:
Ող ջույ նի խոս քե րին հա ջոր դե ցին 

զե կու ցումն  երն ու մաս նա գի տա կան 
քննար կումն  ե րը:

ԶԼՄ-ՆԵՐ ԵՎ  ՀՈ ԳԵ ԿԱՆ Ա ՌՈՂ ՋՈՒԹ ՅՈՒ Ն
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 Մոսկ վա յ� մ անց կաց ված ԱՊՀ 
երկր նե րի գիտ նա կան նե րի ֆո-
ր�  մը կազ մա կերպ վել էր ՌԴ 

կրթ� թ յան և  գի տ� թ յան նա խա րա ր� թ յան և « Ռոս սոտ-
ր� դ նի չեստ վո» դաշ նա յին գոր ծա կա լ� թ յան հա մա տեղ 
ջան քե րով:  Ֆո ր�  մի ն ներ կա էին ա վե լի քան 300 գի տա-
կան կազ մա կեր պ� թ յ� ն նե րի ներկայաց� ցիչներ: 
Հա յաս տա նի պատ վի րա կ� թ յան կազ մ� մ էին ՀՀ ԿԳՆ և 

ՀՀ գի տ� թ յ� ն նե րի ազ գա յին ա կա դե մի ա յի, բժշկա կան և 
 Ռ� ս-հայ կա կան (Սլա վո նա կան) հա մալ սա րա նների ներ-
կա յա ց�  ցիչ նե րը: 
 Ֆո ր�  մի  շրջա նակ նե ր� մ քննար կ� մն  եր ե ղան ԱՊՀ տա-

րած ք� մ գի տ� թ յան ար դի վի ճա կի, զար գաց ման, մաս-
սա յա կա նաց ման հնա րա վո ր� թ յ� ն նե րի հե ռան կար նե րի 
շ� րջ:  Հա տ� կ �  շադ ր� թ յան կենտ րո ն� մ էին ԱՊՀ տա-
րած ք� մ ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րի հա մա գոր ծակ-
ց� թ յան և  հա մընդ հա ն� ր գի տա տեխ նի կա կան տա րածք 
ստեղ ծե լ�  հիմն  ա հար ցե րը:  Մաս նա կից նե րը աշ խա տան-
քա յին մե կ օր անց կաց րին «Ս կոլ կո վո» նո րա րա կան գեր-
ժա մա նա կա կից կենտ րո ն� մ, որ տեղ ծա նո թա ցան նո-
րօր յա գի տա կան մե  գա նա խագ ծե րին, 
ինչ պես նաև լսե ցին գի տա կան արդ-
յ� նք նե րի առևտ րայ նաց մա նը նվիր ված 
դա սա խո ս� թ յ� ն ներ:
ԵՊԲՀ-ն ներկայացնող գիտ� թյան 

գծով պրոռեկտոր Կ. Են կո յա նը «ՀՀ 
բժշկագի տ� թ յան զար գաց ման ռազ-
մա վա ր� թ յ�  նը» խո րագ րով զե կ� ց-
ման մե ջ ֆո ր�  մի  մաս նա կից նե րին 
ներ կա յաց րեց գի տ� թ յան զար գաց ման 
տես լա կա նը մե ր հա մալ սա րա նի օ րի-
նա կով, ո րի բո վան դա կ� թ յ�  նը գի-
տա հե տա զո տա կան գե րա կա � ղ ղ� թ-
յ� ն նե րի ընտ ր� թ յ� նն էր՝ հիմ ք� մ 
�  նե նա լով հա մաշ խար հա յին տրեն դը, 

ՀՀ բժշկա գի տ� թ յան ո լոր տի գե րա կա յ� թ յ� ն նե րը, ամ-
բիոն նե րի մաս նա գի տա կան նե ր�  ժը, նյ�  թա տեխ նի կա-
կան բա զան, ել քը դե պի կի րա ռա կան բժշկ� թ յ� ն, այդ 
թվ� մ՝ �  ս� մն  ա կան գոր ծըն թաց-հե տա զո տ� թ յ� ն կա պի 
ստեղ ծ�  մը, հա մալ սա րա նի գե րա զան ց� թ յան կենտ րո-
նի կա յաց ման նա խադր յալ նե րի ստեղ ծ�  մը, գի տ� թ յան 
ե րի տա սար դա ց�  մը, դրա կա յ� ն, հա րա ճ� ն զար գա ց� -
մը,  սա հ� ն սերն դա փո խ� թ յ�  նը, հե տա զո տա կան գոր-
ծ�  նե� թ յան կա նո նա կար գե րի և  այլ ի րա վա կան ակ տե րի 
լրամ շա կ�  մը, ինչ պես նաև գի տա կան մի  ջա վայ րի ստեղ-
ծ�  մը և  գի տ� թ յան մի  ջազ գայ նա ց�  մը:
 Ֆո ր�  մի  մաս նա կից նե րը շեշ տե ցին մի  ջո ցառ ման՝ իբրև 

հա ղոր դակ ց� թ յան արդ յ�  նա վետ հար թա կի կար ևո ր� թ-
յ�  նը, ո րը նպաս տ� մ է գի տա տեխ նի կա կան հա մա գոր-
ծակ ց� թ յան զար գաց մա նը և  հա մա տեղ նա խագ ծե րի 
ա ռա ջադր ման և  ի րա կա նաց ման պայ ման ներ ստեղ ծ� մ 
գի տ� թ յան �  տեխ նո լո գիա նե րի ո լոր տ� մ:
Ա ռա ջարկ վեց ֆո ր�  մը դարձ նել ա վան դա կան և  ա մե ն 

տա րի այն անց կաց նել ԱՊՀ երկր նե րից որ ևէ մե  կ� մ:

ԱՊՀ ԵՐԿՐ ՆԵ ՐԻ  ԳԻՏ ՆԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻ 

ՖՈ ՐՈՒ ՄԸ  ՄՈՍԿ ՎԱ ՅՈՒՄ

  ԵՊԲՀ-ի 95-ամ յա կի առ թիվ անց-
կաց վող մի  ջո ցա ռումն  ե րի շրջա նա կում 
կա յա ցած կոն ֆե րան սի ըն թաց քում 
ԵՊԲՀ ըն տա նե կան և  վի րա բու ժա կան 
ստո մա տո լո գիա յի ամ բիո նի դո ցենտ 
 Բագ րատ  Լա լա յա նը, ող ջու նե լով գի-
տա ժո ղո վի մաս նա կից նե րին, նշեց, որ 
հան դիպ ման հիմն  ա կան նպա տակն է 
քննար կել հա կա բիո տի կա թե րա պիա յի 
մի  ջո ցով բուժ ման ըն թաց քում կա տար-
ված ճիշտ և ս խալ քայ լե րը, ի րա կա-
նաց նել փոր ձի փո խա նա կում ար տա-
սահ ման յան գոր ծըն կեր նե րի հետ:
Բժշկական հա մալ սա րա նի ռեկ տոր 

 Մի քա յել  Նա րի ման յանն ա սաց. «Այ սօր 
մե նք ու նենք ևս  մե կ նպա տակ՝ ստեղ-
ծել նոր ուղ ղութ յուն՝ ռես պի րա տոր 
բժշկութ յուն:  Սա բժշկութ յան այն ուղ-
ղութ յունն է, ո րը կմի ա վո րի բո լոր այն 
մաս նա գետ նե րին, ով քեր առնչ վում են 

շնչու ղի նե րի և  թո քա յին հի վան դութ-
յուն նե րին:  Հատ կա պես ցան կա նում եմ 
ընդգ ծել այն գոր ծո ղութ յուն նե րը, ո րոնք 
պետք չէ ի րա կա նաց նել, երբ գործ 
ու նես ռես պի րա տոր տրակ տի խնդիր-
ներ ու նե ցող պա ցիեն տի հետ: Այս 
ա ռու մով կար ևո րում եմ մե ր գոր ծու-
նեութ յան ի րա վա կան կող մը՝ բժշկա-
կան սխալ, բժշկա կան ան փու թութ յուն, 
բու ժօգ նութ յան ցու ցա բեր ման դե ֆեկտ. 
ե՞րբ և  ինչ պե՞ս է անհ րա ժեշտ կի րա ռել 
հա կա բիո տի կա թե րա պիա»:
ՌԴ Ս մո լենս կի պե տա կան բժշկա կան 

հա մալ սա րա նի հա կա մի կ րո բա յին քի-
մի ա թե րա պիա յի ԳՀԻ տնօ րեն  Ռո ման 
 Կոզ լո վը շնոր հա կա լութ յուն հայտ նեց 
ԵՊԲՀ ռեկ տո րին և բժշ կա կան հա մալ-
սա րա նին՝ ջերմ ըն դու նե լութ յան հա-
մար և  կար ևո րեց նման մի  ջո ցա ռում-
նե րի անց կա ցու մը. «Այն խնդիր նե րը, 

ո րոնք առ կա են ձեզ մոտ հա կա բիո տի-
կա թե րա պիա յի անց կաց ման դեպ քում, 
հան դի պում են նաև մե զ մոտ, ուս տի 

հու սով եմ, որ այս գի տա ժո ղո վը հնա-
րա վո րութ յուն կտա պա տաս խա նե լու 
եր կուս տեք հու զող մի  շարք հար ցե րի»:  

 Գի տա գործ նա կան կոն ֆե րանս Գի տա գործ նա կան կոն ֆե րանս
ԱԿ ՏՈ ՒԱԼ ՀԱ ԿԱ ԲԻՈ ՏԻ ԿԱ ԹԵ ՐԱ ՊԻԱ 
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Ա ՌԱՆՑ ԴԵ ՂԱ ՏՈՄ ՍԻ ՏՐՎՈՂ (ОТС) ԴԵ ՂԵՐ.

 ՏԵ ՍՈՒԹ ՅՈՒ ՆԻՑ ՊՐԱԿ ՏԻ ԿԱ 

Գի տա գործ նա կան հա մա ժո ղովԳի տա գործ նա կան հա մա ժո ղով

Բժշկա կան հա մալ սա րա նում տե-
ղի ու նե ցած հա մա ժո ղո վում բաց ման 
խոս քով հան դես ե կավ « Դե ղա գի-
տութ յուն և  դե ղա բա նութ յուն. կրթութ-
յուն և  գի տութ յուն» ա սո ցիա ցիա յի 
նա խա գահ  Մար գա րի տա  Բեգ լար յա-
նը, ով ող ջու նեց հա մա ժո ղո վի մաս-
նա կից նե րին և  մաղ թեց բեղմն  ա վոր 
աշ խա տանք:

ԵՊԲՀ ռեկ տոր  Մի քա յել  Նա րի ման-
յա նն իր ող ջույ նի խոս քում ընդգ ծեց 
ա ռող ջա պա հութ յան ա ռաջ նա յին 
օ ղա կի դե րը ա ռանց դե ղա տոմ սի 
տրվող դե ղե րի վե րահսկ ման քա ղա-
քա կա նութ յան մե ջ՝ ավելացնելով. 
«Այս գոր ծըն թա ցը դժվար վե րահս կե-
լի է, քա նի որ հի վան դա նո ցից դուրս 
գտնվող, բայց բու ժում ստա ցող մար-

դիկ ի րենք են ո րո շում՝ ինչ դե ղո-
րայք ըն դու նել այս կամ այն ախ-
տա նի շի դեպ քում: Դ րա հա մար 
անհ րա ժեշտ է մշա կել քա ղա քա-
կա նութ յան ի րա կա նաց ման ճիշտ 
ռազ մա վա րութ յուն: Եվ այդ բո լոր 
խնդիր նե րի քննարկ ման արդ յունք-
նե րն ի րենց ար տա ցո լու մը կգտնեն 
մե ր ու սումն  ա կան ծրագ րե րում»:
 Հա մա ժո ղո վի մաս նա կից նե-

րին ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան 
նա խա րարի ող ջույ նը և  բա րե-
մաղ թան քը փո խան ցեց նա խա-
րա րի խորհր դա կան  Ղու կաս 

Ու լի խան յա նը. «Ան չափ կար ևո րում եմ 
նման մի  ջո ցա ռումն  ե րի անց կա ցու մը 
ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գում, 
քա նի որ աշ խար հում տա րեց տա րի 
ա վե լա նում է ա ռանց դե ղա տոմ սե րի 
բաց թողն վող դե ղե րի ծա վա լը: Եվ 
այդ ծա վալ նե րի մե  ծաց ման հետ ա վե-
լի է կար ևոր վում դե ղա գե տի դե րը 
դե ղո րայ քա յին քա ղա քա կա նութ յան 
մե ջ»:

 Հոկ տեմ բե րի 23-25-ը Ծաղ կա ձո րի գլ խա վոր մար զա հա-
մա լի րում կայացավ « Դե ղա գի տութ յուն և  դե ղա բա նութ յուն. 
կրթութ յուն և  գի տութ յու ն» ա սո ցիա ցիա յի անդ րա նիկ գի-
տա ժո ղո վը՝  ԵՊԲՀ-ի արհ մի ութ յան ան մի  ջա կան ա ջակ ցութ-
յամբ:
« Գի տա կան հե տա զո տութ յուն նե րի հա մա գոր ծակ ցութ յան 

եզ րե ր» թեմայով գի տա ժո ղովի ն պա տակն էր դե ղա գի տա-
կան ֆա կուլ տե տի  մաս նա գի տա կան ամ բիոն նե րի  գի տա-
կան  թե մա նե րի խո ր վեր լու ծութ յան  հի ման վրա վեր հա նել 
 դե ղա գոր ծութ յան կա ռա վար ման  և  ֆար մա կոգ նո զիա յի  ամ-
բիոն նե րի գի տա կան ուղ ղութ յուն նե րի  ընդ հա նուր զու գա-
հե ռա կան նե րը` հե տա գա կոր դի նաց ման  և  հա մա տեղ զար-
գաց ման նպա տա կով: Եր կօր յա գի տա ժո ղովն  ան ցավ շատ 
ջերմ և  ակ տիվ մաս նակ ցութ յան մթնո լոր տում:

Զե կու ցումն  ե րով հան դես ե կան ամ-
բիոն նե րի դա սա խոս ներ Ն. Բ.  Չի չո-
յա նը, Հ. Մ.  Գալստ յա նը, Ա. Վ.  Մող-
րով յա նը, Ն. Հ.  Ղու կաս յա նը, Վ. Գ.  
Հով հան նիս յա նը, Գ. Ռ. Ու լի խան յա-
նը, Լ. Ն.  Վար դան յա նը, Լ. Գ.  Նա-
զար յա նը, Ա. Լ. Ս ևիկ յա նը, Ա. Գ.  Մա-
յիլ յա նը, Ա. Հ. Ա մի ր խան յա նը, Գ. Կ.  
Հա րութ յուն յա նը: Իսկ  ԴԴԿԳԱ նա-
խա գահ Մ. Հ.  Բեգ լար յանն իր ե լույ թում  պար զա բա նեց  « Դե-
ղա գի տութ յուն և  դե ղա բա նութ յուն. կրթութ յուն և  գի տութ յու ն» 
ա սո ցիա ցիա յի նպա տա կը, ա ռա քե լութ յու նը, ներ կա յաց րեց  
սպաս վե լիք խնդիր նե րը և դ րանց լուծ ման ճա նա պարհ նե րը: 
 Բա ցի այդ՝ ամ բիոն նե րի աշ խա տա կից նե րն ակ տիվ մաս-

նակ ցութ յուն ցու ցա բե րե ցին ԴԴԿԳԱ-ի կող-
մի ց կազ մա կերպ ված էքս կուր սիա նե րին և 
 սե ղա նի թե նի սի մրցա շա րին:  Վեր ջի նիս 
հաղ թող նե րը պարգ ևատր վե ցին հու շան վեր-
նե րով:
 Գի տա ժո ղո վի փակ ման ա րա րո ղութ յան 

ժա մա նակ ԴԴԿԳԱ-ի ա ռա ջին գի տա ժո ղո-
վին ակ տիվ մաս նակ ցութ յուն ցու ցա բե րե լու 
կա պակ ցութ յամբ եր կու ամ բիոն նե րի դա սա-
խոս նե րին շնորհ վե ցին վկա յա կան ներ: 

 
ՄԱՐ ԳԱ ՐԻ ՏԱ  ԲԵԳ ԼԱՐ ՅԱՆ 

ԵՊԲՀ դե ղա գոր ծութ յան 
կա ռա վար ման ամ բիո նի վա րիչ,

ԴԴԿԳ ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահ

ԴԴԿԳ Ա ՍՈ ՑԻԱ ՑԻԱ ՅԻ ԱՆԴ ՐԱ ՆԻԿ
 ԳԻ ՏԱ ԺՈ ՂՈ ՎԸ  ԾԱՂ ԿԱ ՁՈ ՐՈՒՄ
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- Ի՞նչ է ի րե նից ներ կա յաց ն� մ  Հե-
րա ցի ար հես տակ ցա կան կազ մա-
կեր պ� թ յ�  նը: Ի՞նչ նպա տա կով և  
ե՞րբ է այն ստեղծ վել:
-  Հե րա ցի ար հես տակ ցա կան 

կազ մա կեր պութ յու նը զբաղ վում 
է Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի աշ խա տա կից նե-
րի շա հե րը պաշտ պա նե լով, նրանց 
հա մար տար բեր ծրագ րերի կազ-
մա կեր պմամբ և  ի րա կա նաց մամբ: 
Այն ի րա վա բա նո րեն ստեղծ վել է 
այս տար վա մա յի սին, սա կայն նրա 
գոր ծու նեութ յու նը սկսվել է սեպ-
տեմ բե րից: Ա մառ վա ըն թաց քում 
ան դա մագ րել ենք հա մալ սա րա նի 
աշ խա տա կից նե րին:  Կազ մա կեր-
պութ յան նպա տակն այն է, որ մե ր 
աշ խա տա կից նե րը, բա ցի ի րենց աշ-
խա տան քա յին գործունեությունից, 
կա րո ղա նան օգտ վել նաև մի  շարք 
ծրագ րե րից, ո րոնց արդ յուն քում կա-
ճեն թե՛ որ պես մաս նա գետ, թե՛ կօգտ-
վեն տար բեր սո ցիա լա կան փա թեթ-
նե րից. ինչպես նաև կա պա հով վի 
նրանց ա զատ ժա ման ցը, հան գիս-
տը, սպոր տա յին գոր ծու նեութ յու նը:
- Ով քե՞ր կա րող են ան դա մագր վել 

կազ մա կեր պ� թ յա նը:
-  Մեր կազ մա կեր պութ յա նը կա րող 

են ան դա մագր վել և  ար դեն ան դա-
մագր վել են Եր ևա նի պե տա կան  
բժշկա կան հա մալ սա րա նի բո լոր աշ-
խա տա կից նե րը ա ռանց բա ցա ռութ-
յան՝ վարչական և դասախոսական 
կազմը, հա վա քա րար նե րը, անվ-
տան գութ յան աշ խա տա կից նե րը, 
հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա ների 
բժիշկ նե րը, նե րառ յալ  Հե րա ցի 
ա վագ դպրո ցի աշ խա տա կից նե-
րը: Իսկ ով քեր դեռևս չեն հասց րել 
ան դա մագր վել, կա րող են դա ա նել 
ցան կա ցած ժա մա նակ: Ան դա-
մագ րումը տևում է մի  քա նի րո պե. 
պետք է ուղ ղա կի լրաց նել բլան կը, 
որ տեղ նրանք հա մա ձայ նութ յուն են 
հայտնում, որ ի րենց աշ խա տա վար ձի 
0.5%-ը փո խանց վի կազ մա կեր պութ-
յա նը, ո րի դի մաց մե նք կի րա կա նաց-

նենք նախատեսված բո լոր  
ծրագ րե րը և  ար տո նութ-
յուն ներ կտա նք բժշկա կան 
հա մալ սա րա նի աշ խա տա-
կից նե րին՝ որ պես   Հե-
րա ցի ար հես տակ ցա կան 
կազ մա կեր պութ յան ան-
դամն  եր:
- Ի՞նչ հնա րա վո ր� թ յ� ն-

ներ է ստա ն� մ ան ձը, ով 
ան դա մագր ված է կազ մա-
կեր պ� թ յա նը: Ի՞նչ ծրագ րեր եք ներ-
կա յաց ն� մ այ սօր:
- Աշ խա տե լով սեպ տեմ բե րից՝ 

մե նք ար դեն իսկ ու նենք բազ մա-
թիվ ծրագ րեր, ո րոնք ըն թաց քի մե ջ 
են: Ա մե  նա կար ևո րը, թերևս, աշ-
խա տա կից նե րին սո ցիա լա կան օգ-
նութ յուն տրա մադ րելն է: Ու նենք 
մշակ ված, հաս տատ ված կարգ, ո րի 
հի ման վրա մե նք կա րող ենք սո ցիա-
լա կան օգ նութ յուն տրա մադ րել այն 
աշ խա տա կից նե րին, ով քեր ինչ-ինչ 
պատ ճառ նե րով ու նեն դրա կա րի քը: 
Ա ռողջ ապ րե լա կերպ ծրա գրի 
շրջա նակ նե րում Gold’s Gym սպոր-
տա յին մար զա հա մա լի րի հետ ու նենք 
պայ մա նա գիր, որ տեղ մե ր աշ խա-
տա կից նե րը հա տուկ պայ ման նե րով 
են այ ցե լում և  կախ ված աշ խա տան-
քա յին փոր ձից՝ նրանց դո տա ցիոն 
գու մար նե րը ա վե լի շա տա նում են և  
ա վե լի մատ չե լի է դառ նում այն տեղ 
մարզ վե լը: Անց կաց նում ենք նաև 
անգ լե րեն լեզ վի դա սըն թաց ներ, որ-
տեղ դրսից հրա վիր ված դա սա խո-
սը շատ հե տաքր քիր, ին տե րակ տիվ 
ձևով ի րա կա նաց նում է դա սըն թաց-
ներ անգ լե րե նի տար բեր մա կար-
դակ նե րի վրա գտնվող աշ խա տող-
նե րի համար, ո րը հանգեցնում է 
նրան, որ բարձ րա նում է նրանց ինք-
նակրթ ման աս տի ճա նը, և  այն դա սա-
խոս նե րը, ով քեր ար տա սահ ման ցի 
ու սա նող նե րի հետ են աշ խա տում, 
ա ռա վել մատ չե լի և  հեշտ ձևով են 
հա վել յալ գի տե լիք ներ ձեռք բե րում:
 Մենք հո գում ենք նաև ԵՊԲՀ աշ-

խա տա կից նե րի հանգս տի մա սին: 

 Պայ մա նա գիր ու նենք  Հա յաս տա նի 
Ե րի տա սար դա կան հիմն  ադ րա մի  
հետ, ո րի հա մա ձայն  Ծաղ կա ձո րի 
սպոր տա յին հա մա լի րի 3-րդ  մաս-
նա շեն քը հա տուկ գնե րով տրվում է 
հա մալ սա րա նի աշ խա տա կից նե րին, 
որ տեղ նրանք և ն րանց ըն տա նի քի 
ան դամն  ե րը կա րող են հանգս տա-
նալ ամ բողջ տա րին:  Մեկ նար կել ենք 
նաև մե կ այլ ծրա գիր, որ տեղ եր կու 
կամ ա վե լի հա րա կից ամ բիոն ներ, 
ո րոնք ու նեն մի ան ման հե տաքրք-
րութ յան շրջա նակ ներ՝ գի տա կան, 
կրթա կան, ա ռող ջա պա հա կան, ին-
ֆոր մա տիվ բնագավառներում, կա-
րող են այդ ծրագ րե րը ներ կա յաց նել 
մե ր կազ մա կեր պութ յա նը, ֆի նան-
սա վոր վել մե ր կող մի ց և  մի ան գա-
մայն անվ ճար մաս նակ ցել  Ծաղ-
կա ձո րում եր կօր յա սե մի  նար նե րի 
քննարկ մա նը: Ար դեն նմա նա տիպ 
ծրագ րով մաս նակ ցել են դե ղա գոր-
ծութ յան է կո նո մի  կա և  կա ռա վա րում 
և  ֆար մա կոգ նո զիա յի ամ բիոն նե րի 
աշ խա տա կից նե րը, որ ի  ընթացքում 
նրանք քննար կե ցին ամ բիոն նե րի 
գի տա կան գոր ծու նեութ յու նը և  պայ-
մա նա վոր վե ցին հե տա գա աշ խա-
տան քա յին եզ րեր գտնե լու հա մար: 
 Սե մի  նա րը նվիր ված էր  Գի տա կան 
հե տա զո տութ յուն նե րի հա մա գոր-
ծակ ցութ յան եզ րեր ծրագ րին, ո րի 
վեր ջում մաս նա կից նե րը ստա ցան 
նաև վկա յագ րեր:  Կար ծում եմ՝ այս-
պի սի ծրագ րե րը նույն պես կօգ նեն 
աշ խա տա կից նե րին զար գաց նել 
ի րենց մաս նա գի տա կան գի տե լիք-
նե րը, և ն րանք մշտա պես կապ ված 
կլի նեն ի րենց հա մար ժեք ամ բիոն նե-
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Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում ար-
դեն իր ակտիվ գոր ծու նեութ յունն է սկսել  Հե րա ցի ար հես-
տակ ցա կան կազ մա կեր պութ յու նը: Ի՞նչ ա ռա վե լութ յուն ներ և 
հ նա րա վո րութ յուն ներ է այն ըն ձե ռում ան դա մագր ված ան-
ձանց: Այս և  այլ հար ցե րի շուրջ զրու ցե ցինք կազ մա կեր պութ-
յան նա խա գահ, դեղագիտական գիտությունների թեկնածու 
 Մար թա  Սի մոն յա նի հետ:

Պայմանագիիր ունենք Հայաստանի
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րի հետ, որ տեղ կա րող են ո րո շա կի 
ծրագ րեր ի րա կա նաց նել ի րենց ամ-
բիո նից դուրս, քա նի որ գի տենք, որ 
ամ բիոն նե րի հնա րա վո րութ յուն նե րը 
սահ մա նա փակ են, բայց երբ 1-2 ամ-
բիոն ներ մի ա նում են ի րար, ա վե լի 
հե տաքր քիր և  մե ծ հնա րա վո րութ-
յուն ներ կա րող են ստեղծ վել:  Հոր-
դո րում եմ մն ա ցած բո լոր ամ բիոն-
նե րին նույն պես մաս նակ ցել այս 
սե մի  նար նե րին, ո րը հե տո կբե րի իր 
ար գա սիք նե րը:
-  Մե՞ծ է ձեր թի մը: Ինչ պե՞ս եք կա-

րո ղա ն� մ շփ� մ ա պա հո վել բո լոր 
ամ բիոն նե րի աշ խա տա կից նե րի 
հետ:
- Մեր թիմն  այն քան էլ մե ծ չէ, բայց 

մե նք կա րո ղա նում ենք ա պա հո վել 
կա պը ամ բիոն նե րում աշ խա տա-
կից նե րի հետ տար բեր մի  ջոց նե րով: 
 Մենք ու նենք նաև ֆեյս բուք յան էջ, 
ո րը ակ տիվ կեր պով գոր ծում է, և  
ո րի մի  ջո ցով մե ր գործունեությամբ 
հետաքրքրվողները կա րող են ի մա-
նալ բո լոր նո րութ յուն նե րը: ԵՊԲՀ-ի 
կայ քում ար դեն ու նենք հա տուկ բա-
ժին, որ տեղ տե ղադր վում են մե ր բո-
լոր նո րութ յուն նե րը: Ամ բիոն նե րում 
ու նենք նաև խորհր դի ան դամն  եր, 
ով քեր մե ր նա խա գա հութ յան ան-
դամն  եր են, և ն րանք էլ, կա պը 
պա հե լով ամ բիոն նե րի հետ, կա-
րո ղա նում են տե ղե կատ վութ յու նը 
հա վուր պատ շա ճի տեղ հասց նել: 
 Հե տա գա յում նա խա տե սում ենք 
ու նե նալ ներ կա յա ցու ցիչ ներ ա մե ն 
ամ բիո նից, ով քեր կա պող օ ղակ կլի-
նեն մե ր և  ամ բիոն նե րի մի ջև:

- Որ տե՞ղ կա րող են ձեզ գտնել հե-
տաքրքր ված ան ձինք: 
-  Մեզ կա րող են գտնել բժշկա կան 

հա մալ սա րա նի այսպես կոչված սև 
շենքի 3-րդ հարկում, դի մե լ բո լոր 
աշ խա տան քա յին օ րե րին, մե նք սի-
րով կպա տաս խա նենք բո լոր հար-
ցե րին:
-  Խո սեք մի  փոքր ձեր �  սա նո ղա-

կան տա րի նե րից:
-  Կար ծում եմ՝ ինձ շա տե րը կհի-

շեն ու սա նո ղա կան տա րի նե րից՝ 
որ պես ու սա նո ղա կան խորհր դա-
րա նի ակ տի վիստ: 2001-06թթ. սո վո-
րել եմ դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տե-
տում, 2006-07թթ. դե ղա գի տա կան 
ֆա կուլ տե տի ին տեր նա տու րա յում: 
2007-09թթ. սո վո րել եմ  Հա յաս տա-
նի ա մե  րիկ յան հա մալ սա րա նում: 
2014-ին պաշտ պա նել եմ թեկ նա-
ծո ւա կան ա տե նա խո սութ յուն՝ դե-
ղա գոր ծութ յան ո լոր տում: Ու սա նո-
ղա կան տա րի նե րին մաս նակ ցել 
եմ ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի 
գոր ծու նեութ յա նը, եր կար տա րի ներ 
ե ղել եմ ուսանողական խորհր դա-
րա նի պա տաս խա նա տու քար տու-
ղար և, կա րե լի է ա սել, նմա նա տիպ 
աշ խա տան քը շատ հո գե հա րա զատ 
է ինձ, քա նի որ այս բո լոր ծրագ րե րը 
և  հե տաքր քիր նա խա ձեռ նութ յուն նե-
րը, ո րոնք ար վում են այ սօր աշ խա-
տա կից նե րի հա մար, ժա մա նա կին 
ի րա կա նաց րել եմ ու սա նող նե րի հա-
մար: Այժմ փոր ձում եմ ա վե լի նո րա-
րա րա կան հա յացք նե րով նա յել այդ 
ա մե  նին, որ պես զի աշ խա տող նե րը 
ևս  ա վե լի մե ծ հնա րա վո րութ յուն ներ

ու նե նան զգա լու ե րի տա սար դութ-
յան շուն չը: Ու սա նո ղա կան տա րի-
ներս ե ղել են ան փո խա րի նե լի և  
ան մո ռանալի, դրանք իմ կյան քի լա-
վա գույն տա րի ներն են ե ղել, որոնց 
ընթացքում ես ձեռք եմ բե րել մի  
շարք հմտութ յուն ներ, ո րոնք այ սօր 
ինձ աշ խա տան քի մե ջ շատ օգ նում 
են: Ա վար տե լուց ան մի  ջա պես հե տո 
աշ խա տել եմ այն ժա մա նակ դե ղե-
րի տեխ նո լո գիա յի և ԴԷԿ ամ բիո-
նում՝ այժմ դե ղա գոր ծութ յան կա ռա-
վար ման ամ բիո նում (ամ բիոն նե րի 
բա ժան ման արդ յուն քում)՝ որ պես 
ա վագ լա բո րանտ, հե տո ա սիս-
տենտ, դա սա խոս, ա վագ դա սա-
խոս, իսկ այժմ դո ցենտ: 2001-ից մի նչ 
օրս ես կա պը բժշկա կան հա մալ սա-
րա նի հետ երբ ևէ չեմ կորց րել: Ե ղել 
են տա րի ներ, երբ ամ բիո նի հետ հա-
մա տե ղել եմ նաև այլ մաս նա գի տա-
կան աշ խա տանք ներ, սա կայն այժմ 
աշ խա տում եմ մի այն հա մալ սա րա-
նում որ պես դա սա խոս և  Հե րա ցի 
ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր պութ-
յան նա խա գահ: Ան կախ նրա նից, 
թե տա րի նե րի ըն թաց քում որ տեղ և  
ինչ պի սի կո լեկ տիվն  ե րում եմ աշ խա-
տել՝ իմ հա րա զատ մի  ջա վայ րը ե ղել 
է և կմն  ա իմ մայր ԲՈւՀ-ը:
- Շ նոր հա կա լ� թ յ� ն չա փա զանց 

հե տաքր քիր տե ղե կատ վ� թ յան հա-
մար:  Ձեր նո րաս տեղծ կազ մա կեր-
պ� թ յա նը մաղ թ� մ եմ նո րա նոր 
հա ջո ղ� թ յ� ն ներ և  ձեռք բե ր� մն  եր:

Հարցազր�յ ցը՝ 
ԱԻԴԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆԻ
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 Մեր եր կի րը մե նք ինչպես հարկն է՝ չենք 
ճա նա չ� մ, հիա ն� մ ենք �  րիշ նե րի բն� թ-
յամբ, կա ռ� յց նե րով, հ�  շար ձան նե րով՝ 
հե ռ� ս տա ց� յ ցի կամ հա մա կարգ չի առջև 
նստած:  Փառք Աստ ծ� ն, որ կան  Սամ վել 
 Բա րո յա նի նման ե զա կի մար դիկ, ով քեր 
օգ ն� մ են մտո վի բարձ րա նալ Ա րա րատ �  
Ա րա գած, շրջել Մ շո դաշ տ� մ �  նախ նի նե-
րի կա րո տախ տով վա րա կել նաև ե կող սե-
ր� նդ նե րին: Իսկ ա մե  նա կար ևո րը՝ նա ճա-
նա չել է տա լիս մե ր եր կի րը և պատմական 
հայրենիքը մաս առ մաս, կադր առ կադր, 
տե սա րան առ տե սա րան... 
Իսկ այսօր՝ մի  քանի լ� սանկար, որոնցով 

նա ներկայացն� մ է իր տեսածն �  
զգացածը:

Ս. ԹՈՐՈՍՅԱՆ

ՀԱՅՐԵՆԻՔ, ԻՄ ՏՈՒՆ...





 Սի րում եմ ընտ րածս մաս նա գի տութ յու նը և  վի րա բու-
ժութ յան մե ջ հմտութ յուն ներս ան դա դար փոր ձում կա-
տա րե լա գոր ծել:  Գաղտ նիք չէ, որ բժշկի, հատ կա պես 
վի րա բույ ժի, կա տա րե լա գործ ման մի ակ ճա նա պար-
հը վե րա պատ րաս տումն  երն են: Ուս տի,  Մոսկ վա յում 
Ն.Վ. Սկ լի ֆա սովս կու ան վան շտապ օգ նութ յան քա-
ղա քա յին գի տա հե տա զո տա կան ինս տի տու տում 6 
ա մի ս վե րա պատ րաստ վե լուց ան մի  ջա պես հե տո, 
դարձ յալ ուղ ևոր վե ցի վե րա պատ րաստ ման` այս ան-
գամ ար դեն  Թայ վան:  Թայ վա նը կա նաչ կղզի էր՝ տե-
ղա կայ ված  Չի նա կան ծո վի և  Խա ղաղ օվ կիա նո սի 
մե ջ տե ղում: Այն տեղ բա րութ յունն ու հո գա տա րութ յու-
նը պար զա պես սահ ման ներ չու նեին: Օ դում տի րում 
էր խա ղա ղութ յու նը, մարդ կանց դեմ քե րին՝ ժպի տը: 
 Մար դիկ սի րում և  հոգ էին տա նում ինչ պես մի մ յանց, 
այն պես էլ բնութ յան նկատ մամբ: Իսկ բնութ յու նը 
շռայ լո րեն պարգ ևատ րում էր նրանց էկ զո տիկ բույ սե-
րով, մրգե րով ու բան ջա րե ղենով: Այստեղ՝ 12 ա մի ս շա-
րու նակ ա մառ է... Ինձ բախտ վի ճակ վեց վեր ջին 3 ա մի ս-
նե րին վե րա պատ րաստ վել  Թայ չուն գի “China Medical 
University Hospital”-ի վի րա բու ժա կան բա ժան մուն քում: 
 Հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րը բաղ կա ցած էր 8 մաս նա-
շեն քե րից, յու րա քանչ յու րը գեր հա գե ցած ա մե  նաար դիա-
կան բժշկա կան սար քա վո րումն  ե րով ու տեխ նի կա յով: 
 Մեր մաս նա շեն քի վի րա հա տա կան բլո կը երկ հար կա նի 
էր:  Յու րա քանչ յուր հար կում կար 25 վի րա հա տա րան: 
 Վի րա հա տութ յուն ներն այս տեղ բազ մա տե սակ էին 
(ռո բո տիկ, էն դոս կո պիկ, ո րո վայ նա յին, բա րիատ րիկ, 
սրտա յին, թո րա կալ, կո լո ռեկ տալ, ա նո թա յին, էն դոկ-

րին, գի նե կո լո գիա կան, ու րո լո գիա կան) և ըն թա նում էին 
գրե թե շուր ջօր յա:  Վի րա հա տա կան բլո կում նաև առ կա 
էին 3 հանգստ յան սեն յակ ներ, որ տեղ բժիշկ նե րը կա րող 
էին քնել:  Սեն յակ նե րից յու րա քանչ յու րում տե ղադր ված 
էին 6-8 երկ հար կա նի մահ ճա կալ ներ՝ ի րենց բար ձե րով 
ու վեր մակ նե րով: Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ մե ր 
հի վան դա նոց նե րում ա մե ն մի  վի րա բույժ նույ նիսկ իր 
նստե լու սե փա կան ա թո ռը չու նի բժիշկ նե րի սեն յա կում, 
մի և նույնն է՝ ես հա վա տում եմ, որ մի  օր մե ր հա մալ սա-
րանն էլ նման կար գի հոս պի տա լա յին հա մա լիր կու նե-
նա:
3 ա մի ս նե րի ըն թա քում ես ոչ մի այն տե սա, այլ նաև 

մաս նակ ցե ցի հմուտ վի րա բու ժա կան թի մի  աշ խա տանք-
նե րին: Ընդ հա նուր վի րա բու ժութ յան բա ժան մուն քի ան-
խա փան աշ խա տանքն ա պա հո վում էր պրոֆեսոր  Լոնգ 
 Բին  Ջեն գը:  Նա վի րա բու ժութ յան, հատ կա պես լյար դի 
վի րա բու ժութ յան և  փոխ պատ վաստ ման մե ջ ինձ հա մար 
պար զա պես դար ձել էր կուռք: Պ րոֆ.  Ջեն գի ա մե ն մի  
վի րա հա տութ յու նը նման էր ար վես տի գոր ծի: Ն րա մե ջ 
խտաց ված էին խստա պա հան ջութ յու նը, հսկա յա կան գի-
տե լիք նե րը, վի րա բու ժա կան մե ծ փորձն ու հմտութ յու նը: 
 Նա վի րա հա տում էր  Թայ վա նի ա մե  նա բարդ դեպ քե րը: 
 Տար բեր հոս պի տալ նե րում եր բեմն  ան հույս հի վանդ նե-
րին հե տա զոտ ե լուց հե տո հրա ժար վում էին վի րա հա-
տել, սա կայն որ քան էլ կլի նի կա կան դեպ քը բարդ լի ներ, 
պրոֆ.  Ջեն գը եր բեք չէր մե ր ժում ապ րել ցան կա ցող թե-
կուզ ան հույս հի վան դին, նա ա նում էր գրե թե անհ նա-
րի նը, փոր ձում էր փրկել ու եր կա րաց նել հի վանդ նե րի 
կյան քը: Լյար դի աշ խար հահռ չակ տրանսպ լան տո-
լոգ պրոֆ.  Ջեն գից կա րե լի էր սո վո րել ա մե ն օր, ա մե ն 

 ԲԱ ՐՈՒԹ ՅԱՆ ԿԱ ՆԱՉ ԿՂԶԻՆ  ԲԱ ՐՈՒԹ ՅԱՆ ԿԱ ՆԱՉ ԿՂԶԻՆ 

ԿԱՄ ԿԱՄ 

ԻՄ ՎԵ ՐԱ ՊԱՏ ՐԱՍ ՏՈՒ ՄԸ  ԹԱՅ ՎԱ ՆՈՒՄԻՄ ՎԵ ՐԱ ՊԱՏ ՐԱՍ ՏՈՒ ՄԸ  ԹԱՅ ՎԱ ՆՈՒՄ

րին, գինեկոլոգիական, ուրոլոգիական) և ընթանում էին
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վայրկ յան:  Նա քայ լող հան րա գի տա րան էր: Ինձ 
մն ում էր մի այն ե րա զել պրոֆ.  Ջեն գի նման վի րա-
բույժ դառ նա լու մա սին և  գերկ լան ված հետ ևել նրա 
ձեռ քե րի աշ խա տան քին...  Վի րա բու ժութ յան բա ժան-
մուն քի վա րիչն էր դոկ տոր  Հոռնգ  Ռեյ  Յան գը: Այս 
մար դու մե ջ խտաց ված էին բա րութ յունն ու անս պառ 
հու մո րը:  Նա, թերևս, աշ խար հի ա մե  նա կա տա կա-
սեր վի րա բույժն էր: Ն րան սի րում էին բո լո րը: Ն րա 
հետ վի րա հա տութ յուն նե րին մաս նակ ցե լը ինձ հա-
մար գե րա գույն հա ճույք էր: Ն րա սո վո րեց րած վի-
րա բու ժա կան հմտութ յուն նե րին ես երբ ևէ չէի հան-
դի պել գրքե րում:  Դոկ տոր  Յանգն այն քան հմուտ ու 
ա րա գա շարժ էր, որ, կա րե լի է ա սել, կա րո ղա նում էր 
մի ա ժա մա նակ մի  քա նի վի րա հա տա րան նե րում վի-
րա հա տութ յուն ներ կա տա րել, իսկ ես ստվե րի նման 
ա մե  նուր հե տևում էի նրան: Ն րա շնոր հիվ օ րեցօր 
հարս տա նում էին գի տե լիք նե րիս պա շար ներն ու 
գործ նա կան հմտութ յուն նե րը: «Որ քան հար ցեր 
ու նես, կա րող ես տալ, մի այն թե վստահ չեմ, որ բո-
լո րին ճիշտ կպա տաս խա նեմ»,- կա տա կում էր նա և 
 սի րով, ման րակր կիտ պա տաս խա նում իմ բո լոր հար ցե-
րին: Ի դեպ՝ նա պար բե րա բար նշում էր նաև 30 տա րի-
նե րի ըն թաց քում իր կա տա րած վի րա հա տութ յուն նե րի 
ըն թաց քում տե ղի ու նե ցած բաց թո ղումն  ե րի և ս խալ նե րի 
մա սին, դրա նով իսկ շեշ տադ րում վի րա բու ժա կան տեխ-
նի կա յի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը: Ե րա զում էի չի նա-
րեն սո վո րել լոկ նրա հա մար, որ դոկ տոր  Յան գի բո լոր 
հու մոր նե րը հաս կա նամ:

Ինչ պես ես, այն պես էլ մե ր ԲՈւՀ-ի մի  շարք բժիշկ-
ներ,  Թայ վա նում վե րա պատ րաստ ման հնա րա վո րութ-
յան ստա նա լու հա մար ա ռա ջին հեր թին պար տա կան 
ենք ման կա կան հե մա տո լոգ-օն կո լոգ պրոֆ.  Չինգ  Տիեն 
 Պեն գին: Պ րո ֆե սոր  Պեն գը հզոր կազ մա կեր պիչ էր, 
աշ խար հահռ չակ գիտ նա կան, նրա բա րութ յունն ա սես 
սահ ման ներ չու ներ:  Նա բա րութ յուն ու ժպիտ ներ էր ճա-
ռա գում ա մե  նուր:  Նա կեն դա նի լե գենդ էր, ինձ հա մար՝ 
պար զա պես բա րութ յան խորհր դա նիշ: Ն րա ջեր մութ-
յու նը, պատ րաս տա կա մութ յու նը, հո գա տա րութ յունն ու 
գե րու շադ րութ յունն ան դա դար զար մաց նում էր ինձ՝ ան-
գամ հու զում:  Թող վե րամ բարձ չհնչի՝ ե րա զում եմ պրոֆ. 
 Պեն գի նման բա րի լի նել:
Ու զում եմ ա ռանձ նա հա տուկ շնոր հա կա լութ յուն հայտ-

նել  Վաթ սոն  Լիին և ն րա հրա շա լի ըն տա նի քին:  Վաթ-
սոն  Լին կա տար յալ ճշտա պահ, հո գա տար և  անն կա-

րագ րե լի բա րի մի  անձ նա վո րութ յուն էր:  Նա բա րի 
ժպի տով ա ռա ջինն ինձ դի մա վո րեց  Թայ վա նում, իսկ 
վեր ջում ճա նա պար հեց  Հա յաս տան: Այդ 3 ա մի ս նե րի 
ըն թաց քում նրանք ըն տան յոք հան դերձ այն պի սի սի րով 
ու ջեր մութ յամբ էին ինձ պա րու րել, որ դար ձել էին իմ 
 «թայ վա նա կան ըն տա նի քը»: Ն րանց ըն տա նի քի մո դե լը 
ինձ հա մար պար զա պես ի դեա լա կան էր:  Վաթ սոն  Լին 
հրա շա լի որ դի էր, սի րող ա մու սին և  հո գա տար հայր: 
Ն րանց մի  ջո ցով ես բա ցա հայ տե ցի թայ վա նա կան մշա-
կույ թը, ազգային ճաշատեսակները, ա վան դույթ ներն 
ու կրո նա կան սո վո րույթ նե րը: Անս պառ բա րութ յուն 
կար նրանց հո գի նե րում, անս պառ ջեր մութ յուն՝ նրանց 
սրտե րում, և  անս պառ փայլ՝ նրանց աչ քե րում:
Այս պի սով 3 ա մի ս շա րու նակ ես վա յե լե ցի այն բա րութ-

յունն ու հյո ւրըն կա լութ յու նը, որն ինձ անխ նա բաշ խում 
էր  Թայ վանն ու “China Medical University Hospital”-ը: Ես 
իս կա պես սի րե ցի ա մե  նուր կա նաչ, ա մե  նուր բա րի այդ 
հրաշք կղզին: Իսկ իմ թայ վա ն ցի բա րե կամն  ե րի հետ 
այն քան մտեր մա ցա, որ դեռ շատ ա ռիթ ներ կու նե նամ 
թե նրանց  Հա յաս տա նում հյո ւրըն կա լե լու, թե  Թայ վան 
վե րա դառ նա լու հա մար:
Ի դեպ՝  Վաթ սոն  Լին և պ րոֆ.  Պեն գը սի րով ցան կա-

նում են ամ րապն դել հայ-թայ վա նա կան կա պե րը, մտեր-
մաց նել եր կու երկր նե րին, և , որ ա մե  նա կար ևորն է մե ր 
ԲՈւՀ-ի հա մար՝ սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յուն և  հա մա-
ձայ նագ րեր ստեղ ծել եր կու հա մալ սա րան նե րի մի ջև: 
Ա ռի թից օգտ վե լով՝ ու զում եմ հա տուկ շնոր հա կա լութ-
յուն հայտ նել մե ր ԲՈւՀ-ի շրջա նա վարտ, ԵՊԲՀ օն կո-
լո գիա յի ամ բիո նի աս պի րանտ Գ ևորգ  Թա մամ յա նին 
( Թայ վանն ա ռա ջի նը բա ցա հայ տե լու և  կա պեր ստեղ ծե-
լու հա մար) և ԵՊԲՀ  թե րա պիա յի թիվ 2 ամ բիո նի դա-
սա խոս Ա նի  Քո չար յա նին (ինձ  Թայ վա նում վե րա պատ-
րաստ ման ու ղղոր դե լու հա մար): Իսկ վեր ջում ա վագ 
ըն կե րոջ ի րա վուն քով կցան կա նա յի խոր հուրդ տալ մե ր 
ա պա գա բժիշկ նե րին.  մե ր Alma Mater-ը լիար ժեք տա-
լիս է տե սա կան գի տե լիք նե րի հսկա յա կան պա շար, սա-
կայն մի  խնա յեք ջանք ու ե ռանդ, գու մար և  ժա մա նակ՝ 
ար տա սահ մա նում վե րա պատ րաստ վե լու, նո րա նոր գի-
տե լիք ներ ձեռք բե րե լու և  գործ նա կան հմտութ յուն նե րը 
կա տա րե լա գոր ծե լու հա մար:  
 

ՀԱՅԿ   ՀԱ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ ՅԱՆ 
 վի րա բու ժութ յան թիվ 2

 ամ բիո նի դա սա խոս, բ.գ.թ.
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Գնալով ավելի լայն տարածում է ստանում մարդաշատ 
վայրերում հրապարակային ելույթների կազմակերպումը: Նման 
մի  ելույթ, ինչպես հիմա ընդունված է ասել, ֆլեշ-մոբ (Flash-mob) 
էին հեղինակել մե ր հնդիկ ուսանողները «Երիտասարդական» 
կայարանի սպասասրահում: 
Գ նաց քի դռնե րը բաց վում են, և հայտն վում ես հնդկա կան մթնո-

լոր տում։ Քիչ հեռ վում մե ղ մո րեն հո սում է Գան գե սը, ո րի ջրե րում 
կա նայք լվացք են ա նում, հետ ևում ա ղոթք ա նող հնդկու հին է, 
առջ ևում` լո տո սի դիր քով նստած հնդիկ յո գը։
Հա յաս տա նում Հնդ կաս տա նի մշա կու թա յին օր վա շրջա նա կում 

մե տ րո յի «Ե րի տա սար դա կա ն» կա յա րա նը յոթ օ րով վե րած վել է 
հնդկա կան մշա կույ թի ցու ցաս րա հի, որ տեղ ներ կա յաց վել են հայ 
և հն դիկ լու սան կա րիչ նե րի ու նկա րիչ նե րի աշ խա տանք նե րը։
Կա յա րա նում տի րող խառ նաշ փոթն ու տո նա կան տրա մադ-

րութ յունն ընդ հատ վում է գնաց քի խուլ շչա կով, հե տո լսվում է 
ա նիվն  ե րի ձայ նը։ Հն չում է ե րաժշ տութ յու նը, և հաս կա նում ես, որ 
իս կա կան հնդկա կան «ֆիլ մ» ես դի տե լու։
« Հա յաս տա նում ու սում է ստա նում Հնդ կաս տա նից ժա մա նած 

մոտ 1.000 ու սա նող։ Ն րանք են նա խա ձեռ նել այս ա մե  նը։ Իսկ մի -
ջո ցա ռումն  այս տեղ է անց կաց վում, ո րով հետև հենց այս կա յա-
րանն է կոչ վում «Ե րի տա սար դա կա ն»։ Ու սա նող ներն ու զում են 
իս կա կան Հնդ կաս տա նը ներ կա յաց նել հա յե րի ն»,-ասաց Հա յաս-
տա նում Հնդ կաս տա նի ար տա կարգ և լիա զոր դես պան Սու րեշ 
Բա բուն, ով նույնպես ներկա էր։
Ա րա րո ղութ յան պաշ տո նա կան մա սը սկսվեց մո մա վա ռութ-

յամբ, քա նի որ կրա կը, հին հնդկա կան ա վան դույ թի հա մա ձայն, 
ցան կա ցած նա խա ձեռ նութ յան օրհ նութ յան խորհր դա նիշն է։
«Ան կախ այն հան գա ման քից, որ Հա յաս տան ե կած ու սա նող նե-

րից յու րա քանչ յուրն իր պատ մութ յունն ու նի, մի և նույնն է` նրանք 
չեն մո ռա նում ի րենց ար մատ նե րը և փոր ձում են ի րենց ման կութ-
յան մի  մաս նի կը վերս տեղ ծել հայ կա կան մայ րա քա ղա քում։ Ա յո, 
եր բեմն  դժվար է լի նում, քա նի որ մշա կույթ նե րի բա խու մը մի շտ 
էլ ո րո շա կի հար ցեր է ծնում, սա կայն մե նք մի աս նա կան ենք, ապ-
րում ու սի րում ենք Հա յաս տա նը», -նշում  է ու սա նող Ռաջ Սինգ-
խը` ա վե լաց նե լով, որ իր հա մար ա մե  նա բար դը լեզ վի խնդիրն է 
ե ղել։ Մինչ Ռա ջը խո սում է իր տպա վո րութ յուն նե րի մա սին, ըն-
կեր նե րը պա րում են հնդկա կան ե րաժշ տութ յան հնչյուն նե րի ներ-
քո, իսկ հեր թա կան գնաց քով ժա մա նած նոր ուղ ևոր նե րը ժպի-
տով հետ ևում են այս տե սա րա նին։ Ն րանք, ով քեր չեն շտա պում, 
կանգ նում են ու վա յե լում հե ռա վոր մշա կույ թի մո տի կութ յու նը։ 
Իսկ այդ ըն թաց քում լսվում է ռել սե րի թխկթխկոցն, ու ցուրտն 
ան տե սած բո բիկ ե րի տա սարդ նե րը նոր պար են սկսում։

ԲԺՇԿԱԿԱՆԻ ՀՆԴԻԿ ԲԺՇԿԱԿԱՆԻ ՀՆԴԻԿ 

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԸ 

ՄԵՏՐՈՅԻ ՄԵՏՐՈՅԻ 

««ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ»»  

ԿԱՅԱՐԱՆՈՒՄԿԱՅԱՐԱՆՈՒՄ
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ԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅՑԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆԱՄԵՐՁ ՀԱՄԱՅՆՔ

Եր ևա նի պե տա կան բժշ-
կա կան հա մալ սա րա նի ուսա-
նո ղա կան խորհր դա րա նի կլի-
նի կա կան օր դի նա տոր նե րը 
 Բերդ քա ղա քի « Բեր դ» բժշկա-
կան կենտ րո նում դեկ տեմ բե րի 
11-12-ն  անց կաց րել են անվ ճար 
բուժզն նում՝  Տա վու շի մար զի 
սահ մա նա մե րձ գյու ղե րի 18-ից 
բարձր տա րի քի բնակ չութ յան 
հա մար:
 Կա տար վել են սրտի, թո քի, 

քիթ-կո կորդ-ա կան ջի, ներ զա-
տիչ գեղ ձե րի, մաշ կի և ն յար-
դա յին հա մա կար գի ֆունկ-
ցիո նալ վի ճա կի գնա հատ ման 
հե տա զո տութ յուն ներ, ինչ պես 
նաև՝ բե րա նի խո ռո չի զննում,   
անց կաց վել են նաև բե րա նի 
խո ռո չի հի գիե նա յի կազ մա-
կերպ մանն ուղղ ված դա սըն-
թաց ներ:  Հե տա զոտ վել է ա վե-
լի քան 100 բնա կիչ՝ տար բեր 
գան գատ նե րով։
Ըստ ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան 

խորհր դա րա նի նա խա գահ 
Ա նի  Ռափ յա նի՝ դի մած քա ղա-
քա ցի նե րի մոտ գե րակշ ռում 
էին սիրտ-ա նո թա յին, էն դոկ-
րին (հիմն  ա կա նում շա քա րա-
յին դիա բետ), նյար դա բա նա-
կան խնդիր նե րը:
 Հե տա զո տութ յունն ի րա կա-

նաց վել է  Հա յաս տա նի ե րի տա-
սար դա կան հիմն  ադ րա մի  հետ 
հա մա տեղ ծրագ րի շրջա նակ-
նե րում։ Ն ման ծրագ րե րը կրում 
են պար բե րա կան բնույթ։



- Աու տո բոր բո քա յին հի վան դութ յուն նե րից  Հա յաս տա-
նում ա վե լի հա ճախ հան դի պում է պար բե րա կան հի վան-
դութ յու նը:  Ներ կա յաց րել էինք գի տա կան թե զիս ներ/
աբստ րակտ ներ 8-րդ  մի  ջազ գա յին կոնգ րե սին: Մինչ 
այդ ստա ցել էինք գրանտ ներ, բա նա վոր զե կույ ցի հրա-
վեր ներ և գ նա ցինք Դ րեզ դեն: Դ րեզ դե նում զե կու ցեցինք 
մե ր թեզիսը, և կա րող եմ ա սել, որ այն ան չափ լավ ըն-
դուն վեց: Ես չէի կա րող չբարձ րա ձայ նել այս մա սին, քա-
նի որ այդ գի տա կան աշ խա տան քի կոն սուլ տան տը մե ր 
հար գար ժան ռեկ տոր  Մի քա յել  Նա րի ման յանն է:
Այդ գի տա կան կոնգ րեսն անց կաց վում է 2 տա րին 1 ան-

գամ: Այս տա րի, ինչ պես ար դեն նշե ցի, այն անց կաց վեց 
Դ րեզ դե նում, սեպ տեմ բե րի 30-ից հոկ տեմ բե րի 3-ը: Անց-
կաց րել են նաև ին տեն սիվ լեկ ցիա ներ, ո րոնք ու նեին 
ու սու ցո ղա կան բնույթ: Այն տե ղից վե րա դար ձել ենք մե ծ 
տպա վո րութ յուն նե րով, քա նի որ և՛ ըն դու նե լութ յու նը, և՛ 
ի րենց գնա հա տա կա նը, և՛, ընդ հան րա պես, կոնգ րե սի 
հա ջո ղութ յուն նե րը շատ մե ծ էին: 
Աու տո բոր բո քա յին հի վան դութ յուն նե րի հիմն  ա դի րը 

հան դի սա նում է  Բե թեզ դա յի (ԱՄՆ) ա ռող ջա պա հութ յան 
ազ գա յին ինս տի տու տի արթ րիտ նե րի,  ա նա-կմախ-
քա յին և  մաշ կա յին հի վան դութ յուն նե րի ղե կա վար  Դեն 
 Կասթ նե րը:  Նա, ա ռանձ նաց նե լով ի մուն հի վան դութ-
յուն նե րից աու տո բոր բո քա յին նե րը և դ րանց շար քում 

ա ռա ջի նը և  կար ևո րը՝ պար բե րա կան հի վան դութ յու նը, 
հիմն  ադ րել է աու տո բոր բո քա յին հի վան դութ յուն նե րի 
մի  ջազ գա յին մի ութ յու նը (ISSAID), ո րում ներգ րավ ված 
են ե ղել պար բե րա կան հի վան դութ յան խո շո րա գույն 
մաս նա գետ նե ր ԱՄՆ-ից, Ֆ րան սիա յից, Իս րա յե լից,  Նի-
դեր լանդ նե րից և  այլն:  Կոն սոր ցիումն  ե րը, աշ խա տե լով 
մի ա սին, 1997 -ին բա ցա հայ տե ցին այն գե նը, ո րը պա-
տաս խա նա տու է պար բե րա կան հի վան դութ յան հա մար: 
 Հե տա գա յում հայտ նա բեր վե ցին նոր աու տո բոր բո քա յին 
հի վան դութ յուն ներ, ո րոնք ու նեն բա վա կա նին մե ծ նշա-
նա կութ յուն կլի նի կա յում, հատ կա պես ման կա բույժ նե րի 
հա մար: 
Այս գի տա կան կոնգ րե սում ներ կա յաց ված մե ր աշ խա-

տան քը բա ցա հայ տում է պար բե րա կան հի վան դութ յան 
այլ բար դութ յուն ներ, ո րոնք կապ ված են ինչ պես ա մի -
լոի դո զի հետ, այն պես էլ կա րող են զար գա նալ ա մի  լոի-
դո զով չբար դաց ված դեպ քե րում: Ա մի  լոի դը գլի կոպ րո-
տեիդ է, ո րը հիմն  ա կա նում կու տակ վում է ե րի կամն  ե րում, 
ա ռա ջաց նե լով ե րի կա մա յին ան բա վա րա րութ յուն, ո րից 
մե նք հի վանդ նե րին կորց նում ենք, սա կայն ա մի  լոի դը 
կա րող է կու տակ վել այլ օր գան նե րում նույն պես՝ մի ո-
կար դում, մի ո կար դի ա նոթ նե րում, թո քե րում, թո քա յին 
ա նոթ նե րում՝ ա ռա ջաց նե լով թո քա յին հի պեր տեն զիա, 
ո րը բե րում է սրտա յին ան բա վա րա րութ յան, այս դեպ-
քում մե նք խո սում ենք թոք-սրտա յին ան բա վա րա րութ-
յան մա սին, որն է լի հան դի սա նում է մահ վան պատ ճառ:  
 Մեր ներ կա յաց րած մյուս թե զը վե րա բեր ում էր ա նո թա-
պա տիա նե րի ա ռա ջաց ման մե  խա նիզմն  ե րին և դ րանց 
ախ տա բա նութ յա նը:
 Զե կու ցումն  ե րը, ո րոնք մե նք ներ կա յաց րել էինք, մրցու-

թա յին կար գով էին: Իմ զե կույ ցը բա նա վոր էր, չնա-
յած կոնգ րե սին մաս նակ ցութ յու նը վճա րո վի էր՝ որ պես 
գրանտ ես մաս նակ ցե ցի անվ ճար:  Սա իմ երկ րորդ մի -
ջազ գա յին մրցա նակն էր, ա ռա ջի նը ստա ցել էի 2014-ին 
«Եվ րո պա կան մի ութ յու նը ընդ դեմ ռևմա տիկ հի վան-
դութ յուն նե րի» (EULAR) կոնգ րե սի կող մի ց՝ լա վա գույն 
գի տա կան թե զի/աբստ րակ տի հա մար:   

ԵՐ ԿՈՒ ՍԵ ՐՈՒՆԴ՝ ՆՎԻՐ ՎԱԾ

 ՆՈՒՅՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱՆ ՔԻՆ
Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում քիչ չեն դեպ քե րը, 

երբ նույն ըն տա նի քի տար բեր սե րունդ ներ ի րենց 
ա վանդն են ներդ նում հա մալ սա րա նի զար գաց ման 
գոր ծում՝ լի նի դա գի տութ յան, թե պրակ տի կա յի 
մի ևնույն բնա գա վա ռում: Այդ պի սի ըն տա նի քի ներ-
կա յա ցու ցիչներ են նաև իմ այ սօր վա հյու րե րը: Խոս-
քս ար տա սահ ման ցի ու սա նող նե րի դե կան Ան նա 
 Սարգս յա նի և ն րա դստեր՝ Ե լե նա  Սարգս յա նի մասին 
է, ովքեր փայ լուն աշ խա տանք ներկայացրին Դ րեզ-
դե նում և այնտեղից վե րա դար ձան հեր թա կան հաղ-
թա նա կով:

ԱԻԴԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
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  Հայ-ռ�  սա կան (Սլա վո նա կան) հա մալ սա-
րա ն� մ կա յա ցած ՀՀ պաշտ պա ն� թ յան նա-
խա րա ր� թ յան հետ հա մա տեղ կազ մա կերպ-
ված մի ջ բ�  հա կան մար զամ շա կ�  թա յին և  
ին տե լեկ տ�  ալ �  նի վեր սիա դա յի փակ ման 
հան դի սա վոր ա րա րո ղ� թ յա նը ներ կա էին 
պաշտ պա ն� թ յան նա խա րար  Սեյ րան Օ հան-
յա նը, նա խա րա ր� թ յան բարձ րաս տի ճան 
պաշտոնյաներ, հա յաս տան յան և  ար ցախ-
յան ԲՈւՀ-ե րի ռեկ տոր ներ, �  սա նող ներ:
Ու նի վեր սիա դա յի մաս նա կից նե րին ող-

ջ�  նե լով՝  ՀՀ պաշտ պա ն� թ յան նա խա րար 
 Սեյ րան Օ հան յա նը կար ևո րե ց նմա նա տիպ 
մի  ջո ցա ռ� մն  ե րի անց կա ց�  մը, քա նի որ 
ծրա գի րը նպաս տ� մ է ե րի տա սարդ նե րի 
շրջա ն� մ ա ռողջ ապ րե լա կեր պի, մշա կ� -
թա յին ար ժեք նե րի տա րած մա նը, ազ գա-
յին ո գով սե ր� նդ կրթե լ� ն և  � ղղ ված է ե րի տա սարդ 
սերն դի ռազ մա հայ րե նա սի րա կան դաս տիա րա կ� թ-
յանն �  մի ջ բ�  հա կան կա պե րի ամ րապնդ մա նը:
Այ ն�  հետև հայ տա րար վե ցին ան վա նա կար գե րը և 

 հաղ թող նե րը: Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի �  սա նող նե րը 
մրցա նակ նե րի ար ժա նա ցան հետև յալ ան վա նա կար գե-
ր� մ. «Ի՞նչ, որ տե՞ղ, ե՞ր բ» ին տե լեկ տ�  ալ խաղ՝ ա ռա ջին 
մրցա նակ, ֆ� տ բոլ՝ ա ռա ջին մրցա նակ, հրաձ գ� թ յ� ն 

(տղա ներ)՝ երկ րորդ մրցա նակ, ՈւՀԱ՝ եր րորդ մրցա-
նակ: 
Ու նի վեր սիա դա յի նպա տակն էր հա մախմ բել  Հա յաս-

տա նի և  Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղի  Հան րա պե տ� թ յ� ն-
նե րի բ�  հա կան հան ր� թ յա նը մե կ ծրագ րի շրջա նակ-
նե ր� մ՝ հնա րա վո ր� թ յ� ն ըն ձե ռե լով �  սա նող նե րին 
ինք նադրս ևոր վե լ�  և  ի րենց ստեղ ծա գոր ծա կան �  
մար զա կան կա րո ղ� թ յ� ն նե րը ներ կա յաց նե լ� :

ՀԱՂ ԹԱ ՆԱԿ ՆԵՐ ՄԻՋ ԲՈՒ ՀԱ ԿԱՆ

 ՄԱՐ ԶԱՄ ՇԱ ԿՈՒ ԹԱ ՅԻՆ 

ԵՎ  ԻՆ ՏԵ ԼԵԿ ՏՈ ՒԱԼ 

ՈՒ ՆԻ ՎԵՐ ՍԻԱ ԴԱ ՅՈՒՄ

(տ(տղաղաններեր)՝) եերկրկրրորորդդ մրմրցացաննակակ ՈւՈւՀԱՀԱ՝ երերրրորորդդ մրմրցացա-

Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա նը հայտ նի է տար բեր 
մրցաշր ջան նե րի ընթացքում ձեռք 
բերված հաղ թա նակ նե րով:
Ք չե րին է հայտ նի, որ ԵՊԲՀ-ն  ու նի 

բաս կետ բո լի թիմ: Այ սօր այդ թի մի  
մար զիչ  Ռա ֆա յել  Պետ րոս յա նը, ոգ-
ևո րե լով ԵՊԲՀ-ի տար բեր կուր սե րի 
և  ֆա կուլ տետ նե րի ու սա նող նե րին, 
նրանց հա մախմ բում է մի  նպա տա-
կի շուրջ՝ աշ խա տա սի րութ յան և  հա-
մա ռութ յան դրսևո րմամբ, բարձր հո-
րի զո նա կան ներ զբա ղեց նել:
Այս տա րի անց կաց վեց եր կու 

մրցույթ: Ա ռա ջի նը սթրիթ բո լի (բաս-
կետ բոլ, ո րը խա ղում են փո ղո ցում) 
մրցույթն էր, ո րը կազ մա կերպ վել էր 
ՀՀ սպոր տի և  ե րի տա սար դութ յան 
հար ցե րի նա խա րա րութ յան կող մի ց: 
 Մեր բաս կետ բո լի թի մե  րը՝ և՛ աղ ջիկ-
նե րի, և՛ տղա նե րի հա վա քա կան նե-
րը, գրա վե ցին ա ռա ջին պատ վա վոր 
տե ղը՝ ստա նա լով եր կար սպաս ված 
գա վա թը: 
Երկ րորդ մրցույ թը ՀՀ սպոր տի և  

ե րի տա սար դութ յան հար ցե րի նա-
խա րա րութ յան և  Հայ-ռու սա կան 
(Ս լա վո նա կան) հա մալ սա րա նի կող-
մի ց կազ մա կերպ ված «Սլավոնական 
համալսարանի փոխանցիկ գավաթ» 

մի ջ բու հա կան ա ռաջ նութ յունն էր: 
Այս տեղ մե ր աղ ջիկ նե րի թի մը գրա-
վեց եր րորդ հո րի զո նա կա նը՝ ստա-
նա լով բրոն զե մե  դալ ներ: 

     

ԿՐ ԿԻՆ ՊԱՏ ՎԱ ՎՈՐ ՀՈ ՐԻ ԶՈ ՆԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐՈՒՄ

երիտասարդության հարցերի նա միջբուհական առաջնությունն էր:
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Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի վար-
չա կան մաս նա շեն քի ճե մաս րա հում 
կայացած ԵՊԲՀ « Հե րա ցի» ա վագ 
դպրո ցի ա շա կերտ նե րի և ն րանց 
ծնող նե րի ձե ռա գործ աշ խա տանք նե-
րի բա րե գոր ծա կան ցու ցա հան դես-
վա ճառքը նպատակ ուներ վա ճառ քից 
գո յա ցած ողջ հա սույ թը փո խանցել 
 Գե ղար քու նի քի մար զի  Կու տա-
կան սահ մա նա մե րձ գյու ղի մի ջ նա-
կարգ դպրո ցին: «Հերացի» դպրոցի 
աշակերտները նաև գրենական պի-
տույքներ և դասագրքեր էին հավաքել 
կուտականցի դպրոցականների հա-
մար:
Կու տա կան հա մայն քը սահ մա նա կից 

է Ադր բեջ անի  Դաշ քե սան շրջա նին 
և Ադր բե ջա նի հետ ու նի 17 կմ  եր կա-
րութ յամբ սահ ման: Ու նի 314 բնա կիչ, 
որոնցից՝ 39 աշակերտ:
Ա մա նո րին ըն դա ռաջ կա յա ցավ նաև 

ԵՊԲՀ « Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցի և  
ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի կող-
մի ց կազ մա կերպ ված բա րե գոր ծա կան 
հա մե ր գ:

Նախատոնական Նախատոնական 

բարեգործական բարեգործական 

ակցիայի ակցիայի 

հեղինակները հեղինակները 

«Հերացի» դպրոցի «Հերացի» դպրոցի 

աշակերտներն ենաշակերտներն են



  ՄԵՐ ԵՐԿ Ր� Մ ԿԱ ՏԱՐ ՎԵԼ Է �  ՍԱ ՀՈ ԴԻ 
Ե ԶԱ ԿԻ ԷՆ ԴՈՊ ՐՈ ԹԵ ԶԱ ՎՈ Ր� Մ

« Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հա մա լի րի վն աս ված քա բա նութ-
յան և  օր թո պե դիա յի կլի նի կա յում կա տար վել է ու սա հո դի էն դոպ րո թե-
զա վո րում` բա զու կոսկ րի գլխի կի կոտր ված քից հե տո։  Մեր երկ րում 
ի րա կա նաց վող նման ե զա կի վի րա հա տութ յան ար դեն են թարկ վել է 2 
հի վանդ։
78-ամ յա կնոջ մոտ կա տար վել է ու սա հո դի մի աբ ևեռ էն դոպ րո թե-

զա վո րում` բա զու կոսկ րի բազ մա բե կոր, փակ կոտր ված քից հե տո:  Նա 
կլի նի կա էր դի մե լ՝ գան գատ վե լով ձախ ու սա հո դի սաս տիկ ցա վե րից 
և  շար ժումն  ե րի խիստ սահ մա նա փա կու մի ց: Վ նաս ված քը ստա ցել էր 
վայր ընկ նե լու հետ ևան քով:  Գոր ծի քա յին և  լա բո րա տոր հե տա զո տութ-
յուն նե րից հե տո դրվել է ախ տո րո շում` ձախ բա զու կոսկ րի պրոք սի մալ 
(վե րին/3-ա կա նի) բազ մա բե կոր, ներ հո դա յին, ներհր ված, փակ կոտր-
վածք՝ տե ղա շար ժով: ԵՊԲՀ վն աս ված քա բա նութ յան և  օր թո պե դիա-
յի ամ բիո նի վա րիչ, պրո ֆե սոր Ար մե ն  Չարչ յա նի մաս նակ ցութ յամբ 
կազ մա կերպ ված կոն սի լիու մի  արդ յուն քում ո րոշ վել է, որ հա մալ սա-
րա նա կան կլի նի կա յի թե՛ մաս նա գի տա կան, թե՛ գոր ծի քա յին հա գեց-
վա ծութ յու նը հնա րա վո րութ յուն է տա լիս կա տա րե լու անհ րա ժեշտ վի-
րա հա տութ յու նը, ին չի շնոր հիվ հի վան դը կխու սա փի վե րին վեր ջույ թի 
ֆունկ ցիա յի կա յուն խան գա րու մի ց: 
 Մա յի սի 7-ին ի րա կա նաց վեց ու սա հո դի մի աբ ևեռ էն դոպ րո թե զա-

վո րում։  Վի րա հա տութ յուն, որ նախ կի նում ան հա սա նե լի էր մե ր հի-
վանդ նե րի հա մար: Ընդ հա նուր անզ գա յաց ման տակ ի րա կա նաց ված 
վի րա հա տութ յու նը տևել է 1 ժամ 20 րո պե:  Թե՛ վի րա հա տութ յու նը, 
թե՛ հետ վի րա հա տա կան շրջանն ան ցել են ա ռանց բար դութ յուն նե րի, 
հարթ:
 Նույն վի րա հա տութ յան են թարկ ված երկ րորդ հի վան դի է պի լեպ սիկ 

նո պա յի ժա մա նակ ձախ ու սա հո դում ա ռա ջա ցել է հո դա խախտ:  Հի վան-
դը նախ դի մե լ է ա վան դա կան բժշկութ յան օգ նութ յա նը։  Հո դա խախտն 
ուղ ղե լու ան հա ջող փոր ձի ժա մա նակ սնղչին վն ա սել է հի վան դին՝ ա ռա-
ջաց նե լով բա զու կոսկ րի ա նա տո մի ա կան վզի կի կոտր վածք: Գ նա լով 
սաստ կա ցող ցա վե րը հի վան դին պար տադ րել են դի մե լ բժշկի օգ նութ-
յա նը: « Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հա մա լի րի վն աս ված քա-
բա նութ յան և  օր թո պե դիա յի կլի նի կա յում գոր ծի քա յին և  լա բո րա տոր 
հե տա զո տութ յուն նե րից հե տո դրվել է ախ տո րո շում` ձախ բա զու կոսկ-
րի ա նա տո մի ա կան վզի կի կոտր վածք` հե տին հո դա խախ տով:  Հաշ վի 
առ նե լով հի վան դի ե րի տա սարդ տա րի քը՝ ո րոշ վել է կա տա րել նվա զա-
գույն մի  ջամ տութ յուն։ Ի րա կա նաց վել է հո դա խախ տի բաց ուղ ղում և  
ոսկ րա բե կոր նե րի ֆիք սում՝ պտու տակ նե րով և  ամ րա լա րով:  Սա կայն 
հինգ ամս վա ըն թաց քում նկատ վել է բա ցա սա կան դի նա մի  կա։  Ռենտ-
գե նա բա նա կան հե տա զո տութ յամբ ար ձա նագր վել է բազ կի գլխի կի 
ա սեպ տիկ մե  ռու կաց ման ա վե լա ցում և  ցա վի հետզ հե տե սաստկացում։ 
ԵՊԲՀ վն աս ված քա բա նութ յան և  օր թո պե դիա յի ամ բիո նի վա րիչ, պրո-
ֆե սոր Ար մե ն  Չարչ յա նի մաս նակ ցութ յամբ կազ մա կերպ ված հա մայ-
ցի ժա մա նակ կա յաց վել է ո րո շում՝ ի րա կա նաց նել ձախ բա զու կոսկ րի 
մի աբ ևեռ էն դոպ րո թե զա վո րում:  Վի րա հա տութ յան ըն թաց քում հե ռաց-
վել են մե  տա ղա կան բո լոր կոնստ րուկ ցիա նե րը և  մե  ռու կաց ված գլխի-
կի մաս նիկ նե րը: Էն դոպ րո թե զա վո րումն  ի րա կա նաց վել է ցե մե ն տա յին 
ե ղա նա կով:  Վի րա հա տութ յու նը և  հետ վի րա հա տա կան շրջանն ան ցել 
են ա ռանց բար դութ յուն նե րի:  Վի րա հա տութ յուն նե րը կա տա րել են վի-
րա բույժ՝ ԵՊԲՀ վն աս ված քա բա նութ յան և  օր թո պե դիա յի ամ բիո նի 
դա սա խոս, « Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հա մա լի րի վն աս ված-
քա բա նութ յան և  օր թո պե դիա յի կլի նի կա յի բժիշկ-վն աս ված քա բան Ար-
տակ Օ հան յա նը, ա սիս տենտ ներ՝ կլի նի կա յի ղե կա վար Ար մե ն Բ դո յա-
նը և կ լի նի կա յի բժիշկ-վն աս ված քա բան Ար սեն Ա զիզ բեկ յա նը:

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍԽՐԱՆՔԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍԽՐԱՆՔ

ՊԱ ՏԱ Ն�  ՏԵ ՍՈ Ղ� Թ Յ�  ՆԸ 
ՎԵ ՐԱ ԿԱՆԳՆ Վ� Մ Է

17-ամ յա Ար մե ն  Մեհ րաբ յա նի աչ քը եր կա թե 
ձո ղը վն ա սել էր դեռ ան ցած տար վա ամ ռա նը։ 
 Նախ նա կան բու ժու մի ց հե տո Ար մա վի րի մար զի 
 Լու կա շին հա մայն քի բնակ չին  Վա ղար շա պա տի 
բժշկա կան կենտ րո նից ու ղեգ րել էին Ս.Վ.  Մա-
լա յա նի ան վան ակ նա բու ժա կան կենտ րոն, որ-
տեղ բու ժու մը շա րու նա կե լուց հե տո խոր հուրդ 
էին տվել անց նել մագ նի սա ռե զո նան սա յին հե-
տա զո տութ յուն և ս տա նալ նյար դա վի րա բույ ժի 
խորհր դատ վութ յուն։  Դա տա րեսկզ բին էր։  Դեռ 
այն ժա մա նակ, ծա նո թա նա լով հե տա զո տութ յան 
արդ յունք նե րին, Եր ևա նի Մ.  Հե րա ցու ան վան 
պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի « Հե րա-
ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի նյար-
դա վի րա բու ժութ յան և գլ խու ղե ղի կաթ ված նե րի 
բուժ ման մաս նա գի տաց ված կենտ րո նի ղե կա-
վար, նյար դա վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի վա րիչ, 
պրո ֆե սոր  Ռու բեն  Ֆա նարջ յա նը հայտ նել էր, որ 
տղա յին անհ րա ժեշտ է վի րա հա տա կան բու ժում։ 
 Բարձր տեխ նո լո գիա նե րի կի րա ռու մով վի րա հա-
տութ յու նը, սա կայն, բա վա կան թանկ էր, և  ըն տա-
նի քը չէր կա րո ղա ցել գնալ այդ քայ լին։  Մինչ դեռ 
տղա յին մշտա պես ան հանգս տաց նում էին գլխա-
ցա վե րը, գլխում ու ա կանջ նե րում չդա դա րող աղ-
մու կը։
ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յունն իր 

վրա վերց րեց տղա յի բուժ ման կազ մա կեր պու-
մը։  Նույն կլի նի կա յում  Ռ.  Ֆա նարջ յա նի խորհր-
դատ վութ յամբ ի րա կա նաց ված ա ռա վել խո րը 
հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յուն քում հաս տատ վեց 
ա մի ս ներ ա ռաջ դրված ախ տո րո շու մը։   
Ին վա զիվ վի րա հա տութ յու նը կա տար վեց հոկ-

տեմ բե րի 16-ին։  Վի րա հա տող բժիշկ ներն էին 
 Ռու բեն  Ֆա նարջ յա նը, այդ օ րե րին  Հա յաս տա-
նում գտնվող ա մե  րի կա հայ ճա նաչ ված նյար դա-
վի րա բույժ ներ` ԱՄՆ  Ջոր ջիա յի նյար դա վի րա բու-
ժա կան ինս տի տու տի նյար դա վի րա բույժ Ար թուր 
Գ րի գոր յա նը և Ատ լան տա յից  Մի քա յել Գ րի գոր-
յա նը, ԵՊԲՀ նյար դա վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի 
ա սիս տենտ  Տիգ րան  Խա չատր յա նը, նյար դա վի-
րա բույժ  Վա հագ Ա ռուս տամ յա նը։
 Ռու բեն  Ֆա նարջ յա նը տե ղե կաց րեց, որ դեպ քը 

բա վա կան բար դա ցած էր, քա նի որ վն աս վածքն 
ա վե լի քան մե կ տար վա վա ղե մութ յուն ու ներ, ո րի 
ըն թաց քում զար կե րա կա յին ար յու նը շա րու նա կել 
է լցվել ե րա կա յին ծո ցե րը։ 
«7-8 ժամ տևած թի մա յին աշ խա տան քի արդ-

յուն քում հա ջող վեց ամ բող ջութ յամբ լու ծել բե րա-
նակց ման խնդի րը»,-ա սաց պրո ֆե սո րը։
 Վի րա հա տութ յան ըն թաց քում օգ տա գործ ված 

գոր ծիք նե րի հիմն  ա կան մա սը նվի րել է ա մե  րի-
կա հայ մաս նա գետ Ար թուր Գ րի գոր յա նը։ 



 Մեր երկ րում նշա նա վոր բժշկա կան ըն տա նիք նե րից շա տե րը, մի ա վո-
րե լով եր կու ազ գա նուն ներ, հիմք են դնում տոհ մի կ բժշկա կան գեր դաս-
տան նե րի ձևա վոր մա նը: Դ րա վառ օ րի նակ նե րից է  Մե լիք-Ա դամ յան-
ներ- Մալ խաս յան ներ բժշկա կան ըն տա նի քը: Վ.Ա.  Ֆա նարջ յա նի ան վան 
ու ռուց քա բա նութ յան ազ գա յին կենտ րո նի ախ տա բա նա կան ա նա տո մի ա-
յի բա ժան մուն քի ցի տո լոգ  Նա տալ յա  Մալ խաս յա նը ըն տա նի քի պատ-
մութ յու նը սկսում է իր մայ րա կան կող մի  պա պից՝ Ար տա շես  Մե լիք-Ա դամ-
յա նից: Ան վա նի պրո ֆե սո րի ա նու նը կրող փո ղո ցում ըն տա նի քի բո լոր 
ան դամն  ե րով լու սան կար վե լը ձևա վոր ված գե ղե ցիկ ա վան դույթ է դարձել:
Ար տա շես Ա լեք սանդ րի  Մե լիք-Ա դամ յա նը ծնվել է 1885-ին,  Շու լա վեր 

գյու ղում: 1906-ին  Թիֆ լի սում գիմն  ա զիան ա վար տե լուց հե տո ըն դուն վել 
է  Խար կո վի հա մալ սա րա նի բժշկա կան ֆա կուլ տե տը: 1911-ին նշա նակ վել 
է նույն հա մալ սա րա նի ֆա կուլ տե տա յին թե րա պիա յի կլի նի կա յի օր դի նա-
տոր: Իր գի տա ման կա վար ժա կան գոր ծու նեութ յու նը սկսել է 1916-ին՝ որ-
պես հոս պի տա լա յին թե րա պիա յի ամ բիո նի ա սիս տենտ: 1925-ին հրա վիր-
վել է Եր ևան և ն շա նակ վել Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի բժշկա կան 
ֆա կուլ տե տի թե րա պիա յի ամ բիո նի վա րիչ: 1936-37թթ. ե ղել է բժշկա կան 
ինս տի տու տի պրո ռեկ տոր, իսկ 1938-ին կարճ ժա մա նա կով նշա նակ վել է 
ինս տի տու տի պրո ռեկ տո րի պաշ տո նա կա տար:
« Պա պի կիս հրա վի րե ցին Եր ևան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի 

ստեղծ ման տա րի նե րին: 1927-ին նա ե կավ Եր ևան՝ բժշկա կան ֆա կուլ տե-
տը կազ մա վո րե լու նպա տա կով:  Մինչ այդ  Խար կո վում թե րապև տիկ կլի-
նի կա էր ղե կա վա րում:  Պա պի կիս հետ Եր ևան ե կան այն պի սի ան վա նի 
բժիշկ ներ, ինչ պի սին են Հ.  Քե չե կը, Լ.  Հով հան նիս յա նը, Ա. Ար զու ման յա-
նը, Ռ.  Յոլ յա նը և  ու րիշ ներ:  Տա րի ներ անց բժշկա կան ֆա կուլ տե տը վե րա-
կազ մա վոր վեց և  դար ձավ հա մալ սա րա ն»,- ա սում է  Նա տալ յա  Մալ խաս-
յա նը: 
 Հայ րե նա կան մե ծ պա տե րազ մի  տա րի նե րին Ա.  Մե լիք-Ա դամ յա նը զգա-

լի աշ խա տանք է կա տա րել է վա կո հոս պի տալ նե րում վի րա վոր և  հի վանդ 
զին ծա ռա յող նե րի բուժ ման ուղ ղութ յամբ: 1944-ին նրա ղե կա վա րութ յամբ հիմն  ադր վել 
է ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան գի տաբժշ կա կան խոր հուր դը, ո րի գոր ծու-
նեութ յու նը նա ղե կա վա րել է մի նչև կյան քի վեր ջը:  Գիտ նա կա նը 1937-ին պաշտ պա նել 
է «Ն յու թեր հի պո տո նիկ սինդ րո մի  ու սումն  ա սիր ման վե րա բեր յա լ» թե մա յով դոկ տո րա-
կան ա տե նա խո սութ յուն, որ տեղ անդ րա դար ձել է հան րա պե տութ յու նում հա ճա խա կի 
հան դի պող այդ հա մախ տա նի շին:
 Մե լիք-Ա դամ յանն անգ նա հա տե լի ծա ռա յութ յուն ներ է մա տու ցել հան րա պե տութ յան 

բու ժա վայ րե րի և  հան քա յին ջրե րի ու սումն  ա սիր ման գոր ծում, նրա նա խա ձեռ նութ յամբ 
ու սումն  ա սիր վել են  Հա յաս տա նի լեռ նա յին ա ռող ջա րան նե րը։ Ե ղել է հան րա պե տա կան 
բժշկա կան ըն կե րութ յան, առ ժող կո մա տի բժշկա կան գի տա կան խորհր դի, թե րապևտ-
նե րի ըն կե րութ յան և  հան րա պե տա կան ռևմա տիկ կո մի  տեի նա խա գահ։  Գիտ նա կա-
նը ղե կա վա րել է  Հա յաս տա նի բժիշկ նե րի գի տա կան ըն կե րութ յու նը, 24 տա րի ե ղել է 
բժշկա կան ինս տի տու տի թե րա պիա յի ամ բիո նի վա րիչ, թե րապևտ նե րի հա մա մի ու թե-
նա կան գի տա կան ըն կե րութ յան վար չութ յան ան դամ: Ն րա ա նունն է կրում Եր ևա նի 
կենտ րո նա կան փո ղո ցե րից մե  կը և  քա ղա քա յին N 1 կլի նի կա կան հի վան դա նո ցի թե-
րապև տիկ բա ժան մուն քը:
Ֆ րան սիա կա տա րած գոր ծու ղու մի ց (1929թ.) և  ար տա սահ ման յան ա ռա ջա տար 

բժշկա կան կենտ րոն նե րում սրտա նո թա յին հի վան դութ յուն նե րի ախ տո րոշ ման և  բուժ-
ման ձեռք բե րումն  ե րին ծա նո թա նա լուց հե տո վե րա դառ նա լով իր կլի նի կա՝ Ա.  Մե լիք-
Ա դամ յա նը ներդ նում է սրտա նո թա յին հի վան դութ յուն նե րի ախ տո րոշ ման և  բուժ ման 
մի  շարք նոր ե ղա նակ ներ, փո փո խութ յուն ներ կա տա րում ու սումն  ա կան ծրագ րե րում։ 
 Դեռևս այդ ժա մա նակ նա հա տուկ ու շադ րութ յուն է դարձ նում սրտագ րութ յան ներդր-
մա նը ներ քին բժշկութ յան պրակ տի կա յում։  Ձեռք բեր ված փոր ձի և  գի տա կան ար գա-
սա վոր պրպտումն  ե րի արդ յուն քում պաշտ պա նել է « Հի պեր տո նիկ հա մախ տա նի շի 

ՄԵԼԻՔ-ԱԴԱՄՅԱՆՆԵՐ-ՄԱԼԽԱՍՅԱՆՆԵՐ
ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րար Ար մե ն  Մու րադ յա նի

 նա խա ձեռ նութ յամբ ի րա կա նաց վող  Կո չու մով բժիշկ նա-
խագ ծի այս անդ րա դար ձը նվիր ված է  Մե լիք-Ա դամ յան ներ- 

Մալ խաս յան ներ ըն տա նի քին:

ինծ ն
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ու սումն  ա սի րութ յան նյու թե րը» թե մա յով դոկ տո րա կան թեզ (1937թ.), ո րը 
 Հա յաս տա նում սրտա բա նութ յան գծով հիմն  ա րար ա ռա ջին աշ խա տութ-
յուն նե րից էր։  Պարգ ևատր վել է «Աշ խա տան քա յին Կար մի ր դրո շի» շքան-
շա նով։
« Պա պիկս մի նչև կյան քի վերջը ղե կա վա րում էր թե րա պիա յի բա ժան-

մուն քը:  Մեծ սեր և  հար գանք էլ վա յե լում: Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում 
առ այ սօր նրա ա նու նով կրթա թո շակ է տրվում բարձր ա ռա ջա դի մութ-
յուն ու նե ցող ու սա նող նե րին, ո րոնց թվում էր նաև հա րա զատ եղ բայր ս»,- 
ա սում է  Նա տալ յա  Մալ խաս յա նը:
Պ րո ֆե սո րի ան մի  ջա կան մաս նակ ցութ յամբ ի րա կաց վել են մի  շարք նո-

րա մու ծութ յուն ներ հան րա պե տութ յան թե րապև տիկ ծա ռա յութ յան ո լոր-
տում. հիմն  վեց կու րոր տա բա նութ յան և  ֆի զիո թե րա պիա յի ԳՀԻ (1932թ.), 
բաց վե ցին ԱՆ բժշկա գի տա կան խոր հուր դը (1944թ.), այդ խորհր դին կից 
խպի պի ու սումն  ա սիր ման հանձ նա ժո ղո վը (1946թ.),  Հան րա պե տա կան 
հա կառև մա տիկ կո մի  տեն, ռևմա տա բա նա կան կա բի նետ ներ պո լիկ լի նի-
կա նե րում և  բա ժան մունք ներ հի վան դա նոց նե րում։ Ան վա նի բժիշ կի գի-
տա կան գոր ծու նեութ յան շա րու նա կո ղը նրա դուստրն էր՝ Ա նաի դա  Մե-
լիք-Ա դամ յա նը:
« Պա պի կիս կի նը Ե լե նա  Ֆի լա տո վան էր: Ն րանց աղ ջի կը՝ իմ մայ րի կը՝ Ա նաի դա 

 Մե լիք-Ա դամ յանն էր, ով ա վար տել է Եր ևա նի պո լի տեխ նի կա կան հա մալ սա րա նի 
քի մի ա կան ֆա կուլ տե տը:  Մայրս ամ բողջ կյան քում աշ խա տել է ԵՊԲՀ ոչ օր գա նա-
կան քի մի ա յի ֆա կուլ տե տում որ պես դա սա խոս-ա սիս տենտ և  նույն պես ան մասն 
չէր ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տի ց»,- շա րու նա կում է բժշկա կան ըն տա նի քի եր րորդ 
սերն դի ներ կա յա ցու ցի չը:
Բ ժիշկ էր նաև նրա հայ րա կան կող մի  պա պի կը՝ Ա րա մա յիս  Մալ խաս յա նը:  Նա 

ծնվել է 1894-ի մա յի սի 15-ին,  Ցա րա կան  Ռու սաս տա նի Ե լի զա վետ պոլ քա ղա-
քում՝ դա տա կան պաշ տոն յա  Հով հան նես  Մալ խաս յան ցի բազ ման դամ ըն տա նի-
քում: Ա րա մա յի սը սո վո րել է Ե լի զա վետ պո լի գիմն  ա զիա յում, սա կայն «վատ վար-
քի» պատ ճա ռով հե ռաց վել է:  Հա րութ յուն  Մի նաս յա նը, 2006-ին «Բռ նա դատ ված 
հայ բժիշկ նե րը» կեն սագ րա կան բա ռա րա նում ներ կա յաց նե լով  Մալ խաս յան նե րի 
բժշկա կան ճյու ղը, գրում է, որ 1914-ին Ա.  Մալ խաս յա նը ա վար տել է  Լեն քո րա նի 
պրո գիմն  ա զիան (6 դա սա րան), նույն թվա կա նին զո րա կոչ վել է ցա րա կան բա նակ՝ 
որ պես շար քա յին զին վոր: 1914-ին ծա ռա յութ յան ըն թաց քում ցու ցա բե րած անձն վի-
րութ յան հա մար պարգ ևատր վել է զին վո րա կան  «Գեոր գիև յան» խա չով և  ու ղարկ-
վել սո վո րե լու  Թիֆ լի սի պրա պորշ չիկ նե րի դպրոց:
1915-ին ա վար տել է  Թիֆ լի սի պրա պոր շչիկ նե րի 6-ամ յա դպրո ցը, ստա ցել պրա-

պորշ չի կի կո չում և  Կով կաս յան բա նա կի գլխա վոր հրա մա նա տա րութ յան հրա-
մա նով նշա նակ վել է ցա րա կան բա նա կի  Կով կաս յան ռազ մա ճա կա տի 23-րդ 
 Թուրք մե նս տան յան հետ ևակ գնդի 9-րդ  վաշ տի կրտսեր սպա:  Նույն թվա կա նին 
վի րա վոր վել է և  ու ղարկ վել զին վո րա կան լա զա րեթ՝ բուժ ման, ա պա վե րա դար ձել 
նախ կին ծա ռա յութ յան: 1917-ի հոկ տեմ բեր յան հե ղա փո խութ յան ա վար տից և  ցա-
րա կան բա նա կի կազ մա լու ծու մի ց հե տո  Թիֆ լի սում զո րացր վել է՝ որ պես ռու սա-
կան բա նա կի պա հես տի սպա:  Զո րացր վե լուց հե տո պարգ ևատր վել է մար տա կան 
սխրանք նե րի հա մար ստա ցած շքան շան նե րով:  Ցա րա կան բա նա կում ծա ռա յե լու 
ըն թաց քում պարգ ևատր վել է մի  շարք՝ այդ թվում սբ. Ան նա յի II, III և IV աս տի ճան-
նե րի, սբ. Վ լա դի մի  րի 2 աս տի ճան նե րի և սբ.  Գեոր գիի շքան շան նե րով:
1928-32թթ. սո վո րել է Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի բժշկա կան ֆա կուլ տե-

տում՝ դառ նա լով դրա ա ռա ջին շրջա նա վար տը:  Հա մալ սա րա նում (ա պա ինս տի-
տու տում) ու սա նե լու տա րի նե րին ե ղել է հար վա ծա յին ծա ռա յող: 1931-ին, ամ ռան 
ար ձա կուր դի ըն թաց քում աշ խա տել է որ պես  Դի լի ջա նի ա ռող ջա րա նի ար ևա բու ժա-
րա նի վա րիչ: 1931-ին ե ղել է ԵԲԻ-ն  կից  Հա յաս տա նի  Կար մի ր խա չի է վա կոըն դու-
նա րա նի պե տի օգ նա կա նը և  աշ խա տանքն ե րը գե րա զանց կազ մա կեր պե լու հա մար 
պարգ ևատր վել շնոր հա կա լագ րե րով:  Մաս նա գի տութ յամբ թե րապև տը 1932-35թթ. 
աշ խա տել է  Ղա մար լո ւի՝ այժմ Ար տա շատի շրջա նում՝ որ պես բժիշկ և շր ջա նա յին 
հա վա տար մա տար բժիշկ: 1935-38թթ. աշ խա տել է ԽՍՀ  Կո տայ քի շրջա նի ա ռող ջա-
պա հութ յան բաժ նի  Քա նա քեռ գյու ղի կենտ րո նա կան ամ բու լա տո րիա յում՝ որ պես 
բժիշկ: Բ նակ վել է  Կո տայ քի շրջա նի  Քա նա քեռ գյու ղում:  Հա մա տե ղութ յամբ աշ խա-
տել է  Դի լի ջա նի տու բեր կու լո զա յին ա ռող ջա րա նում՝ որ պես խորհր դա տու:  Հա մա-
տե ղութ յամբ աշ խա տել է նաև հան րա պե տա կան զին կո մի  սա րիա տի զո րա կո չա յին 
բժշկա կան հանձ նա ժո ղո վում՝ որ պես թե րապևտ: Մշ տա պես կրել է զին վո րա կան 
հա մազ գեստ:  Լի նե լով իր գոր ծի նվիր յալ՝ հա ճախ հի վանդ նե րին բու ժօգ նութ յուն 
ցու ցա բե րե լու նպա տա կով  Հա յաս տա նի հե ռա վոր գյու ղե րը մե կ նել է ձիա կառ քով:
1938-ին բժշկի բա րե կամն  ե րից մե  կը՝ Ա. Գ. « Ման յա» ծած կա նու նով, մատ նա գիր 

է գրել ՆԳԺԿ այն մա սին, որ բժշկի եղ բայր, ՀԽՍՀ առ ժող կո մի  տե ղա կալ Ար մե -
նակ  Մալ խաս յա նը եղ բո րը եր կու ամ սով գոր ծու ղել է  Մոսկ վա՝ բժշկութ յան գծով 
վե րա պատ րաստ վե լու և  առ ժող կո մա տի մի  ջոց նե րով նրա հա մար այն տեղ բնա կա-
րան է վար ձել, դաշ նա մուր, կա հույք գնել՝ այդ պի սով պե տութ յա նը պատ ճա ռե լով 
15.000 ռուբ լու վն աս: 1938-ին ստո րագր վել է ձեր բա կալ ման և  խու զար կութ յան օր-
դե րը, դրան հա ջոր դել են ձեր բա կա լութ յու նը և բ նա կա րա նի խու զար կութ յու նը:  Մե-
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ղադր վել է նախ կի նում դե նի կին յան և  ցա րա կան բա նակ նե րում ծա ռա յած լի նե լու, 
հա կա հե ղա փո խա կան տրա մադ րութ յուն ներ ու նե նա լու, 1921-ին «դաշ նակ ցա կան 
ա վանտ յու րա յի ն» մաս նակ ցե լու և  հա կա հե ղա փո խա կան թռու ցիկ ներ տպագ րե լու, 
այլ մե ղ քե րի մե ջ:
1938-ին դա տա պարտ վել է գնդա կա հա րութ յան՝ անձ նա կան գույ քի բռնագ րա վու-

մով: Բռ նագ րա վել են ոս կե ղեն, անձ նա կան ի րեր, շքան շան ներ, փաս տաթղ թեր, 
լու սան կար ներ, ըն տա նի քին պատ կա նող թան կար ժեք ի րեր, ո րոնք հե տա գա յում 
նույ նիսկ ար դա րաց վե լուց հե տո չեն վե րա դարձ վել հա րա զատ նե րին: « Նա ոչն չաց-
րել էր իր ողջ ի րե րը:  Միայն մե կ թուր էր մն ա ցել, ո րը կոտ րել էր, որ պես զի չտա-
նեն»,- մե ջ բե րում է  Նա տալ յա  Մալ խաս յա նը:
1938-ի մար տի 3-ին  Մալ խաս յա նը գնդա կա հար վել է, իսկ հա րա զատ նե րին հայտ-

նել է, թե աք սոր վել է ան հայտ ուղ ղութ յամբ՝ ա ռանց նա մա կագ րութ յան ի րա վուն-
քի: 1955-ին Ա րա մա յիս  Մալ խաս յա նի գոր ծը վե րա նա յե լու հար ցով հար ցաքնն վել են 
նրա նախ կին ըն կեր նե րից մի  քա նի սը, ով քեր բո լո րը տվել են դրա կան բնու թագ րեր: 
Ն րան ցից էին ԵՊԲՀ սա նի տա րա հի գիե նիկ ֆա կուլ տե տի դե կան  Ռու բեն Ա ղա սար յա-
նը, Գ րի գոր  Դոն դա րո վը, ման կութ յան ըն կեր, բժիշկ  Վա ղի նակ Մ ռավ յա նը, բժիշկ  Մի-
քա յել  Նա րի մա նո վը:
1956-ի հոկ տեմ բե րի 16-ին ար դա րաց վել է ՀԽՍՀ  Գե րա գույն դա տա րա նի քրեա կան 

գոր ծե րով դա տա կան կո լե գիա յի վճռով՝ մե  ղադ րան քի ա նա պա ցու ցե լիութ յան պատ-
ճա ռով:
Ա մուս նա ցած է ե ղել Հ ռիփ սի մե   Խա չատր յա նի հետ, ու նե ցել եր կու ե րե խա՝  Վի գե նին 

և  Լի լիա յին: 1988-ին  Վի գեն  Մալ խաս յա նի դի մու մով նրան են վե րա դարձ րել մի  քա նի 
փաս տաթղ թեր՝  Հա յաս տա նի ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան և  զին կո մի  սա-
րիա տի մի  քա նի հրա ման նե րի, պատ վոգ րե րի, աշ խա տան քա յին գրքույկ նե րի պատ-
ճեն նե րը:
 Վի գեն  Մալ խաս յա նը ըն տա նի քի երկ րորդ սերն դի վառ ներ կա յա ցու ցիչն է:  Հայ 

խորհր դա յին վի րա բույ ժը, բժշկա կան գի տութ յան դոկ տո րը (1960թ.), պրո ֆե սո րը 1939-
ին մի ջ նա կարգ դպրոցն ա վար տե լուց հե տո ըն դուն վել է բժշկա կան ինս տի տուտ:
« Հայրս՝  Վի գեն  Մալ խաս յա նը 16 տա րե կան էր, երբ ար ժա նա ցավ « Ժո ղովր դի թշնա-

մի » կար գա վի ճա կին:  Նա  Մոսկ վա յում ըն դուն վել էր բժշկա կան հա մալ սա րան, ա պա 
ստիպ ված էր ե ղել լքել  Մոսկ վան, ո րով հետև ժո ղովր դի թշնա մու որ դի էր հա մար վում: 
Այ նու հետև տե ղա փոխ վում է  Դո նի  Ռոս տով՝ քե ռու մոտ: Այդ ժա մա նակ այն տեղ էր 
տե ղա կայ ված  Վար շա վա յի բժշկա կան հա մալ սա րա նը:  Մեկ տա րի հա ղոր դակց վե լով 
խո շոր մաս նա գետ նե րի հետ՝ նա սի րա հար վեց բժշկութ յա նը: Այ նու հետև հայրս ե կել է 
Եր ևա նի բժշկա կան ինս տի տուտ և  պա տե րազ մը սկսվե լուն պես ան ցել է ա րա գաց ված 
դա սըն թաց:  Զին վո րա կան հոս պի տալ նե րում աշ խա տել է  մի նչև պա տե րազ մի  ա վար-
տը, հե տա գա յում աշ խա տան քի է ան ցել ան վա նի վի րա բույժ Ս.  Շա րի ման յա նի մոտ՝ 
որ պես բժիշկ օր դի նանտ: Բժշ կա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր  Սեդ րակ 
 Շա րի ման յա նը շատ էր գնա հա տում հորս, թե պետ քննութ յան ժա մա նակ, վի րա հա-

տութ յու նից ե րեք էր նշա նա կե լ»,-ժպի տով պատ մում է բժշկու հին:
 Նո րա վարտ բժիշ կը գոր ծուղ վել է  Բա սար գե չա րի շրջան ( Վար դե նիս), որ տեղ 

աշ խա տել է մի նչև 1944-ը՝ զբա ղեց նե լով է վա կո հոս պի տա լի վի րա բու ժա կան բա-
ժան մուն քի պե տի պաշ տո նը, մի ա ժա մա նակ կա տա րել է բազ մա թիվ վի րա հա-
տութ յուն ներ, ներդ րել հա մակց ված բուժ ման ե ղա նակ ներ: 1945-ին զո րացր վե լով՝ 
աշ խա տան քի է ան ցել հան րա պե տա կան կլի նի կա կան հի վան դա նո ցում: 1951-ին 
պաշտ պա նել է «Աս կա րի դո զի բար դութ յուն նե րի մա սի ն» թե մա յով թեկ նա ծո ւա-
կան ա տե նա խո սութ յուն, ա պա ցու ցել, որ աս կա րի դո զը կա րող է դառ նալ ա ղիք նե րի 
հետ վի րա հա տա կան տար բեր բար դութ յուն նե րի պատ ճառ: 1952-ին Վ.  Մալ խաս յա-
նը նշա նակ վել է բժշկա կան ինս տի տու տի ընդ հա նուր վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի 
ա սիս տենտ, մի ա ժա մա նակ զբաղ վել ստա մոք սի խո ցա յին հի վան դութ յան վի րա-
հատ ման հար ցե րով: Ամ փո փե լով իր ու սումն  ա սի րութ յուն նե րի արդ յունք նե րը՝ 1959-
ին պաշտ պա նել է «Ս տա մոք սի մաս նա հա տու մի ց հե տո բե րա նակց ման ո րոշ հար-
ցե ր» թե մա յով դոկ տո րա կան ա տե նա խո սութ յուն:  1960-ին գիտ նա կա նը ղե կա վա րել 

է  ԽՍՀՄ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան Եր ևա նի բժիշկ նե րի կա տա րե լա գործ-
ման ինս տի տու տի վի րա բու ժութ յան ամ բիո նը:  Հե ղի նակ է 90 աշ խա տանք նե րի, այդ 
թվում՝ «Ս տա մոք սի տի պա յին վի րա հա տութ յան տեխ նի կա ն», « Տաս ներ կու մատն յա 
ա ղի քա յին ծայ րա տ», «Ավ շա յին խո շոր ծո րա նի դրե նա վո րու մը վի րա բու ժա կան կլի-
նի կա յու մ» մե  նագ րութ յուն նե րի, 1962-ին ԽՄԿԿ ան դամ էր:
 Մաս նա գի տա կան շրջա նակ նե րում լայն տա րա ծում է ստա ցել և  բարձր գնա հա տա-

կա նի ար ժա նա ցել  Վի գեն  Մալ խաս յա նի՝ « Վի րա բույ ժի ան ձի ա ռանձ նա հատ կութ-
յուն նե րը դեոն թո լո գիա կան տե սանկ յու նի ց» աշ խա տութ յու նը:
Վ.  Մալ խաս յա նի ե րե խա նե րը՝  Նա տալ յա և Անդ րեյ  Մալ խաս յան նե րը, ևս  որ պես կո-

չում ընտ րե ցին բժշկութ յու նը:
«Եղ բայրս՝ Անդ րեյ  Մալ խաս յա նը, գե րա զան ցութ յամբ ա վար տել է Եր ևա նի բժշկա-

կան ինս տի տու տը:  Մաս նա գի տա նա լով ու րո լո գիա յի ո լոր տում՝ սո վո րել է  Լա պատ-
կի նի,  Պի տա լի մոտ:  Մինչ ող բեր գա կան մա հը՝ 44 տա րե կան հա սա կում նա ղե կա վա-
րել է «Է րե բու նի» բժշկա կան կենտ րո նի ու րո լո գիա յի բա ժան մուն քը»,- շա րու նա կում 
է  Մալ խաս յան նե րի ըն տա նի քի ներ կա յա ցու ցի չը: «Ես նույն պես ո րո շե ցի բժիշկ դառ-
նալ: Բժշ կա կան ինս տի տուտն ա վար տե լուց հե տո որ պես վի րա բույժ ա վար տել եմ 
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ին տեր նա տու րան և  մաս նա գի տա ցել մոր ֆո լո գիա յի բնա գա վա ռում: 1977-ից 
աշ խա տել եմ նախ կին բժշկի նե րի կա տա րե լա գործ ման ինս տի տու տում:  Պաշտ-
պա նել եմ թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սութ յուն՝ «Սք րի նին գա յին ցի տո լո գիա» 
թե մա յո վ»,- ա սում է  Նա տալ յա  Մալ խաս յա նը, ով սկզբում ցան կա ցել է մաս նա-
գի տա նալ վի րա բու ժութ յան ո լոր տում, սա կայն ա մուս նութ յու նը ազ դե ցութ յուն է 
ու նե ցել նրա նեղ մաս նա գի տաց ման վրա:
 Նա տալ յա յի ա մու սի նը՝  Գաս պար Ա վե տիս յա նը, ստո մա տո լոգ է, այժմ աշ խա-

տում և բ նակ վում է  Մոսկ վա յում:  Նա հի շում է, թե ինչ պես ի րենց ըն տա նե կան 
հա մա տեղ կյան քի սկզբին մե կ նել էին Ալ ժիր՝ աշ խա տե լու: Ն րա դուստրե րը 
չընտ րե ցին բժշ կի մաս նա գի տութ յու նը:  Մա րիա նան ա վար տել է ԵՊՀ կի րա ռա-
կան մա թե մա տի կա յի ֆա կուլ տե տը, Ի րի նան ԵՊՀ ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ-
տե տի շրջա նա վարտ է, ֆի նան սա կան մե  նեջ մե ն թի մաս նա գետ:  Քույ րերն այժմ 
բնակ վում և  հա ջո ղութ յամբ ի րենց մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յու նը շա րու-
նա կում են  Հո լան դիա յում:
Վ. Ա.  Ֆա նարջ յա նի ան վան ու ռուց քա բա նութ յան ազ գա յին կենտ րո նի ախ-

տա բա նա կան ա նա տո մի ա յի բա ժան մուն քի եր կա րամ յա ցի տո լո գի գնա հատ-
մամբ՝ բժշկի մաս նա գի տութ յու նը բարդ է և  պա տա խա նա տու: Ն րա հա մոզ-
մամբ՝ ան տար բեր մար դը չի կա րող բժիշկ դառ նալ: « Մեր ի րա կա նութ յան մե ջ 
բժիշ կը պետք է սա տա րի հի վան դի հա րա զատ նե րին: Այն պես է ստաց վում, որ 
զգաց մունք նե րը, ապ րումն  ե րը ներգ րա վում են ողջ ըն տա նի քին, այդ պատ ճա-
ռով բժիշկն ա ռա ջին հեր թին պետք է կա րո ղա նա խո սել և լ սել հի վանդ նե րին, 
նրանց հա րա զատ նե րին: Բժշ կութ յու նը պետք է լի նի ար յան մե  ջ»,- պար զա բա-
նում է բժշկու հին՝ հա վե լե լով, որ մարդ կանց լսե լը մե ծ կա րո ղութ յուն է, ո րը բո-
լո րին տրված չէ: 
«Ու ռուց քա բա նութ յան կենտ րո նում աշ խա տե լը բա վա կա նին բարդ է: Բ ժիշկն 

ա ռա ջին հեր թին պետք է ու նե նա սիրտ, հո գի և  համ բե րութ յուն:  Դա ան շա հախն-
դիր ծա ռա յութ յուն է մարդ կանց: Բ ժիշ կը մա հա նում և  վե րածն վում է յու րա քանչ-
յուր հի վան դի հետ, այս պի սին է մե ր աշ խա տան քը»,- ա վե լաց նում է  Նա տալ յա 
 Մալ խաս յա նը՝ հույս ու նե նա լով, որ թոռ նե րը՝ մաս նա վո րա պես Ա լեք սանդ րը, 
կշա րու նա կեն ըն տա նի քի բժշկա կան գի ծը:
Անդ րեյ  Մալ խաս յա նի եր կու որ դի նե րից մե  կը՝  Վի գե նը, գնաց հոր ճա նա պար-

հով:  Վի գեն  Մալ խաս յան կրտսե րը հպար տութ յամբ է կրում ան վա նի պա պի 
ա նու նը: « Վի գեն Ա րա մա յի սո վի չը ոչ մի այն փայ լուն վի րա բույժ էր, այլև բազ-
մա կող մա նի զար գա ցած մարդ, լավ խո հա րար, ոչ վատ նկա րիչ: Ք չե րը գի տեն, 
որ պա պիկս նաև  Հա յաս տա նում բռնցքա մար տի ֆե դե րա ցիա յի հա մա նա խա-
գահն է ր»,- հի շում է  Վի գեն  Մալ խաս յան կրտսե րը, ով հա ջող ված ու րո լոգ է 
 Մոսկ վա յում:  Նա կար մի ր դիպ լո մով ա վար տել է  Սանկտ  Պե տեր բուր գի պե տա-
կան բժշկա կան հա մալ սա րա նը: Ան ցել է վի րա բու ժա կան գծով ին տեր նա տու-
րա, ու րո լո գիա յի գծով կլի նի կա կան օր դի նա տու րա, ո րից հե տո շուրջ մե կ տա րի 
 Ռու սաս տա նի Պս կով քա ղա քում կա տա րել է իր ա ռա ջին քայ լե րը: Այ նու հետև 
Վ.  Մալ խաս յա նը տե ղա փոխ վել է  Մոսկ վա և  ըն դուն վել աս պի րան տու րա՝ ՌԴ 
գլխա վոր ու րո լոգ, պրո ֆե սոր Դ մի տ րի  Պուշ կար յո վի ղե կա վա րութ յան ներ քո:
« Թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սութ յու նը պաշտ պա նե լուց հե տո այժմ աշ խա-

տում եմ տե ղի 3-րդ  հի վան դա նո ցի ու րո լո գիա կան բա ժան մուն քու մ»,- պատ մում 
է ե րի տա սարդ մաս նա գե տը:  Խո սե լով իր մաս նա գի տա կան ընտ րութ յան մա-
սին՝ նա կես կա տակ, կես լուրջ նշում է, որ բա ցի բժիշկ դառ նա լուց այ լընտ րանք 
չու ներ, քա նի որ թե՛ հո րա կան, թե ՛ մո րա կան կող մի ց պա պե րը բժիշկ ներ են 
ե ղել:
« Բա ցար ձակ նվիր վա ծութ յուն մաս նա գի տութ յա նը». այս խոս քե րով է բնու-

թագ րում հո րը  Վի գե նը:  Նա հա ճախ է լցվում հպար տութ յան զգա ցու մով, երբ 
այս կամ այն մի  ջազ գա յին գի տա ժո ղո վի ժա մա նակ ի րեն մո տե նում են ան վա նի 
մաս նա գետ ներ՝ նշե լով, որ ա ռիթ են ու նե ցել ճա նա չե լու և  աշ խա տե լու Անդ րեյ 
 Մալ խաս յա նի հետ:
« Հայրս իս կա պես նվիր ված էր իր մաս նա գի տութ յա նը, օր վա ցան կա ցած ժա-

մի ն հա սա նե լի էր հի վան դի հա մար: Ե թե կար օգ նութ յան կա րիք, ա պա նրա 
մե կ նու մը չէր քննարկ վու մ» ,- հի շում է  Վի գե նը:
 Նա մե կն է այն բժիշկ նե րից, ով ապ րե լով  Ռու սաս տա նում, մշտա պես ձգտում է 

պահ պա նել կա պը հայ րե նի քի հետ:  Մաս նա գի տա կան մի ա վո րու մը, ո րը ստեղ-
ծել են մոսկ վա յաբ նակ հայ բժիշկ նե րը, գոր ծում է  Ռու սաս տա նի հա յե րի մի ութ-
յանն ա ռըն թեր: «Այ սօր շատ կար ևոր է օգ տա գոր ծել սփյուռ քի նե րու ժը և  օգ տա-
կար լի նել հայ րե նի քի ա ռող ջա պա հութ յան զար գաց մա նը»,- նկա տում է բժիշ կը: 
Ա րա մա յի սը, ի տար բե րութ յուն ա վագ եղ բոր, չընտ րեց բժշկի մաս նա գի տութ-

յու նը:  Նա ա վար տել է  Մոսկ վա յի պե տա կան հա մալ սա րա նի մե  խա նի կա մա թե-
մա տի կա կան ֆա կուլ տե տը: Այ նու հետև աշ խա տան քի է ան ցել տե ղե կատ վա կան 
տեխ նո լո գիա նե րի ո լոր տում ա ռա ջա տար հա մար վող « Յան դեք ս» ըն կե րութ յու-
նում:  Ճա կա տագ րի բե րու մով ստիպ ված լի նե լով սո վո րել և  աշ խա տել հայ րե նի-
քի սահ ման նե րից հե ռու՝ եղ բայր նե րը, հատ կա պես  Վի գե նը, ա ռա ջի կա յում չեն 
բա ցա ռում, որ մի  օր կվե րա դառ նան  Հա յաս տան:
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Հա մալ սա րա նի գի տա կան խորհր դում արդ յու նա վետ քննար-
կում ծա վալ վեց, ո րի հիմքն ըն տա նե կան բժշկութ յան ամ բիո նի 
վա րիչ, պրո ֆե սոր  Մի քա յել  Նա րի ման յա նի զե կու ցումն  էր հա-
մալ սա րա նա կան ըն տա նե կան բժշկութ յան կլի նի կա յի և  այդ կլի-
նի կա յում հա մալ սա րա նի աշ խա տա կից նե րի և ն րանց ըն տա նի քի 
ան դամն  ե րի հա վա քագր ման մա սին:
Հա մա ձայն ՀՀ կրթութ յան և  գի տութ յան նա խա րա րութ յան 

ո րոշ ման՝ հաս տատ վել է  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում 
2007-08 ուս տար վա աս պի րան տու րա յի ըն դու նե լութ յան նոր 
կարգ: Աս պի րան տու րա դի մո ղը ա վար տա կան տար վա ըն թաց-
քում մի նչև աս պի րան տու րա յի ըն դու նե լութ յան հայ տա րա րութ-
յու նը պետք է հանձ նի «Օ տար լե զու», «Ին ֆոր մա տի կա և  հա մա-
կարգ չից օգտ վե լու հի մունք ներ» ստու գարք նե րը:
Եր ևա նում կա յա ցավ  Հա յաս տա նի երկ րորդ մի  ջազ գա յին 

բժշկա կան հա մա գու մա րը, ո րը կար ևոր բժշկա գի տա կան, մաս-
նա գի տա կան և  հա յա պահ պան մի  ջո ցա ռում է: 
Վե րա նա յե լով ֆի նան սա կան հնա րա վո րութ յուն նե րը՝ հա մալ-

սա րա նի ռեկ տո րը ո րո շել է կա նանց մի  ջազ գա յին օր վա ա ռի թով 
կա տա րել աշ խա տա վար ձի հա վել յալ վճա րում:
Ստեղծ վեց ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րի խոր հուրդ:
Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի ռազ մա վա րա կան ծրագ րե րի մե ջ 

են մտնում նաև ու սա նո ղա կան հան րա կա ցա րան նե րի բա րե կար-
գու մը, պատ շաճ կեն ցա ղի հա մար անհ րա ժեշտ ծա ռա յութ յուն նե-
րի ստեղ ծու մը, ու սա նո ղի ինք նու րույն աշ խա տանքն ի րա կա նաց-
նե լու հա մար հա մա կարգ չա յին լսա րա նի ստեղ ծու մը, ին տեր նետ 
կա պի ա պա հո վու մը:
Այ սու հետև հա մալ սա րա նում անց կաց վող բո լոր գի տա կան հե-

տա զո տութ յուն նե րը մի նչև ի րա կա նաց ման փու լը պետք է է թի կա-
կան փոր ձա գի տութ յան են թարկ վեն:
Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում 22 երկր նե րից սո վո րում է 1.309 

ու սա նող:
Բժշ կա կան հա մալ սա րա նը շնոր հա վո րում է Ար մե ն Ա շոտ յա նին 

և  Կա րեն Ա վագ յա նին՝ ՀՀ ԱԺ ընտ րութ յուն նե րում տա րած հաղ-
թա նա կի և ԱԺ պատ գա մա վոր ընտր վե լու կա պակ ցութ յամբ:

 Հու լի սին Եր ևա նում էր  Ռի գա յի Ստ րա դինս հա մալ սա րա նի 
պատ վի րա կութ յու նը: Այ ցի շրջա նակ նե րում հա մա գոր ծակ-

ցութ յան հեր թա կան հա մա ձայ նա գիր կնքվեց ԵՊԲՀ-ի և 
 Ռի գա յի Ստ րա դինս հա մալ սա րան նե րի մի ջև:

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում հյուր էր  Շա րի-

տեի և Դ յու սել դոր ֆի մի աց յալ պատ վի րա կութ յու նը, ո րը ղե կա վա-
րում էր Դ յու սել դոր ֆի հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա յի տնօ րեն  Պի-
տեր  Չեռ նա կը, ում շնորհ վեց ԵՊԲՀ պատ վա վոր դոկ տո րի կո չում: 
 Սեպ տեմ բե րի 1-ին հա մալ սա րա նի մի  ջանցք նե րում ա ռա ջին 

կուր սե ցի նե րը հան դի պե ցին հե տաքր քիր մի  հայ տա րա րութ յան, 
ո րը հա ճե լի նո րույթ էր: Ըստ վեր ջի նիս՝ տե ղե կաց վում էր, որ բո-
լոր ա ռա ջին կուր սե ցի նե րը հա մալ սա րա նի դե ղատ նից անվ ճար 
կա րող են ձեռք բե րել բժշկական խա լաթ ներ՝ դե կա նա տի ու ղեգ րի 
ներ կա յաց ման դեպ քում:  Նույն հայ տա րա րութ յան մե ջ մյուս կուր-
սե րի ու սա նող նե րին խնդրվում է կրել խա լաթ ներ՝ ԵՊԲՀ լո գո յի 
առ կա յութ յամբ՝ նշե լով, որ այդ պի սիք կա րե լի է գնել հա մալ սա րա-
նի դե ղատ նից: 
Կար ևոր ի րա դար ձութ յուն հա մալ սա րա նի կյան քում. ա վար տե-

ցին անգ լա լե զու ու սուց մամբ ա ռա ջին շրջա նա վարտ նե րը:
Հնդ կաս տա նի  Հան րա պե տութ յան դես պա նութ յու նը նա խա-

ձեռ նել էր հան դի պում Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա-
րա նի հնդիկ ու սա նող նե րի հետ:  Նա խա ձեռ նութ յու նը նա խա դե-
պը չու նե ցող ի րա դար ձութ յուն էր, ո րի ըն թաց քում  Հա յաս տա նում 
Հնդ կաս տա նի  Հան րա պե տութ յան դես պա նութ յան ա ռա ջին քար-
տու ղար պրն.  Բա լին և ՀՀ ոս տի կա նութ յան բարձր պաշ տոն յա-
նե րը մե ր երկ րում հնդիկ ե րի տա սարդ նե րին ծա նո թաց րին ՀՀ 
օ րենք նե րին և  Սահ մա նադ րութ յան այն կե տե րին, ո րոնք ա ռա վել 
հե տաքր քիր էին օ տա րերկր յա քա ղա քա ցի նե րին:
 Բու հա կան մաս նա գի տա կան և  շա րու նա կա կան կրթութ յան 

բա ժի նը մշա կել և  հաս տատ ման է ներ կա յաց րել բժշկա կան հա-
մալ սա րա նի ին տեր նա տու րա յի և  օր դի նա տու րա յի նոր կա նո նա-
կար գե րը և կ լի նի կա կան օր դի նա տո րի է թի կա յի օ րենս գիր քը:
Գեր մա նիա յի  Լին դաու քա ղա քում կայացավ բժշկութ յան և 

 ֆի զիո լո գիա յի աս պա րե զի  Նո բել յան մրցա նա կա կիր նե րի հետ 
ա մե  նամ յա հան դի պու մը:  Հա յաս տանն ա ռա ջին ան գամ էր մաս-
նակ ցում այդ հա վա քին:  Հինգ հայ մաս նա կից նե րից եր կու սը ներ-
կա յաց ված էին ԵՊԲՀ-ից: 
Օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի ՀՀ հա մա բու հա կան մրցա շա-

րում  բժշկա կան հա մալ սա րա նի վո լեյ բո լի տղա մարդ կանց թի մը 
գրա վեց մրցա շա րի 2-րդ  հո րի զո նա կա նը:
ՀՀ նա խա գահ  Ռո բերտ  Քո չար յա նն այ ցե լեց բժշկա կան հա-

մալ սա րան:
Բժշ կա կան հա մալ սա րանն ար դեն ու նի իր սե փա կան է ներ գա-

կենտ րո նը:

2007 ԹՎԱԿԱՆ

Այս թո ղարկ մամբ ա վար տում ենք ԵՊԲՀ 95-ամ յա կի ա ռի թով « Տա րեգ րութ յան» հրա պա րա կու մը:
Այս խո րա գի րն ամ փո փեց հա մալ սա րա նի պատ մութ յան կար ևո րա գույն է ջե րը՝ հնա րա վո րութ յուն ստեղ ծե-

լով բժշկա կան հա մալ սա րա նի պատ մութ յամբ հե տաքրքր վող նե րին թռու ցիկ, բայց և  հա ջոր դա կա նութ յամբ 
տե ղե կա նալ այն ի րա դար ձութ յուն նե րին, ո րոն ցով բժշկա կան հա մալ սա րա նը ի րա կա նաց րել է իր առջև 

դրված կար ևո րա գույն խնդիր նե րը՝ ու սումն  ա կան պրո ցե սի արդ յու նա վետ կազ մա կեր պում, բու հա կան գի-
տութ յան զար գա ցում, ե րի տա սարդ սերն դի դաս տիա րա կութ յուն և  այլն:

 Թող նե րող լի նեն բո լոր այն ըն թեր ցող նե րը, ում « Տա րեգ րութ յուն» խո րագ րի նյու թե րը կթվան եր կար: 
 Կար ևորն այն է, որ այս հրա պա րա կու մը հե տաքրք րել է շա տե րին, և  բազ մա թիվ են խնդրանք նե րը՝ թույլ 

տա լու փաս տե րի, ի րա դար ձութ յուն նե րի օգ տա գոր ծու մը բժշկա կան հա մալ սա րա նի՝ հատ կա պես նրա մա-
սին հոդ ված ներ, հրա պա րա կումն  եր պատ րաս տող նե րի կող մի ց:

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի պատ մութ յան հետ կապ ված շատ դեպ քեր, դեմ քեր, ի րա դար ձութ յուն ներ պա-
րուր վել են մո ռա ցութ յան շղար շով, ո րը բարձ րաց նե լուն, վե րոնշ յալ նե րը մո ռա ցութ յու նից փրկե լուն մե  ծա-

պես կնպաս տեն « Տա րեգ րութ յուն» խո րագ րի տակ զե տեղ ված նյու թե րը:
 Մեր ե րախ տա գի տա կան հղումն  ե րը բո լոր նրանց, ով քեր բարձր գնա հա տե ցին « Տա րեգ րութ յուն» խո րագ-
րի թո ղար կումն  ե րը՝ դրա նով ընդգ ծե լով, որ զուր չի ե ղել մե ր տքնա ջան ու ման րակր կիտ աշ խա տան քը:

 Հա վա նա բար այս խո րա գի րը նո րից կեր ևա թեր թի է ջե րում բժշկա կան հա մալ սա րա նի 100-ամ յա կի 
ա ռի թով` արտացոլելու 2015 թվականից հետո կատարված իրողություններն ու իրադարձությունները, 

100-ամյակ, ո րից մե զ բա ժա նում է ըն դա մե  նը 4 տա րուց մի  փոքր ա վե լի ժա մա նա կահատված:

ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ  Դեկտեմբեր 2015 N 17-18 (1328-1329)32



2008 ԹՎԱԿԱՆ
ԵՊԲՀ ռեկ տոր, պրո ֆե սոր Գ. Ք յալ յա նը հան դի պեց  Ռե նե  Դե կար-

տի ան վան  Փա րիզ-5 հա մալ սա րա նի վի րա բու ժա կան ա տամն  ա բու-
ժութ յան ֆա կուլ տե տի դե կան  Բեռ նարդ  Պել լա տի և  մար դու ի րա վունք-
նե րի պաշտ պա նութ յան և  մի  ջազ գա յին փո խօգ նութ յան պատ վի րակ 
Կ լա րա  Կու յումջ յա նի հետ:
Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի դե ղա գի տա կան 

ֆա կուլ տե տը նշեց իր ստեղծ ման 35-ամ յա կը:
«Ա պա գա բժիշ կը» մե ծ հան դի սա վո րութ յամբ մա յի սին նշեց իր 

ծննդյան 50-ամ յա կը՝ գի տա կան խորհր դում ներ կա յաց ված ըն դար-
ձակ զե կուց մամբ և  մե ծ ճե մաս րա հում բաց ված ֆուրշետի ծան րա բեռ 
սե ղան նե րի շուրջ:
Հա մալ սա րա նի գի տա կան խորհր դի 2 նիս տե րը, լսե լով և քն նար-

կե լով « Բո լոն յան հա մա ձայ նագ րի շրջա նակ նե րում բժշկա կան հա-
մալ սա րա նի հե տա գա զար գաց ման ռազ մա վա րութ յու նը» և « Բա կա-
լավ րիա տի ծրագ րով ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ տե տի 4-5-րդ, 
ստո մա տո լո գիա կան և  դե ղա գի տա կան ֆա կուլ տետ նե րի 4-րդ  կուր սե-
րի ու սումն  ա կան պլան նե րի քննար կում և  հաս տա տում» թե մա նե րով 
զե կու ցումն  ե րը, ո րո շեց հա վա նութ յուն տալ բո լոն յան հա մա ձայ նագ-
րի շրջա նակ նե րում բժշկա կան հա մալ սա րա նի հե տա գա զար գաց ման 
ռազ մա վա րութ յա նը:
 Հաս տատ վեց ներ քին կար գա պա հա կան նոր կա նո նա կարգ, ըստ 

ո րի՝ 1 օր վա ան հար գե լի բա ցա կա յութ յու նը հիմք է աշ խա տո ղի հետ 
պայ մա նա գի րը լու ծե լու:
Հնդ կաս տա նում  Հա յաս տա նի դես պա նի և Հնդ կաս տա նի ա ռող-

ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան ա ջակ ցութ յամբ ո րոշ վեց՝ 2008-ի 
մա յի սից մի նչև 2009-ի մա յի սը  Դե լիի բժշկա կան գի տութ յուն նե րի ինս-
տի տու տի 16 դա սա խոս ներ դա սա խո սութ յուն ներ կկար դան ար տա-
սահ ման ցի ու սա նող նե րի հա մար՝ տար բեր թե մա նե րով:
Ստեղծ վեց կլի նի կա կան օր դի նա տոր նե րի խոր հուրդ:
Ա ռա ջին ան գամ ի րա կա նաց վեց ա մա ռա յին պրակ տի կա յի նոր 

ծրա գիր, ո րի նպա տակն է բարձ րաց նել պրակ տի կա յի օգ տա կար գոր-
ծո ղութ յան գոր ծա կի ցը:
 Հա մալ սա րա նում մե ծ հան դի սա վո րութ յամբ նշվեց սփյուռ քա հայ 

ու սա նող նե րի՝ Եր ևա նի բժշկա կան ինս տի տու տում սո վո րե լու կես դար-
յա հո բել յա նը:
«Ա պա գա բժիշ կը» ստեղծ ման 50-ամ յա կի ա ռի թով և  հա յոց լեզ վի 

պահ պան ման, զար գաց ման գոր ծում ու նե ցած մե  ծա գույն ա վան դի 
հա մար պարգ ևատր վեց ՀՀ ԿԳՆ լեզ վի պե տա կան տես չութ յան պատ-
վոգ րով:
Մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան շրջա նակ նե րում կնքվեց հայ-

գեր մա նա կան հու շա գիր:  Լոյտ կիրխ Ալլ գո յում գոր ծող «Օգ նութ յուն 
 Հա յաս տա նին» մի ութ յու նը հայ տա րա րեց, որ օգ նութ յան հու մա նի-
տար ակ ցիա կանց կաց վի Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա-
րա նի հետ հա մա տեղ, և  առ կա դրա մա կան մի  ջոց նե րը կտրա մադր վեն 
նախ կին ծա վալ նե րով:
Հիմն  ա վե րա նո րո գու մի ց հե տո վե րա բաց վե ցին Եր ևա նի պե տա-

կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի « Մու րա ցան» հի վան դա նո ցը և  նույ-
նա նուն պո լիկ լի նի կան:
ԵՊԲՀ-ի կյան քում կար ևոր ի րա դար ձութ յուն էր հայ կա կան և  եվ րո-

պա կան ու րո լո գիա կան ա սո ցիա ցի նե րի 10-րդ  հո բել յա նա կան մի  ջազ-
գա յին ժո ղո վը:
Հայ տա րա րութ յու նը տե ղե կաց նում է, որ 2008-ի սեպ տեմ բե րից 

OVID-ը հա սա նե լի է ԵՊԲՀ-ի հա մար:
ԵՊԲՀ բու ժա կան վար չութ յան և Շ վե դիա յի  Յոն չո փինգ քա ղա-

քի ա ռող ջա պա հա կան բա րե փո խումն  ե րի  Քուլ տու րում մար զա յին 
կենտ րո նի կող մի ց՝ շվե դա կան PMU Interlife  կազ մա կեր պութ յամբ 
հո վա նա վոր վող բա րե գոր ծա կան ծրագ րի շրջա նակ նե րում « Մու րա-
ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում կա յա ցավ կոն ֆե րանս՝  
նվիր ված ա ռող ջա պա հա կան բա րե փո խումն  ե րին, զար գաց մա նը, 
անվ տան գութ յա նը, ինչ պես նաև հա մա կար գի ղե կա վար ման մե ջ նո-
րա մու ծութ յուն նե րին և  բա րե փո խումն  ե րին և  արդ յու նա վետ թի մա յին 
աշ խա տան քին՝ որ պես մար տա վա րութ յուն:
ԵՊԲՀ-ում ստեղծ վեց շրջա նա վարտ նե րի մի ութ յուն:
ԵՊԲՀ ռեկ տո րի ո րոշ մամբ փակ վեց ու սա նո ղա կան «Medicus» թեր-

թը, իսկ նրա խմբագ րա կազ մի ն հնա րա վո րութ յուն տրվեց «Ա պա գա 
բժշկի» է ջե րում հան դես գալ ա ռան ձին բաժ նով:

2009 ԹՎԱԿԱՆ
ԵՊԲՀ-ն հ նա րա վո րութ յուն է ըն ձե ռում օգտ վել UpToDate ծրագ-

րից, ո րը ցան կա ցող նե րը կա րող են գտնել www.uptodate.com/online 
ինտերնետային կայքում համալսարանական ցանցին մի ացված 
ցանկացած համակարգչից:
Բժշկական կրթության օգնության “FOSFOM-ULB” ծրագրի 

շրջանակներում իրականացվող աշխատանքի հանրագումար 
կարելի է համարել համալսարանի մե ծ հանդիսասրահում կայացած 
մի ջոցառումը:
 Հերացի փողոցի մի ջնամասում՝ «Հերացի» հիվանդանոցի հարևա-

նությամբ բացվեց Հերացու պուրակ, որտեղ տեղադրվեց մի ջնադարի 
մե ծ մտածող, բժիշկ Մխիթար Հերացու կիսանդրին:
 Նշվեց ռազմաբժշկական ֆակուլտետի 15-ամյակը: 
Գործարկվեց Զեյթունի ուսանողական հանրակացարանային 

համալիրը:
«Գլոբալ համագործակցություն» թեմայով պլաստիկ 

վիրաբուժության մի ջազգային կոնգրեսի մասնակիցները ԵՊԲՀ-
ում կայացած եռօրյա կոնգրեսի ընթացքում ոչ մի այն ծանոթացան 
մի մյանց փորձին, այլև լսեցին դասախոսություններ: Կոնգրեսից հետո 

համագործակցության եզրեր ստեղծվեցին Երևանի և Եգիպտոսի 
բժշկական համալսարանների մի ջև:
«Նեոնաթոլոգիա» թեմայով սիմպոզիումը կազմակերպել էին 

Զալցբուրգյան բժշկական սեմի նարների ծրագրի Հայ օգնության 
ֆոնդի շրջանավարտների ասոցիացիան (ՀՕՖՇԱ), Բաց բժշկական 
ինստիտուտը (ԲԲԻ), ինչպես նաև Երևանի պետական բժշկական 
համալսարանը՝ նեոնաթոլոգների հայկական ասոցիացիայի 
մասնակցությամբ: Սիմպոզիումն  անցավ Ամե րիկյան-ավստրիական 
հիմն ադրամի , ՀՕՖ-ի և «Աստելաս Ֆարմայի» հովանավորության 
ներքո:
Մեկնարկեց ուռուցքաբանության առաջին մի ացյալ մի ջազգային 

կոնգրեսը, որը կազմակերպվել էր Բեռլինի Շարիտե և Երևանի 
պետական բժշկական համալսարանների  համատեղ ջանքերով:
2005-ին Հայաստանը պաշտոնապես մի ացավ Բոլոնիայի 

գործընթացին՝ պատասխանատվություն ստանձնելով մի նչև 2010 
թվականը դառնալ Եվրոպական բարձրագույն կրթական կազ-
մավորվող տարածքի մի  մասը:

2010 ԹՎԱԿԱՆ
Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում հյու րըն կալ վեց ՀՀ-ում ԱՄՆ ար տա-

կարգ և  լիա զոր դես պան  Մա րի  Յո վա նո վի չը:
Ի նշա նա վո րումն  ԵՊԲՀ 90-ամ յա  հո բել յա նի՝ կազմ վեց հո բել յա-

նա կան մի  ջո ցա ռումն  ե րի ծրա գիր և  ժա մա նա կա ցույց:
Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի 90-ամ յա կին նվիր ված մի  ջո ցա ռումն  ե-

րի շար քում 2009-ի նո յեմ բե րի 27-ին ԵՊԲՀ մի  ջոց նե րով վե րա կա ռուց-
վեց, հիմն  ա վե րա նո րոգ վեց և  տեխ նի կա կան վե րա զի նու մի ց հե տո 
վե րա բաց վեց « Մա րի- Նուբար» հա մալ սա րա նա կան ակ նա բու ժա կան 
կլի նի կան:
Տե ղի ու նե ցավ ԵՊԲՀ ռա դիո լո գիա յի և  ին տեր վեն ցիոն նևրո լո-

գիա յի կենտ րո նի բա ցու մը, ո րին մաս նակ ցում էին ՀՀ նա խա գա հը, 
փոխ վար չա պե տը, ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան և կր թութ յան նա խա րար-
նե րը, հայ բա րե գոր ծա կան ընդ հա նուր մի ութ յան նա խա գա հը, հ յու րեր 

ար տերկ րից:
ԵՊԲՀ-ի,  Հա րա վա յին  Կա լի ֆոր նիա յի հա մալ սա րա նի և ԱՄՆ 

ՄԶԳ ֆի նան սա վոր մամբ ի րա կա նաց վող «Մր ցու նակ մաս նա վոր 
հատ ված  Հա յաս տա նում» (CAPS) ծրագ րի մի ջև ստո րագր ված ե ռա-
կողմ հա մա ձայ նա գի րը սկիզբ դրեց եր կա րատև ա կա դե մի ա կան գոր-
ծըն կե րութ յան վե րո հիշ յալ հաս տա տութ յուն նե րի մի ջև:
Հայտ նի գիտ նա կան, կեն սա քի մի  կոս,  Նո բել յան մրցա նա կի դափ-

նե կիր Աա րոն  Չեյ խա նո վե րը  Հա յաս տա նում է՝ ԵՊԲՀ 90-ամ յա 
հո բել յա նա կան մի  ջո ցա ռումն  ե րին մաս նակ ցե լու նպա տա կով:
 Վերջ նա կան բա րե կար գու մի ց հե տո աչք շո յող գե ղեց-

կութ յամբ փայ լե ցին « Հե րա ցի» և « Մու րա ցան» հի վան-
դա նոց նե րի բա րե կարգ և  ծաղ կա պատ բա կե րը, ինչ-
պես նաև բժշկա կան հա մալ սա րա նի և Եր ևա նի 

ԱՊԱԳԱ ԲԺԻՇԿ Դեկտեմբեր 2015 N 17-18 (1328-1329) 33



2012 ԹՎԱԿԱՆ
 ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան խոր հուր դը 20 տա րե կան է:
 Ե ռօր յա աշ խա տան քա յին այ ցով  Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղի  Հան րա-

պե տութ յուն մե կ նեց բժշկա կան հա մալ սա րա նի պատ վի րա կութ յու նը:
  Բոս տո նի և Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րան ներն 

ու նեն հա մա գոր ծակ ցութ յան եր կա րամ յա պատ մութ յուն:  Միջ հա մալ-
սա րա նա կան պատ վի րա կութ յուն նե րի փո խայ ցե լութ յուն նե րը տար-
բեր նպա տակ ներ են հե տապն դել:  Բոս տո նի հա մալ սա րա նի նախ-
կին տնօ րե նը, ներ կա յումս նույն հա մալ սա րա նի պատ վա վոր ռեկ տոր 
Ա րամ  Չո բան յա նը, խիստ հե տաքրքր ված է, որ ա մե  րիկ յան հա մալ սա-
րա նա կան կրթա կան փոր ձը փո խանց վի Եր ևա նի պե տա կան բժշկա-
կան հա մալ սա րա նին, այդ նպա տա կով օ ժան դա կե լով, որ պես զի 
պար բե րա բար դա սա խո սա կան անձ նա կազ մի ց պատ վի րա կութ յուն-
ներ մե կ նեն  Բոս տո նի հա մալ սա րան՝ ծա նո թա նա լու կրթա կան այն 
բա րե փո խումն  ե րին, որ վեր ջին տա րի նե րին կա տար վել են այն տեղ: 
Ն շենք նաև, որ  Բոս տո նի հա մալ սա րա նը մտնում է Ա մե  րի կա յի 10 լա-
վա գույն հա մալ սա րան նե րի ցան կի մե ջ:
 ԵՊԲՀ այ ցե լեց ՀՀ նա խա գահ  Սերժ  Սարգս յա նը, ով շրջեց « Հե րա-

ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րում գոր ծարկ ված վի րա բու ժա-
կան նոր մաս նա շեն քում:
 ԵՊԲՀ-ում հյու րըն կալ վեց ՀՀ-ում Հնդ կաս տա նի ար տա կարգ և 

 լիա զոր դես պա նը:
 Ա վիա ցիոն անվ տան գութ յան կար ևոր բա ղադ րիչ է թռիչ քա յին 

անձ նա կազ մե  րի բժշկա կան փոր ձաքն նութ յու նը: Այս ծրագ րի 
շրջա նակ նե րում, որն ի րա կա նաց վում է Իս պա նիա յի քա ղա-

քա ցիա կան ա վիա ցիա յի մաս նա գետ նե րի ա ջակ ցութ յամբ, 
ո րոշ վեց  Հա յաս տա նում ա վիա ցիոն բժիշկ նե րի թե՛ 

պատ րաստ ման, թե՛ վե րա պատ րաստ ման գոր ծըն-

թա ցը սկսել ԵՊԲՀ-ում:
 Եր ևա նը գրքի 12-րդ  հա մաշ խար հա յին մայ րա քա ղաք հայ տա րար-

վե լու ա ռի թով ԵՊԲՀ-ում կազ մա կերպ վե ցին հե տաքր քիր մի  ջո ցա-
ռումն  եր: 
 90 տա րի ա ռաջ բաց վե ցին բժշկա կան ինս տի տու տի ա ռա ջին չորս 

ամ բիոն նե րը:
  Մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան խո րա գի րը շա րու նա կե լով՝ 

այս ան գամ մե ր ըն թեր ցո ղին ենք ներ կա յաց նում  Գեր մա նիա յի  Պոտս-
դամ քա ղա քում տե ղի ու նե ցած մե ր բժիշկ նե րի վե րա պատ րաստ ման 
մա սին տե ղե կատ վութ յու նը:
 Կ յան քի կոչ վեց հա մա կարգ չա յին քննութ յու նը:
 Մեկ նար կեց ԵՊԲՀ բժշկա կան հա մալ սա րա նի ստո մա տո լո գիա-

կան ֆա կուլ տե տի 50-ամ յա կին նվիր ված մի  ջազ գա յին 2-րդ  վե հա ժո-
ղո վը, ո րին մաս նակ ցում էին ԱՄՆ-ից,  Կա նա դա յից,  Գեր մա նիա յի 
 Դաշ նա յին  Հան րա պե տութ յու նից, Շ վեյ ցա րիա յից,  Ֆին լան դիա յից, 
Ի րա նից,  Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յու նից, Ուկ րաի նա յից, Վ րաս տա նից 
ժա մա նած ճա նաչ ված մաս նա գետ ներ: 
 ՀՀ կա ռա վա րութ յան ո րոշ մամբ՝ մե ր ԲՈւՀ-ի հո վա նա վո րութ յա նը 

հանձն վեց Եր ևա նի թիվ 30 ա վագ դպրո ցը, որն այժմ կոչ վում է Եր ևա-
նի պե տա կան բժշկա կան  հա մալ սա րա նի « Հե րա ցի» դպրոց:
  Փո փո խութ յան են թարկ վեց կլի նի կա կան օր դի նա տու րա ըն դուն-

վե լու կար գը:
  Հաս տատ վեց բժշկա կան կրթութ յան նոր մո դել:
  Հան րա պե տութ յու նում ա ռա ջին ան գամ փորձ նա կան կար գով կի-

րառ վող ըն թա ցիկ քննութ յուն ի րա կա նաց վեց բժշկա կան հա մալ սա-
րա նում՝ 100 րո պե՝ 100 հար ցի հա մար:
  Հա յաս տա նում պաշ տո նա կան այ ցով գտնվող ԵԱՀԿ գլխա վոր 

2011 ԹՎԱԿԱՆ
 Հա մալ սա րա նա կան 1-ին հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի տա րած-

քում գոր ծող լա բո րա տոր-ախ տո րո շիչ կենտ րո նի կազ մում այ սու հետև 
կգոր ծի բժշկա կան ուլտ րաախ տո րոշ ման կենտ րոն, ո րը հա գե ցած է 
ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գիա նե րով:
 « Մու րա ցան» հի վան դա նո ցա յին հա մա լիր այ ցե լած ՀՀ նա խա գա-

հի տիկ նոջ՝ Ռի տա Սարգս յա նի վե րա բեր մուն քը դրսևոր վեց Ա մա նո րի 
ա ռի թով հի վանդ ե րե խա նե րին նվեր նե րի մա տուց մամբ և ն րան ու ղեկ-
ցող խմբի մի  ջո ցով տո նա կան տրա մադ րութ յան ստեղծ մամբ:
 ԵՊԲՀ-ում հյու րըն կալ վեց Ի րա նի Իս լա մա կան Հան րա պե տութ յան 

բարձ րա գույն կրթութ յան, գի տութ յան և տեխ նո լո գիա նե րի նա խա րա-
րութ յան պատ վի րա կութ յու նը՝ ԻԻՀ բարձ րա գույն կրթութ յան և գի-
տութ յան նա խա րա րի ու սա նո ղա կան հար ցե րով տե ղա կալ Մահ մուդ 
Մոլ լա բա շի գլխա վո րութ յամբ:
 2011-ի մար տի 3-ին տե ղի ու նե ցավ ԵՊԲՀ գի տա կան խորհր դի 

հեր թա կան նիս տը, ո րը կա յա ցավ ԵՊԲՀ ռեկ տոր Գ. Պ. Ք յալ յա նի 
պաշ տո նա վա րութ յան ժա  ե տի վեր ջին օ րը:  ԵՊԲՀ ռեկ տո րի պաշ-
տո նա կա տար նշա նակ վեց Դե րե նիկ Հ րան տի Դու ման յա նը՝ բժշկա գի-
տութ յան դոկ տոր, պրո ֆե սոր:
 Վե րա կանգն վեց ըն դու նե լութ յու նը Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան 

հա մալ սա րա նի ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տում, ո րը կա սեց վել էր 
նախ կին ռեկ տո րի ո րոշ մամբ:
 2011-ի ապ րի լի 30-ին բժշկա կան հա մալ սա րա նի կա ռա վար ման 

խորհր դի նիս տը փակ գաղտ նի քվեար կութ յամբ ԵՊԲՀ ռեկ տոր ընտ-
րեց պրո ֆե սոր Դե րե նիկ Հ րան տի Դու ման յա նին:
 Դոկ տոր Փա վան Կու մար Կաֆ լե յի ստո րագ րութ յամբ նա մա կը, 

ուղղ ված ԵՊԲՀ ռեկ տո րին, այն մա սին էր, որ ի րենց երկ րից մե զ մոտ 
ու սա նած 7շրջա նա վարտ նե րը հա ջո ղութ յամբ հանձ նել են մաս նա գի-
տա կան քննութ յու նը Նե պա լում: Ն րանք շնոր հա կա լութ յուն են հայտ-
նում՝ այս բա ցա ռիկ արդ յուն քի հա մար:
 ԵՊԲՀ-ում ձևա վոր վեց հետ բու հա կան և շա րու նա կա կան կրթութ-

յան ֆա կուլ տետ՝ ել նե լով այն հան գա ման քից, որ ՀՀ կա ռա վա րութ յան 
ո րոշ մամբ ա ռող ջա պա հութ յան ազ գա յին ինս տի տու տի կրթա կան բա-

ղադ րի չը տե ղա փոխ վեց Եր ևա նի բժշկա կան հա մալ սա րան: Այս ա ռու-
մով ստեղծ վե ցին հետ բու հա կան և շա րու նա կա կան կրթութ յուն ի րա-
կա նաց նող ամ բիոն ներ:
 Հաս տատ վեց  ԵՊԲՀ զար գաց ման և բա րե փո խումն  ե րի նոր հա-

յե ցա կար գը:
 Հա մալ սա րա նում հյու րըն կալ վեց Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու-

նում Հնդ կաս տա նի ար տա կարգ և լիա զոր դես պան Ն.Գ. Ա չալ Կու մար 
Մալ հոտ րան:
 Հու լի սի 7-9-ը կա յա ցավ Հա յաս տա նի եր րորդ մի  ջազ գա յին բժշկա-

կան հա մա գու մա րը:
 Ծա ռա յութ յան մե կ նեց ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի 15-րդ թո-

ղար կու մը:
 2011 թվա կան, ըն դու նե լութ յան ե զա կի տա րի, ա ռա ջին ան գամ 

բժշկա կա նի պատ մութ յան մե ջ դի մորդ նե րի թի վը պա կաս էր նա խորդ 
տա րի նե րից:
 ԵՊԲՀ-ում հյու րըն կալ վեց Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում Սի-

րիա յի Ա րա բա կան Հան րա պե տութ յան գոր ծե րի ժա մա նա կա վոր հա-
վա տար մա տար, լիա զոր նա խա րար Մա մուն Հա րի րին, ով ընդգ ծեց, 
թե չա փա զանց բարձր է գնա հա տում կրթութ յան ո լոր տի գոր ծու նեութ-
յու նը և բ նավ պա տա հա կան չէ, որ իր հան դի պումն  ե րից մե  կը հենց 
բժշկա կան հա մալ սա րա նում է:
 ՀՀ պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի  տեն հրա պա րա կել է 2011 թվա-

կա նի հուն վար-հու նիս ժա մա նա կա հատ վա ծի խո շոր հար կա տու նե րի 
ցան կը, ո րի հա մա ձայն՝ ԲՈւՀ-ե րի ցու ցա կը գլխա վո րում է Եր ևա նի 
պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նը:
 ԵՊԲՀ « Նոր հայ կա կան բժշկա կան հան դե սի» (“The New Armenian 

Medical Journal”) է լեկտ րո նա յին տար բե րակն այ սու հետ կտե ղադր վի 
“Elsevier” հ րա տա րակ չութ յան՝ 2012 թվականի հա մա ցան ցա յին մի -
ջազ գա յին բա զա յում:
Էլեկտրոնային տարբերակով «Ապագա բժշկի» թողարկումն երը 

տեղադրված են համացանցում 2011 թվականի մարտից:

պե տա կան հա մալ սա րա նի մաս նա շեն քե րի մի  ջա կա տա րած քը:
Այս տա րի ա ռա ջին ան գամ բժշկա կան հա մալ սա րանն ու նե ցավ 

բա կա լավ րիատն ա վար տած ստո մա տո լո գիա կան և  դե ղա գի տա կան 
ֆա կուլ տետ նե րի շրջա նա վարտ ներ:
Կնք վեց ևս  մե կ պայ մա նա գիր կրթա կան, գի տա կան և կ լի նի կա-

կան ո լորտ նե րում:  Նոր հաս ցեն՝ Ե գիպ տո սի Ա լեք սանդ րիա յի հա մալ-
սա րան:

Ա րա րա տի գա գա թից հնչած հե ռա խո սա զան գը հա մալ սա րա նի 
ռեկ տո րին վկա յեց, որ այս պա հին Ա րա րա տի գա գա թին փող փո ղում 
է ԵՊԲՀ-ի 90-ամ յա կի հո բել յա նա կան հու շադ րո շը, ո րը կհանձն վի հա-
մալ սա րա նի թան գա րա նին: Դ րո շը ծա ծա նո ղը  Սամ վել  Բա րո յանն է:
 Հոկ տեմ բե րի 4-10-ը կա յա ցած մի  ջո ցա ռումն  ե րը դար ձան ԵՊԲՀ 

90-ամ յա կին նվիր ված հո բել յա նա կան տար վա ա րա րո ղութ յուն նե րի 
ամ փո փու մը:
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«Ա պա գա բժշկին» տված հար ցազ րույ ցը ԵՊԲՀ ռեկ տոր  Մի քա յել 
 Նա րի ման յա նը ամ փո փեց հետև յալ ար տա հայ տութ յամբ. « Մեր հիմ-
նա կան նպա տա կը  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում բարձ րա գույն 
բժշկա կան կրթութ յան ո րա կի բարձ րա ցումն  է»:
2013 թվա կա նը ԵՊԲՀ-ի հա մար կրկնա կի հո բել յա նա-

կան է եր կու կար ևոր ի րա դար ձութ յամբ. 1958-ին սկսեց 
լույս տես նել «Ա պա գա բժիշ կը», և  մե ր կրթօ ջա խում 
ու սա նե լու ե կած նա խա պատ րաս տա կան բաժ նում սո վո րող ա ռա ջին 
ար տա սահ ման ցի նե րը դար ձան ա ռա ջին կուր սի ու սա նող ներ:
ԵՊԲՀ-ում 66 ու սա նող նե րի հանձն վե ցին կրթա թո շակ նե րի հա-

վաս տագ րեր: Կր թա թո շակ ստա նա լու մրցույ թին դի մե լ էին պե տա կան 
ԲՈւՀ-ե րի առ կա ու սուց ման 1-ին և 2-րդ  կուր սե րի ա վե լի քան 1.400 ու-
սա նող ներ:  Հա վաս տագ րե րի հանձն ման հա մար ԵՊԲՀ էր ժա մա նել 
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան վար չա պետ  Տիգ րան  Սարգս յա նը:
Խո շոր հար կա տու ԲՈւՀ-ե րի ցու ցա կը շա րու նա կում է գլխա վո րել 

ԵՊԲՀ-ն:
ԵՊԲՀ-ում մե  ծար վեց աշ խար հահռ չակ գիտ նա կան, բջջա բան 

 Գեոր գիոս  Պա պա նի կո լաուն՝ մահ վան 50-ամ յա կի ա ռի թով:  Մի ջո-
ցառ մա նը ներ կա էին ՀՀ-ում  Հու նաս տա նի  Հան րա պե տութ յան ար-
տա կարգ և  լիա զոր դես պան Իոան նիս  Տա յի սը, ՀՀ-ում  Մեծ Բ րի տա-
նիա յի  Միաց յալ  Թա գա վո րութ յան ար տա կարգ և  լիա զոր դես պան 
 Ջո նա թան էյվ սը, ՀՀ-ում  Բուլ ղա րիա յի  Հան րա պե տութ յան ար տա-
կարգ և  լիա զոր դես պան  Գեոր գի  Կա րաս տա մա տո վը և ՅՈւՆԵՍԿՕ-ի 
հար ցե րով ՀՀ Ազ գա յին հանձ նա ժո ղո վի ներ կա յա ցու ցիչ Ա րա Մկրտչ-
յա նը:
 Հա յաս տա նում գտնվող Եվ րա խորհր դա րա նի պատ վի րա կութ յու նը 

այ ցե լեց բժշկա կան հա մալ սա րան:  Պատ վի րա կութ յա նը, ո րի կազ մում 
էին Է լե նի  Թեո խա րու սը, Ֆ րան սիա յի ազ գա յին ժո ղո վի պատ գա մա-
վոր  Վա լե րի  Բո ւա յեն, ըն դու նեց ԵՊԲՀ ռեկ տո րը, ով հան դի սա վոր ըն-
դու նե լութ յան ժա մա նակ Է լե նի  Թեո խա րու սին պարգ ևատ րեց բժշկա-
կան հա մալ սա րա նի ա ռա ջին աս տի ճա նի մե  դա լով:
« Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցի կեն սա քի մի ա կան հոս քի ա շա կերտ նե րը՝ 

որ պես ա պա գա բժիշկ ներ, մաս նա գի տա կան կողմն  ո րոշ ման և բժշ կի 
աշ խա տան քին ծա նո թա նա լու նպա տա կով այ ցե լել են « Հե րա ցի» թիվ 
1 հի վան դա նոց, որ տեղ ա կա նա տես են ե ղել վի րա հա տութ յուն նե րի, 
մաս նակ ցել վի րա կա պութ յուն նե րի, խնա մե լ հի վանդ նե րի, ձեռք բե րել 
անհ րա ժեշտ տե ղե կատ վութ յուն:
 ՀՀ կրթութ յան և  գի տութ յան նա խա րա րի պաշ տո նա կա տար Ար-

մե ն Ա շոտ յանն ըն դու նել է ՀՀ-ում Հնդ կաս տա նի  Հան րա պե տութ յան 
ար տա կարգ և  լիա զոր դես պան Շ րի  Սու րեշ  Բա բո ւին, ով կրթա կան 
հա մա գոր ծակ ցութ յան ծրագ րե րի ո լոր տում որ պես հա ջող ված փորձ 
մատ նան շել է Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի հետ հա-
մա գոր ծակ ցութ յու նը: 

Ընդ լայն վում են մի  ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յան կա պե րը. նոր 
հաս ցեն  Գեր մա նիա յի Հյու սի սա յին հո ղի՝ Շ լեզ վիգ- Հոլշ տայ նի մայ րա-
քա ղաք  Քիլն է: DAAD-ի շրջա նակ նե րում այս տեղ վե րա պատ րաս տում 
են անց նում մե ր ստո մա տո լոգ նե րը:
ՀՀ մի ջ բու հա կան 13-րդ ս պար տա կիա դա յի ծրագ րով անց կաց վող 

վո լեյ բո լի տղա մարդ կանց ա ռաջ նութ յա նը մաս նակ ցած մե ր հա վա քա-
կա նը նվա ճեց 3 մրցա նակ:
ԵՊԲՀ գի տա կան խորհր դի հան դի սա վոր նիս տի ըն թաց քում մե -

ծար վեց բժշկա կան հա մալ սա րա նի նախ կին ռեկ տոր Վ.Պ.  Հա կոբ յա-
նը՝ ծննդյան 75-ամ յա հո բել յա նի ա ռի թով, ո րի ըն թաց քում հո բել յա րը 
պարգ ևատր վեց ՀՀ ԿԳ նա խա րա րութ յան ոս կե մե  դա լով, իսկ ԵՊԲՀ 
ռեկ տոր Մ.  Նա րի ման յա նը նրան ար ժա նաց րեց ԵՊԲՀ « Պատ վո 
ա ռա ջին աս տի ճա նի» շքան շա նի:
Բժշ կա կան հա մալ սա րա նը մի  ջազ գա յին պաշ տո նա կան ճա նա չում 

է ձեռք բե րել ար տերկ րի մի  շարք բժշկա կան խոր հուրդ նե րի, իսկ այժմ 
նաև  Միաց յալ  Նա հանգ նե րի  Կա լի ֆոր նիա յի բժշկա կան խորհր դի 
կող մի ց:

ԵՊԲՀ այն շրջա նա վարտ նե րը, ով քեր ու սումն  ա ռութ յու նը ստա ցել են 
հա յե րե նով, հնա րա վո րութ յուն կստա նան դի մե լ  Կա լի ֆոր նիա յի հետ-
բու հա կան վե րա պատ րաստ ման վկա յա կան ստա նա լու հա մար:

 ԵՊԲՀ-ն գրանց ված է  Կա լի ֆոր նիա յի բժշկա կան խորհր դի պաշ տո-
նա կան վեբ-կայ քում՝ ի թիվս պաշ տո նա պես ճա նաչ ված բժշկա կան 
հաս տա տութ յուն նե րի:
 Մեջ բե րում ՀՀ ԿԳ նա խա րա րի հար ցազ րույ ցից. «... Ուս ման վար-

ձերն էա կա նո րեն բարձ րա նա լու են՝ բա ցա ռութ յամբ բժշկա կան հա-
մալ սա րա նի, որ տեղ կբարձ րաց վեն մի այն ար տա սահ ման ցի նե րի ուս-
ման վար ձե րը»:
Ըն տա նե կան բժշկութ յան կա յաց ման կար ևո րութ յան գի տակց մամբ 

ըն տա նե կան բժշկութ յան ամ բիո նի հիմն  ա դիր, վարիչ, պրո ֆե սոր 
Մ.Զ.  Նա րի ման յանն այ ցե լեց «Ար մե  նակ և Ան նա  Թա դեո սեան նե ր» 
բժշկա կան կենտ րոն, որ տեղ կազ մա կերպ ված ակ ցիա յի շրջա նակ նե-
րում ու սու ցո ղա կան դա սա խո սութ յուն կար դաց մար զա յին ըն տա նե-
կան բժիշկ նե րի հա մար:
 Հա մալ սա րա նում կա յա ցած ստո մա տո լոգ նե րի հայ-վրա ցա կան 

ա ռա ջին վե հա ժո ղո վը նվիր ված էր հայ-վրա ցա կան բա րե կա մութ-
յա նը:  Վե հա ժո ղո վը կազ մա կերպ վել էր հա մալ սա րա նի «Ս տո մա-
տո լո գիա կան կրթութ յուն և  գի տութ յուն» ա սո ցիա ցիա յի, Թ բի լի սիի 
պե տա կան հա մալ սա րա նի, Վ րաս տա նի իմպ լան տո լոգ նե րի և ստո-
մա տո լոգ նե րի ա սո ցիացի աների կող մի ց:
« Գի տութ յու նից դե պի պրակ տի կա» III ռուս-հայ կա կան գի տա-

գործ նա կան հա մա ժո ղո վը՝ նվիր ված ճա ռա գայ թա յին ախ տո րոշ ման 
ար դի խնդիր նե րին, կազ մա կերպ վել էր կլի նի կա կան ախ տո րոշ ման 
ամ բիո նի,  Մոսկ վա յի բժիշկ-ճա ռա գայ թա բան նե րի մի ութ յան, ՌԴ ԱՆ 
Եվ դա կի մո վի ան վան  Մոսկ վա յի պե տա կան բժշկաս տո մա տո լո գիա-
կան հա մալ սա րա նի կլի նի կա կան ախ տո րոշ ման ամ բիո նի և  Ճա ռա-
գայ թա յին ախ տո րոշ ման զար գաց ման հիմն  ադ րա մի  կող մի ց:
 Դե ղե րի տեխ նո լո գիա յի ամ բիո նում տե ղի ու նե ցած « Կեն սա-

տեխ նո լո գիա յի նվա ճումն  ե րը դե ղա գոր ծութ յան ո լոր տում» թե մա յով 
ու սա նո ղա կան գի տա ժո ղո վի ըն թաց քում մա գիստ րա տու րա յի ու սա-
նող նե րը ներ կա յաց րին տեղեկատվություն դե ղա գոր ծա կան կեն սա-
տեխ նո լո գիա յի նվա ճումն  ե րի և  ա պա գա զար գա ցումն  ե րի, դե ղա-
գետ նե րի և բ ժիշկ նե րի հա մար կեն սա տեխ նո լո գիա գի տութ յան և  
ա ռար կա յի կար ևո րութ յան մա սին:
Թայ վա նա հայ կա կան ա ռա ջին գի տա ժո ղո վը կազ մա կերպ վել էր 

ԵՊԲՀ-ի,  Չի նաս տա նի բժշկա կան հա մալ սա րա նի, ար յու նա բա-
նութ յան և  ու ռուց քա բա նութ յան հայ կա կան ա սո ցիա ցիա յի, 
« Թայ վա նա հայ կա կան ալ յանս» մշա կու թա յին և տն տե սա-
կան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան կող մի ց:
Հայ կա կան КВН-ը (ՈւՀԱ՝ ու րախ նե րի և հ նա-

րա մի տ նե րի ա կումբ) նշեց իր 20-ամ յա կը: Ողջ 
հան դի սութ յու նը կենտ րո նաց ված էր ЕРМИ-ի 

«Ապագա բժշկին» տված հարցազրույցը ԵՊԲՀ ռեկտոր Միքայե

քար տու ղար, դես պան  Լամ բեր տո  Զան յեն հա մալ սա րա նի « Մու րա-
ցան» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րին հանձ նեց 10.000 եվ րո յի նվի րատ-
վութ յան վկա յա գիր:
 2012 թվա կա նի հու նի սից ռեկ տո րի պաշ տո նա կա տար նշա նակ վեց 

նախ ու սումն  ա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր  Սամ վել Արծ-
րու նու Ա վե տիս յա նը, ա պա՝ գի տա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո-
ռեկ տոր  Մի քա յել  Զա խա րի  Նա րի ման յա նը:
 2012 դեկ տեմ բե րի 17-ին, ԵՊԲՀ ռեկ տո րա տի դահ լի ճում կա յա ցավ 

«Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ-

սա րան» պե տա կան ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր պութ յան ռեկ տո րի 
ընտ րութ յու նը:  Կա ռա վար ման խորհր դի 30 ան դամն  ե րի փակ գաղտ-
նի քվեար կութ յան արդ յուն քում մի ա ձայն ռեկ տոր ընտր վեց պրո ֆե սոր 
 Մի քա յել  Զա խա րի  Նա րի ման յա նը:
 ՀՀ զին ված ու ժե րի բուժ ծա ռա յութ յան կազ մա վոր ման 20-րդ  տա-

րե դար ձի ա ռի թով հա մալ սա րա նում տե ղի ու նե ցան մի  ջո ցա ռումն  եր, 
ո րոնց ըն թաց քում ԵՊԲՀ-ի մի  շարք աշ խա տա կից ներ պաշտ պա նութ-
յան նա խա րա րի հրա մա նով պարգ ևատր վե ցին գե րա տես չա կան և  հո-
բել յա նա կան մե  դալ նե րով:
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(այս պես էր կոչ վում Եր ևա նի բժշկա կան ինս տի տու տի ու րախ նե րի և 
հ նա րա մի տ նե րի թի մը) վրա:
Բժշ կա կան քի մի ա յի ամ բիո նի հիմն  ադր ման 90-ամ յա կին նվիր ված 

գի տա ժո ղո վը ար ձա նագ րեց այն փաս տը, որ 1922-ին Եր ևա նի պե տա-
կան հա մալ սա րա նի ա նօր գա նա կան քի մի ա յի ամ բիո նի հի ման վրա 
նո րաս տեղծ բժշկա կան ֆա կուլ տե տի հա մար ստեղծ վեց ընդ հա նուր 
քի մի ա յի ինք նու րույն ամ բիոն:
«Եվ րա մի ութ յուն- Հա յաս տան» բա րե կա մութ յուն խմբի ղե կա վար 

է լե նի  Թեո խա րու սի հա յան պաստ գոր ծու նեութ յանն ի պա տաս խան՝ 
«Ա պա գա բժշկի» գլխա վոր խմբա գի րը բաց նա մակ հղեց նրան:  Նա-
մա կը վեր լու ծութ յուն էր պա րու նա կում մե ր և  Կիպ րո սի պատ մա կան 
նմա նութ յուն նե րի առն չութ յամբ: Ինչ պես նաև նրա նում անդ րա դարձ 
կար Ֆ րան սիա յի պառ լա մե ն տի ան դամ  Վա լե րի  Բո ւա յե յի գոր ծու-
նեութ յան վե րա բեր յալ:  Ֆեյս բու քում տե ղադր ված նա մա կը լայն ար-
ձա գանք ստա ցավ հատ կա պես կիպ րոս ցի նե րի կող մի ց:

 Հատ կա պես ջերմ էին ճա նաչ ված լրագ րող ներ, մտա վո րա կան ներ, 
քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ Ան նա էվ րի պի դոու ի,  Մոի սո դոո ւի Հ լեկտ րա-
յի, Ա րիս տա կես  Կատ սիա մի  սի, Ան դու  Կի րա կոո ւի, Ան տո նիս Ք սե նո-
ֆո նո տո սի,  Ռի տա  Պա պա դա կի սի, Առ տե մի ս  Կա լա գո րոո ւի,  Սոու լա 
Խ րիս տո դոա լի դոո ւի ար ձա գանք նե րը:
Ըստ ըն դու նե լութ յան քննութ յուն նե րի արդ յունք նե րի՝ այս տա րի 

թա փուր տե ղեր չեն ու նե ցել մի այն Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան և 
տն տե սա գի տա կան հա մալ սա րան նե րը, ինչ պես նաև՝ ա մե  նա բարձր 
մրցույ թը ե ղել է բժշկա կան հա մալ սա րա նի բու ժա կան ֆա կուլ տե տում:
ՀՀ ԿԳ նա խա րար Ար մե ն Ա շոտ յա նի շրջա բե րա կան նա մա կում՝ 

ուղղ ված ԲՈւՀ-ե րի ռեկ տոր նե րին, նշվում է. «ՀՀ բարձ րա գույն ու-
սումն  ա կան հաս տա տութ յուն նե րի նա խա պատ րաս տա կան բա ժին-
նե րում սո վո րող սի րիա հայ ու սա նող նե րի հա մար սահ մա նել ուս ման 
վար ձավ ճա րի 50% զեղչ, իսկ ԲՈւՀ-ում սո վո րող նե րի հա մար՝ ուս ման 
վար ձավ ճա րի չա փը սահ մա նել 2012-13 ուս տար վա հա մար քա ղա քա-
ցի նե րի հա մար սահ ման ված վար ձավ ճա րի չա փով»:
«Ա րամ  Խա չատր յան» հա մե ր գաս րա հում կա յա ցավ « Տար վա լա-

վա գույն բժիշկ և  բուժ հիմն  արկ»՝ « Հու սո աստղ» 2-րդ մր ցա նա կա բաշ-
խութ յու նը, ո րի ըն թաց քում « Հա մազ գա յին վստա հութ յուն» խորհր դի 
կող մի ց մրցա նակ նե րի ար ժա նա ցան նաև բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
աշ խա տա կից ներ:
« Մու րա ցան» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րում հան դի սա վո րութ-

յամբ նշվեց բու ժաշ խա տո ղի օ րը, ո րի ըն թաց քում պատ վոգ րե րի ար-
ժա նա ցան նշված հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի մի  խումբ աշ խա տա-
կից ներ:
 Տե ղի ու նե ցավ դե ղա գոր ծութ յան մրցու նա կութ յան 5-րդ  մի  ջազ գա-

յին հա մա ժո ղո վը, ո րի մաս նա կից նե րին և հ յու րե րին հղված ող ջույ նի 
խոս քում հա մալ սա րա նի ռեկ տո րը նշեց. «Ու րախ ենք տես նել մե ր ըն-
տա նե կան բժիշկ նե րին, ո րոնց ներ կա յութ յու նը այս տեղ ե րաշ խիքն է 
այն բա նի, որ մե ր երկ րում ա ռաջ նա յին բու ժօգ նութ յան ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րը ներգ րավ ված են դե ղո րայ քի անվ տանգ, արդ յու նա վետ և 
 մատ չե լի գոր ծըն թա ցում, ին չին նպաս տե լու է այս հա մա ժո ղո վը»:
Բր յու սե լի  Բաց հա մալ սա րա նում մե ծ շու քով նշվեց « Ֆոս ֆոմ» 

բժշկա կան կրթա թո շա կի 10-ամ յա կը, ո րի պատ վի րակ նե րի թվում էին 
նաև ԵՊԲՀ ներ կա յա ցու ցիչ նե րը:
«Ա պա գա բժիշ կը» նշեց իր 55-ամ յա կը:  Հո բել յա նի ա ռի թով ստաց-

ված շնոր հա վո րանք նե րի պա կաս չզգաց վեց:
ՀՀ-ում Հնդ կաս տա նի ար տա կարգ և  լիա զոր դես պան  Սու րեշ  Բա-

բո ւի, ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան, ԵՊԲՀ ղե կա վա րութ-
յան հա մա տեղ ջան քե րի արդ յուն քում « Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա-
կան հի վան դա նոց էր բեր վել Kelfer-500 դե ղա մի  ջո ցի բա վա կա նին 
մե ծ խմբա քա նակ:  Հու մա նի տար հի մունք նե րով կլի նի կա յին նվիր ված 
դե ղա մի  ջո ցի հանձն ման ա րա րո ղութ յա նը մաս նակ ցում էր Հնդ կաս-
տա նի դես պա նը:
 Հա մալ սա րա նում մե կ նար կած «Գլ խու ղե ղի կաթ վա ծի բու ժու մը» 

խորագրով գի տա ժո ղո վը նպա տակ ու ներ մի  ջազ գա յին ա ռա ջա տար 
փոր ձի ներդ րու մով  Հա յաս տա նում կի րա ռել գլխու ղե ղի ա նո թա յին բո-
լոր հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման ժա մա նա կա կից մե  թոդ նե րը:
Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում 2013-14 ուս տա րում բաց վեց ա տամ-

նա տեխ նի կա կան քո լեջ:
ՀՀ ԿԳ նա խա րարն ըն դու նել է պաշ տո նա կան այ ցով  Հա յաս տա-

նում գտնվող Հնդ կաս տա նի ա ռող ջա պա հութ յան և  ըն տա նի քի բա րե-
կե ցութ յան նա խա րա րութ յան պատ վի րա կութ յա նը, ո րի կազ մում 

ընդգրկ ված են բարձ րաս տի ճան պաշ տոն յա ներ:  Հան դիպ ման 
ըն թաց քում քննարկ վել են բժշկա կան կրթութ յան ո րա կա-

վո րումն  ե րի փո խա դարձ ճա նաչ ման և Եր ևա նի պե տա-
կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում սո վո րող հնդիկ 

ու սա նող նե րի ուս ման և  կե ցութ յան պայ ման նե-

րին վե րա բե րող հար ցեր: Այս ա ռի թով նա խա րա րի եզ րա կա ցութ յու նը 
բա վա կա նին պատ վա բեր է հա մալ սա րա նի հա մար, ըստ ո րի՝ «Եր ևա-
նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նը մրցու նակ նե րից մե կն է աշ-
խար հում՝ գնի և  ո րա կի հա մադ րե լիութ յուն տե սանկ յու նից»:
Ըստ ներ կա յաց ված տվյալ նե րի՝ դարձ յալ խո շոր հար կա տու ԲՈւՀ-

ե րի ցու ցա կը գլխա վո րում է բժշկա կան հա մալ սա րա նը:
Զին վո րա կան բժշկի օ րը նո յեմ բե րի 17-ին մե ծ հան դի սա վո րութ-

յամբ նշվեց բժշկա կան հա մալ սա րա նում:
Ըն տա նե կան բժշկութ յան ար դի խնդիր նե րին նվիր ված ա ռա ջին 

մի  ջազ գա յին գի տա ժո ղո վը կազ մա կերպ վել էր բժշկա կան հա մալ սա-
րա նի և «Ըն տա նե կան բժշկութ յան ա կա դե մի ա կան մի ա վո րում» հա-
սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան կող մի ց:  Գի տա ժո ղո վին մաս նակ-
ցե ցին  Հա յաս տա նից, ինչպես նաև  Մեծ Բ րի տա նիա յից, Շ վե դիա յից, 
ԱՄՆ-ից հրա վիր ված ա ռա ջա տար մաս նա գետ ներ:
« Մե ծա հա սակ նե րի վի րա բու ժութ յուն» խո րագ րով կոնգ րե սը նա-

խա ձեռն վել էր « Հայ կա կան վի րա բու ժութ յուն XXI» մաս նա գետ նե րի 
մի ութ յան, բժշկա կան հա մալ սա րա նի, ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա-
խա րա րութ յան,  Հա յաս տա նի բժշկա կան կենտ րոն նե րի, հայ կա կան 
մի ութ յուն նե րի կող մի ց և  ու ներ ոչ մի այն բժշկա կան, այլև ցայ տուն ար-
տա հայտ ված սո ցիա լա կան ուղղ վա ծութ յուն:
« Սե ռա կան խան գա րումն  ե րի ախ տո րոշ ման և  բուժ ման ժա մա նա-

կա կից մո տե ցումն  ե րը» թե մա յով եր կօր յա գի տա ժո ղո վին, ո րը կազ-
մա կեր պել էին ԵՊԲՀ-ն և սեք սո լոգ նե րի հայ կա կան ա սո ցիա ցիան, 
մաս նակ ցե ցին նաև ճա նաչ ված մաս նա գետ ներ  Կա նա դա յից և Ուկ-
րաի նա յից:
«Ա ռողջ ա պա գա» ծրագ րի շրջա նակ նե րում բժշկա կան հա մալ-

սա րա նի վար չա կան մաս նա շեն քի ճե մաս րա հում հա մալ սա րա նի մի  
խումբ շրջա նա վարտ ներ՝ ԱՄՆ-ից և  Հա յաս տա նից, անց կաց րին անվ-
ճար բուժզն նում և  հե տա զո տութ յուն ներ: «Ա ռողջ ա պա գա» ծրագ-
րի հո վա նա վոր ներն են ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ նե րի մի ութ յու նը, « Ռոշ 
 Դիագ նոս տիկս» ԳՄԲՀ-ն, հայ կա կան բժշկա կան մի  ջազ գա յին կո մի -
տեն, ՀՄԿԱ-ի  Սան Ֆ րան ցիս կո յի մաս նաճ յու ղը,  Կա լի ֆոր նիա յի ա մե -
րի կա հայ բժշկա կան մի ութ յու նը, “Servier Pharmaceutical”  լա բո րա տո-
րիան:
Ան ցու մա յին ժա մա նա կաշր ջա նի մար տահ րա վեր նե րը ՀՀ մաս նա-

գի տա կան կրթութ յան ո րա կի ա պա հով ման հա մա կար գում վստա-
հութ յան ձևա վո րում ո րա կի ա պա հով ման երկ րորդ մի  ջազ գա յին 
հա մա ժո ղո վին բա ցի հայ մաս նա գետ նե րից մաս նակ ցում էին նաև  Նի-
դեր լանդ նե րի և Ֆ լանդ րիա յի հա վա տար մագր ման կազ մա կեր պութ-
յան գոր ծա դիր խորհր դի ան դամն  եր: Բժշ կա կան կրթութ յան ռազ մա-
վա րա կան ուղ ղութ յուն նե րը թե մա յով ըն դար ձակ զե կու ցու մով հան դես 
ե կավ ԵՊԲՀ ռեկ տոր Մ.Զ.  Նա րի ման յա նը:
ԵՊԲՀ տա րե կան հաշ վե տու եր կօր յա գի տա ժո ղո վի նպա տակն էր 

հա մախմ բել ԵՊԲՀ փոր ձա ռու և  ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րին, ներ-
կա յաց նել և քն նար կել բժշկա գի տութ յան վեր ջին տա րի նե րի ձեռք բե-
րումն  ե րը, գի տա կան հե տա զո տութ յուն նե րի զար գաց ման հե ռան կար-
նե րը, ինչ պես նաև ամ փո փել ԵՊԲՀ գի տա կան ծրագ րում ընդգրկ ված 
խմբե րի կող մի ց կա տար վող հե տա զո տութ յուն նե րի արդ յունք նե րը և 
պ լա նա վո րել 2014-16թթ. գի տա կան նա խագ ծե րը: 

 Գի տա ժո ղո վին պրո ֆե սոր Մ.Զ.  Նա րի ման յա նի ներ կա յաց րած զե-
կույ ցը յու րա հա տուկ էր նրա նով, որ ա ռա ջին ան գամ ամ բող ջա կան 
և  հա մա պար փակ ներ կա յաց վեց թե րա պիա յի դպրո ցը  Հա յաս տա նի 
 Հան րա պե տութ յու նում:  Ներ կա յաց ված նյու թը նպա տակ ու ներ պա-
տաս խա նել մի  հար ցի՝ «Որ տեղ ենք մե նք ե ղել, որ տեղ ենք հի մա և  
որ տեղ պետք է լի նենք»:
 Հա մալ սա րա նում տե ղի ու նե ցավ “Medicus 2013” 10-րդ  հա յաս-

տան յան մի ջ բու հա կան ին տե լեկ տո ւալ խա ղե րի ա ռաջ նութ յու նը:  Մեծ 
մրցա նա կի ար ժա նա ցավ ԵՊԲՀ “Medicus”  թի մը:
«Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա-

րան» պե տա կան ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր պութ յան՝ ու սա նող նե րի 
գնա հատ ման հա մա կար գում ստու գարք նե րի և քն նութ յուն նե րի անց-
կաց ման և  հանձն ման կար գով սահ ման վե ցին ստու գարք նե րի և քն-
նութ յուն նե րի մի  ջո ցով հա մալ սա րա նի ու սա նող նե րի գի տե լիք նե րի 
գնա հատ ման և դ րանց անց կաց ման նոր կար գե րը:
Քն նարկ ման է դրված հա մալ սա րա նի ու սումն  ա մե  թո դա կան 

խորհր դի կա նո նա կար գը: Ա ռա ջարկ վում է ծա նո թա նալ, ներ կա յաց նել 
ա ռա ջար կութ յուն ներ՝ մի նչև հա մալ սա րա նի գի տա կան խորհր դի դեկ-
տեմ բեր յան նիս տը, ո րի ըն թաց քում հաս տատ ման կներ կա յաց վի նոր 
կա նո նա կար գը: 
« Վի րու սա յին վա րակ ներ, խնդրի արդ յու նա վետ լու ծում» թե մա-

յով գի տա ժո ղո վի հա տուկ հյուրն էր Պ.Լ.  Շու պի կի ան վան ազ գա յին 
բժշկա կան ա կա դե մի ա յի հետ դիպ լո մա յին կրթութ յան կլի նի կա կան 
ի մու նո լո գիա յի և  ա լեր գո լո գիա յի ամ բիո նի դո ցենտ, « Ֆեո ֆա նիա» 
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2014 ԹՎԱԿԱՆ
 Պաշ տո նա կան հրա վե րի արդ յուն քում ԱՄՆ կա տա րած չա փա-

զանց արդ յու նա վետ գոր ծուղ ման մա սին «Ա պա գա բժշկի» հար ցե րին 
պա տաս խա նում է ԵՊԲՀ ռեկ տոր, պրո ֆե սոր  Մի քա յել  Նա րի ման յա-
նը, ում պա տաս խան նե րը կա րե լի է ընդ հան րաց նել որ պես հա մալ սա-
րան նե րի հա մա գոր ծակ ցութ յան նո րաց ված ծրա գիր:
2014-ի հուն վա րի 15-ին կա յա ցավ ԵՊԲՀ կա ռա վար ման խորհր դի 

նիս տը, ո րը քննարկ ման ա ռար կա դարձ րեց ռեկ տո րի հաշ վետ վութ-
յու նը՝ 2013-ին կա տար ված աշ խա տանք նե րի մա սին և 2014-ի հա մար 
նա խա տես ված ֆի նան սա կան նա խա հաշ վի հաս տա տու մը:  Կա ռա-
վար ման խոր հուր դը քվեար կութ յամբ հա վա նութ յուն տվեց ԵՊԲՀ-ում 
2013-ին կա տար ված աշ խա տանք նե րի մա սին ռեկ տո րի հաշ վետ վութ-
յա նը և  հաս տա տեց 2014-ի բյու ջեի նա խա գի ծը:
 Հուն վա րի 28-ը հա յոց բա նա կի օրն էր: Այս ա ռի թով կազ մա կերպ-

ված մի  ջո ցառ մա նը մաս նակ ցում էր ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րա-
րը:
Օ րերս Ալց հեյ մե  րի հի վան դութ յան հայ կա կան ա սո ցիա ցիան, ո րի 

նա խա գահն է բժիշկ-կեն սա քի մի  կոս, կեն սա բա նա կան գի տութ յուն-
նե րի դոկ տոր, հա մալ սա րա նի կեն սա քի մի ա յի ամ բիո նի եր կա րամ յա 
վա րիչ, ներ կա յումս՝ նույն ամ բիո նի պրո ֆե սոր  Մի քա յել Ա ղա ջա նո վը, 
ան դա մագր վել է Ալց հեյ մե  րի հի վան դութ յան մի  ջազ գա յին ա սո ցիա-
ցիա յին՝ որ պես կազ մա կեր պութ յան իս կա կան ան դամ:  Կազ մա կեր-
պութ յան կենտ րո նը գտնվում է  Լոն դո նում:  Նախ կին  Խորհր դա յին 
 Միութ յան երկր նե րից ոչ մե  կը դեռևս այդ ա սո ցիա ցիա յի ան դամ չէ, 
ա վե լին՝ ՌԴ-ն  նոր է հա վակ նում ընդգրկ վել Ալց հեյ մե  րի հի վան դութ-
յան  մի  ջազ գա յին ա սո ցիա ցիա նե րի ցան կի մե ջ:
ՀՀ ԿԳ նա խա րար Ար մե ն Ա շոտ յա նի այ ցե լութ յու նը « Հե րա ցի» թիվ 

1 հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նոց՝ նպա տակ ու ներ ի րա կա նաց նել 
շրջայց նոր վե րա նո րոգ ված և  վե րա կա ռուց ված բա ժան մունք նե րում: 
Շր ջայ ցի արդ յուն քում նա խա րարն ամ փո փեց իր տպա վո րութ յու նը. 
«ԵՊԲՀ-ն  լա վա գույնս զու գակ ցել է կրթա կան և բժշ կա կան գոր ծըն-
թաց նե րը»:
Մ յուն խե նի նեյ րո լո գիա յի և  նեյ րո ֆի զիո լո գիա յի կլի նի կա յի պրո ֆե-

սոր  Մայքլ Շտ րուպ պին շնորհ վեց ԵՊԲՀ պատ վա վոր դոկ տո րի կո-
չում:  Նա ղե կա վա րում է Մ յուն խե նի մի ակ բժշկա կան հա մալ սա րա նի 
նյար դա բա նա կան կլի նի կան, հան դի սա նում է «Ն յար դա բա նութ յուն» 
ամ սագ րի խմբա գի րը, եվ րո պա կան բո լոր նյար դա բա նա կան խոր-
հուրդ նե րի ան դամ է և  լա վա գույնս հա մա գոր ծակ ցում է ԵՊԲՀ նյար-
դա բա նութ յան և ն յար դա յին հի վան դութ յուն նե րի ամ բիո նի հետ:
 Հա մալ սա րա նի մե ծ հան դի սաս րա հում տե ղի ու նե ցավ  Հա յաս-

տա նի ե րի տա սար դա կան հիմն  ադ րա մի  կրթա թո շակ նե րի հանձն-
ման հան դի սա վոր ա րա րո ղութ յու նը:  Հան դի սա վոր ա րա րո ղութ յան 
մե կ նար կը տվեց ՀՀ վար չա պետ  Տիգ րան  Սարգս յա նը, ով լա վա գույն 
ու սա նող նե րից մի  քա նի սին ան ձամբ հանձ նեց կրթա թո շակ նե րի հա-
վաս տագ րեր:
 Թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան « Հե րա ցի» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի-

րի նոր մաս նա շեն քում ա վե լի քան 100 տե ղա նոց հիմն  ա վե րա նո րոգ-
ված լսա րա նի բա ցու մը վե րած վեց յու րօ րի նակ մի  ջո ցառ ման, որն իր 
մե ջ նե րա ռեց նաև կա տար ված աշ խա տան քի գնա հատ ման դրսևո-
րումն  եր, պարգ ևատ րումն  եր:
 Հա մալ սա րա նա կան գի տա կան խոր հուր դը քննարկ ման ա ռար-

կա դարձ րեց հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցա յին հա մա լիր նե րի 
2013-ի գոր ծու նեութ յան մա սին հաշ վետ վութ յու նը , ո րը ներ կա յաց րեց 
ԵՊԲՀ կլի նի կա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր, պրո ֆե սոր 
Ար մե ն  Մի նաս յա նը:
«Բժշ կա կան գե նե տի կա յի դա սա վանդ ման զար գա ցու մը և  հետ-

բու հա կան կրթա կան ծրագ րե րի ստեղ ծու մը եվ րո պա կան չա փա նի շե-
րով» խո րագ րով գի տա ժո ղո վին մաս նակ ցում էին ներ կա յա ցու ցիչ ներ 
Իս րա յե լի, Ի տա լիա յի, Ֆ րան սիա յի, Ավստ րիա յի, Անգ լիա յի,  Չե խիա յի 
հա մալ սա րան նե րից:
 Պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յու նում տե ղի ու նե ցած հան դի սա-

վոր մի  ջո ցառ մա նը, ո րը նվիր ված էր կա նանց մի  ջազ գա յին օր վան, 
ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի 
բժշկութ յան ամ բիո նի վա րիչ, բժշ կա կան ծա ռա յութ յան փոխգն դա-
պետ Աշ խեն  Խա չատր յա նը պարգ ևատր վեց «Անդ րա նիկ Օ զան յան» 
մե  դա լով:
« Գի տա կան և  գի տա տեխ նի կա կան գոր ծու նեութ յան են թա կա ռուց-

ված քի պահ պա նում ու զար գա ցում» ծրագ րի « Գի տա կան մի  ջո ցա-
ռումն  ե րի կազ մա կերպ ման ա ջակ ցութ յուն» մրցույ թի արդ յունք նե րով 
բժշկա կան հա մալ սա րա նը ՀՀ ԿԳՆ գի տութ յան պե տա կան կո մի  տեի 
կող մի ց ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յուն կստա նա ևս 3 գի տա կան մի  ջո-
ցառ ման հա մար:
Ըստ եվ րա հանձ նա ժո ղո վի ֆի նան սա վոր ման՝ ի թիվս մի  շարք 

ծրագ րե րի՝ մե նք մաս նակ ցում ենք նաև «Է րազ մուս  Մուն դուս» և « Տա-
սիս  Տեմ պուս» ծրագ րե րին:
 Կա յա ցավ «Ս տո մա տո լո գիա կան տու րիզմ դե պի  Հա յաս տան» նա-

խագ ծի թի մի  կազ մա կեր պած « Նո րա րար լու ծու մե  րը ստո մա տո լո-
գիա յում» թե մա յով գի տա ժո ղով, ո րը վա րեց  Հա յաս տան հրա վիր ված, 
մի  ջազ գա յին ճա նա չում ու նե ցող մաս նա գետ Ա րամ  Դա վիդ յա նը:
 Հա մալ սա րա նը գտնվում է իր զար գաց ման կար ևո րա գույն փու լե-

րից մե  կում՝ հա վա տար մագր ման գոր ծըն թա ցում:
ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րը, « Հա յաս տան հիմն  ադ րամ 

ԱՄՆ» կազ մա կեր պութ յան գոր ծա դիր տնօ րի նութ յու նը և ԵՊԲՀ-ն 
ս տո րագ րե ցին փո խըմբռն ման հու շա գիր՝  Հա յաս տա նի  Հան րա պե-
տութ յու նում գլխու ղե ղի ա նո թա յին հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման ծա-
ռա յութ յան ա պա հով ման, ընդ լայն ման և  զար գաց ման նպա տա կով 
եր կա րա ժա  ետ ծրա գիր ի րա կա նաց նե լու վե րա բեր յալ:
Եր ևա նի և  Քու վեյ թի բժշկա կան հա մալ սա րան նե րի մի ջև կնքվեց 

փո խըմբռն ման հու շա գիր, ո րին ներ կա էին  Քու վեյ թի հա մալ սա րա նի 
ռեկ տոր Աբդ ալ  Լա տիֆ Ահ մադ ալ  Բադ րը, ու սումն  ա կան հար ցե րով 
պրո ռեկ տոր տի կին  Ֆիր յալ  Բու  Ռա բիան, բժշկա կան ֆա կուլ տե տի 
դե կան, պրո ֆե սոր Ա դել Ա յե դը, աշ խա տա կազ մի  ղե կա վար  Մու համ-
մադ ալ  Սու լեյ մա նը և  ռեկ տո րի խորհր դա կան  Մուհ սեն ալ  Մո ւալ լի մը:
 Հիմն  ադր վեց «Ե րի տա սարդ բժիշկ նե րի հայ կա կան ա սո ցիա ցիա» 

հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յու նը:
ՀՀ ԿԳ նա խա րա րութ յան գի տութ յան պե տա կան կո մի  տեի կող մի ց 

կազ մա կեր պած մրցույ թում հաղ թող է ճա նաչ վել ԵՊԲՀ աս պի րանտ 
 Հա րութ յուն  Հով հան նիս յա նը, ով այս մրցույ թի շրջա նակ նե րում մե կ 
տա րի ժա  ե տով կի րա կա նաց նի հե տաքր քիր հե տա զո տութ յուն:
Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նը շնոր հա վո րում է 

իր եր կու շրջա նա վարտ նե րին՝ Ար մե ն Ա շոտ յա նին՝ ՀՀ կրթութ յան և 
 գի տութ յան նա խա րար վե րան շա նակ ման և Ար մե ն  Մու րադ յա նին՝ ՀՀ 
ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րար նշա նակ վե լու կա պակ ցութ յամբ:
 Հայ բժիշկ ներն այ սու հետ հնա րա վո րութ յուն ու նեն ի րենց կրթութ-

յունն ու մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաս տումն  անց նել Ֆ րայ բուր գի 
բժշկա կան հա մալ սա րա նում:
 Ղե կա վար վե լով « Բարձ րա գույն և  հետ բու հա կան մաս նա գի տա-

կան կրթութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քով, ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2005 թվա-
կա նի սեպ տեմ բե րի 15-ի թիվ 1716-Ն ո րոշ մամբ հաս տատ ված «Եր ևա-
նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րան» 
պե տա կան ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր պութ յան կա նո նադ րութ յամբ՝ 
փո փոխ վել է կլի նի կա կան օր դի նա տու րա յի ըն դու նե լութ յան քննութ-
յուն նե րի կազ մա կերպ ման կար գը:
«Ոսկ րա ծու ծի դո նոր նե րի հայ կա կան ռեեստր» բա րե գոր ծա կան 

հիմն  ադ րա մը ԵՊԲՀ-ում ի րա կա նաց րեց հեր թա կան դո նո րագ րու մը:
 Մեծ ե ղեռ նի 99-րդ  տա րե լի ցը բժշկա կան հա մալ սա րա նում 

նշվեց ընդգր կուն մի  ջո ցա ռումն  ե րի շար քով, որն ամ փոփ վեց 
 համալսարանում Հա յաս տա նի պե տա կան ա կա դե մի ա կան 
երգ չախմ բի ե լույ թով:
«Սր տա բան նե րի մի  ջազ գա յին կոնգ րես-2014-ը», 

նվիր ված հա մալ սա րա նի սրտա բա նութ յան կլի-

կլի նի կա կան հի վան դա նո ցի ( Կիև, Ուկ րաի նա) կլի նի կա կան ի մու նո լո-
գիա յի լա բո րա տո րիա յի ղե կա վար Լ.Ս. Օ սի պո վան: 
 Վե րա նո րոգ վեց կեն սա քի մի ա կան մաս նա շեն քի տա նի քը, ո րը 50 

տար վա վա ղե մութ յուն ու ներ:  Շուրջ 10 տա րի խո սակ ցութ յուն էր գնում 
Եր ևա նի հա մայ նա պատ կե րում պատ մա կան ար ժեք ներ կա յաց նող 
շեն քի տա նի քի վե րա նո րոգ ման մա սին: Ի վեր ջո ա վարտ վեց, ինչ պես 
ըն դուն ված է ա սել, բժշկա կան հա մալ սա րա նի «սև  շեն քի» տա նի քը:
Ե րի տա սար դութ յան մի  ջազ գա յին օր վա կա պակ ցութ յամբ ԿԳՆ 

«Ոս կե հու շա մե  դա լով» պարգ ևատր վեց բժշկա կան հա մալ սա րա նի ու-
սա նո ղա կան խորհր դա րա նը:
« Հայ հա մայն քը՝ հայ ու սա նո ղութ յա նը» հիմն  ադ րամն  ա ռա ջին 

տա րին չէ, որ կրթա թո շակ ներ է տրա մադ րում բժշկա կան հա մալ սա-
րա նին՝ նրա կամ քին թող նե լով հիմն  ադ րա մի  կրթա թո շա կա ռու նե րի 
ընտ րութ յու նը:  Հիշ յալ հիմն  ադ րա մի  կող մի ց հատ կաց վող կրթա թո-
շակ նե րը տրվում են Լև Ա րա մի   Փի րուզ յա նի,  Բագ րատ  Գե ղա մի  Ա լեք-
յա նի և Ա րա մա յիս Ալ բեր տի  Քա մա լո վի կող մի ց: 
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նի կա յի հիմն  ադր ման 10-ամ յա կին, նպա տակ ու ներ ա ռա վե լա գույնս 
ին տեգ րա տիվ գի տա կան ծրագ րի մի  ջո ցով ո լոր տի վեր ջին եր կու 
տաս նամ յակ նե րի նվա ճումն  ե րը հա սու դարձ նել հա մա ժո ղո վի մաս-
նա կից նե րին:
Օ րերս ԵՊԲՀ-ն հ յու րըն կա լեց « Ռոս գոսստ րախ Ար մե  նիա» ըն կե-

րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րին: Ա ռի թը բժշկա կան հա մալ սա րա նի աշ-
խա տա կից նե րին բժշկա կան ա պա հո վագ րութ յուն մա տու ցե լու ա ռա-
ջարկն էր:
ԵՊԲՀ գի տա կան խոր հուր դը, լսե լով և քն նար կե լով ռեկ տոր, պրո-

ֆե սոր Մ. Զ.  Նա րի ման յա նի՝ «Բժշ կա կան հա մալ սա րա նի գի տա հե տա-
զո տա կան աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման խնդիր ներն ու դրանց 
լուծ ման ու ղի նե րը» թե մա յով զե կու ցու մը, ո րո շեց հանձ նա րա րել գի-
տութ յան և  տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի վար չութ յան պե տին 
և  գի տա կոր դի նա ցիոն խորհր դի փոր ձա գի տա կան հանձ նա ժո ղովն  ե-
րի նա խա գահ նե րին՝ ներ կա յաց նել հա մալ սա րա նի գե րա կա գի տա-
կան ուղ ղութ յուն նե րը, ա ռա ջարկ ներ մի  ջազ գա յին դրա մաշ նորհ նե րի 
դի մե  լիութ յու նը խթա նե լու ուղ ղութ յամբ և  գի տա կան գոր ծու նեութ յան 
արդ յունք նե րի գնա հատ ման՝ կրե դի տա վոր ման վե րա բեր յալ:
 Թիվ 1 « Հե րա ցի» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում ԵՊԲՀ 

շրջա նա վարտ, Ատ լան տա յում ճա նաչ ված նյար դա վի րա բույժ Ար թուր 
Գ րի գոր յա նի նա խա ձեռ նութ յամբ բաց վեց նյար դա վի րա բու ժութ յան և 
գլ խու ղե ղի կաթ վա ծի բուժ ման մաս նա գի տաց ված կենտ րոն:
ԵՊԲՀ-ում կա յա ցած ման կա բարձ-գի նե կո լոգ նե րի երկ րորդ մի -

ջազ գա յին գի տա գործ նա կան կոն ֆե րան սին մաս նակ ցում էին ո լոր տի 
ա ռա ջա տար մաս նա գետ ներ ոչ մի այն  Հա յաս տա նից, այլև  Գեր մա-
նիա յից, Ի տա լիա յից և Անգ լիա յից, ով քեր, թե մա տիկ դա սա խո սութ-
յուն ներ կար դա լուց բա ցի, 2 օր վար պե տութ յան դա սեր տվե ցին ե րի-
տա սարդ մաս նա գետ նե րին:
« Մու րա ցան» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րում ի րա կա նաց ված բա-

րե գոր ծա կան մի  ջո ցա ռու մը՝ նվիր ված ե րե խա նե րի պաշտ պա նութ յան 
մի  ջազ գա յին օր վան, կար ևոր վեց «Մ խի թար  Հե րա ցի» հիմն  ադ րա մի  
կող մի ց (գոր ծա դիր տնօ րեն`  Գա գիկ  Մի րի ջան յան) « Մու րա ցան» հի-
վան դա նո ցա յին հա մա լի րի ման կա կան և  նո րած նա յին վե րա կեն դա-
նաց ման բա ժան մուն քին շտապ օգ նութ յան հա տուկ մե  քե նա յի նվի րա-
բեր մամբ:
Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում բաց ված Ա մե  րի կա յի կլի նի կա կան 

ու ռուց քա բա նութ յան մի ութ յան (ASCO) ու ար յու նա բա նութ յան և  ու-
ռուց քա բա նութ յան հայ կա կան ա սո ցիա ցիա յի ա ռա ջին հա մա տեղ 
գի տա ժո ղո վը նվիր ված էր բժշկութ յան մե ջ կրծքա գեղ ձի, ստա մոք սա-
ղի քա յին տրակ տի քաղց կե ղի, լեյ կի մի ա յի բուժ ման նո րա գույն մե  թոդ-
նե րի ներդր մա նը:
Ա թեն քում կա յա ցած եվ րո պա կան սրտա բա նա կան ա սո ցիա ցիա յի 

«Սր տա յին ան բա վա րա րութ յուն 2014» ա մե  նամ յա կոնգ րե սին մաս-
նակ ցում էին ա վե լի քան 70 երկր նե րից 4.000 մաս նա կից ներ, այդ 
թվում՝ մե ր հա մալ սա րա նի պատ վի րա կութ յու նը:
 Կա յա ցան «Ու սա նո ղա կան գա րուն», « Բա րե կա մութ յուն» փա ռա-

տոն-մի  ջո ցա ռումն  ե րը:
« Լի նենք հո գա տար» բա րե գոր ծա կան ծրա գի րը, որն 

ի րա գոր ծե ցին բժշկա կա նի ու սա նող նե րը, նպա տակ 
ու ներ օգ նել ա նա պա հով ըն տա նիք նե րին, մաս նա վո րա պես՝ ա ռող-
ջա կան խնդիր ներ ու նե ցող ե րե խա նե րին:  Բա րե գոր ծա կան հա մե ր-
գին մաս նակ ցե ցին նաև ճա նաչ ված եր գիչ ներ  Ռու բեն  Հախ վերդ յա նը, 
 Դա վիթ Ա մալ յա նը,  Կա րեն  Մա մի  կոն յա նը:  Բա րե գոր ծա կան հա մե ր գի 
մաս նա կից նե րը հան գա նա կե ցին 1000-ա կան դրամ:
« Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում բուժ քույ րե-

րի մի  ջազ գա յին օր վան նվիր ված հան դի պում-սե մի  նա րն ա վարտ վեց 
սիմ վո լիկ հու շա մե  դալ նե րի հանձն մամբ:
 Նա խորդ ու սումն  ա կան տար վա շրջա նա վարտ նե րի, պրո ֆե սո-

րա դա սա խո սա կան կազ մի  և  ա ռող ջա պա հա կան ո լոր տի տար բեր 
սե րունդ նե րի ա ռա ջա տար մաս նա գետ նե րի հան դի պու մը նպա տակ 
ու ներ բժշկա կան հա մալ սա րանն ա վար տող շրջա նա վարտ նե րին ներ-
կա յաց նել մաս նա գի տութ յան ընտ րութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րը: ՀՀ 
ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րար Ար մե ն  Մու րադ յա նը ներ կա յաց րեց 
այն ու ղի նե րը, ո րոնք բաց են ԵՊԲՀ շրջա նա վարտ նե րի ա ռաջ:
« Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի նյար դա վի-

րա բու ժութ յան և գլ խու ղե ղի կաթ ված նե րի բուժ ման մաս նա գի տաց-
ված կենտ րո նում կա տար վեց գլխու ղե ղը սնու ցող խո շոր զար կե րա կից 
թրոմ բի հե ռաց ման բա ցա ռիկ վի րա հա տութ յուն:

Օ րերս թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի ռա դիո լո գիա յի 
կենտ րո նին « Կոն ցեռն-Է ներ գո մաշ» ՓԲԸ-ի կող մի ց նվի րա բեր-

վեց «Ս տա գո» ֆիր մա յի «Ս տարտ 4» կոա գու լաց ման վեր-
լու ծիչ, ո րը հնա րա վո րութ յուն կտա ա պա հո վել հե տա զո-

տութ յան արդ յունք նե րի ո րակն ու հու սա լիութ յու նը:

Ըն տա նե կան բժշկութ յան երկ րորդ մի  ջազ գա յին եր կօր յա գի տա-
ժո ղո վը կազ մա կեր պել էր բժշկա կան հա մալ սա րա նը «Ըն տա նե կան 
բժշկութ յան ա կա դե մի ա կան մի ա վո րում» հա սա րա կա կան կազ մա-
կեր պութ յան հետ հա մա տեղ:  Հան դես գա լով ող ջույ նի խոս քով՝ թե-
րապևտ նե րի հայ կա կան ա սո ցիա ցիա յի տնօ րեն, «Ըն տա նե կան 
բժշկութ յան ա կա դե մի ա կան մի ա վո րում» հա սա րա կա կան կազ մա-
կեր պութ յան հա մա նա խա գահ, ըն տա նե կան բժշկութ յան ամ բիո-
նի հիմն  ա դիր վա րիչ, ԵՊԲՀ ռեկ տոր, պրո ֆե սոր Մ.  Նա րի ման յանն 
ընդգ ծեց, որ կրթութ յու նը պետք է տա նել՝ հիմն  վե լով պրոբ լե մի , 
խնդրի վրա, այ սինքն ու սա նո ղը, ա պա գա ըն տա նե կան բժիշ կը պետք 
է սո վո րի կան խար գե լել հի վան դութ յու նը:  Գի տա ժո ղո վի մաս նա կից-
նե րի թվում էին  Մեծ Բ րի տա նիա յի  Թա գա վո րութ յան Royal College of 
General Practitioners-ի ներ կա յա ցու ցիչ Գ ևորգ  Հո բա յեա նը, այլ մաս նա-
գետ ներ  Մեծ Բ րի տա նիա յից, Շ վե դիա յից, ԱՄՆ-ից:
 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան անկախության 23-րդ  տա րե դար-

ձին նվիր ված հան դի սա վոր նիս տի ըն թաց քում ՀՀ պաշտ պա նութ յան 
նա խա րա րը հայ տա րա րեց, որ ա ռա ջին գծում ծա ռա յած զին վոր նե րը 
կստա նան ուս ման վար ձի զեղ չեր:
ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րար  Սեյ րան Օ հան յա նի և ԵՊԲՀ ռեկ-

տոր  Մի քա յել  Նա րի ման յա նի կող մի ց հաս տատ վեց և  գոր ծո ղութ յան 
մե ջ դրվեց հա մալ սա րա նի ռազ մաբժշ կա կան կրթա գի տա կան կենտ-
րո նի կա նո նա կար գը:
ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րարն այ ցե լեց « Մու րա ցան» հա մալ-

սա րա նա կան հի վան դա նոց:
Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի մի  ջոց նե րի հաշ վին 

« Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի ակ նա բու ժա կան կլի-
նի կա յի հա մար գնվեց ֆա կոէ մուլ սի ֆի կա ցիա յի վի րա հա տութ յան նո-
րա գույն սար քա վո րում:
ԵՊԲՀ-ն 2014-16 թթ. հան դի սա նում է ԵՄ  Տեմ պու սի  Վե րի տաս 

ծրագ րի հա մա կար գո ղը: Այս ա ռի թով էր  Տեմ պուս ծրագ րի գոր ծըն-
կեր նե րի այ ցը բժշկա կան հա մալ սա րան:
2014-ը « Հե րա ցի» հի վան դա նո ցի մե կ դար յա հո բել յա նի տա րին է: 

 Բազ մա զան մի  ջո ցա ռումն  ե րի արդ յուն քում հան դի սա վո րա պես նշվեց 
հան րա պե տութ յան ա մե  նաա ռա ջին հի վան դա նո ցի հո բել յա նը:
ՀՀ ԿԳ նա խա րա րի գլխա վո րած պատ վի րա կութ յու նը, ո րի կազ-

մում էր նաև ԵՊԲՀ ռեկ տոր, պրո ֆե սոր Մ. Զ.  Նա րի ման յա նը, այ ցե լեց 
 Գեր մա նիա յի  Դաշ նութ յան  Մագ դե բուր գի հա մալ սա րան, որ տեղ հա-
մա գոր ծակ ցութ յան հա մա ձայ նա գիր ստո րագր վեց  Մագ դե բուր գի հա-
մալ սա րա նի և ԵՊԲՀ-ի մի ջև:
ՀՀ Կա ռա վա րութ յան վեր ջերս կա յա ցած նիս տում ո րո շում է ըն-

դուն վել պա հուս տա յին ֆոն դի հաշ վին 140 մլն դ րամ տրա մադ րել  Հա-
յաս տա նի ե րի տա սար դա կան հիմն  ադ րա մի ն՝  Հա յաս տա նի  Հան րա-
պե տութ յան ԲՈւՀ-ե րի ու սա նող նե րին կրթա թո շակ ներ հատ կաց նե լու 
նպա տա կով:
 Գոր ծարկ վեց հա մալ սա րա նա կան սի մուլ յա ցիոն կենտ-

րո նը, ո րի հնա րա վո րութ յուն նե րից կօգտ վեն ոչ մի այն 
ու սա նող նե րը, այլև վե րա պատ րաստ վող բժիշկ նե րը:
 Հա յաս տա նի և  Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յան հա մա գոր ծակ ցութ յան 

նոր փու լի սկիզ բը  Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յան ա ռող ջա պա հութ յան 
նա խա րար  Վե րո նի կա Սկ վոր ցո վա յի գլխա վո րած պատ վի րա կութ յան 
այցն էր բժշկա կան հա մալ սա րան, ո րի կազ մում էին բժշկա գի տութ-
յան տար բեր ո լորտ ներ ներ կա յաց նող աշ խար հահռ չակ մաս նա գետ-
ներ, այդ թվում՝ հայտ նի ման կա բույժ  Լեո նիդ  Ռո շա լը և ԵՊԲՀ շրջա-
նա վարտ, Ա.Ն.  Բա կուլ ևի ան վան սիր տա նո թա յին վի րա բու ժութ յան 
կենտ րո նի պրո ֆե սոր  Բագ րատ Ա լեք յա նը:  Հայ-ռու սա կան ա ռող ջա-
պա հա կան ա ռա ջին հա մա ժո ղո վի ըն թաց քում ստո րագր վե ցին փո-
խըմբռն ման հու շագ րեր և  պայ մա նագ րեր: Այս ա ռի թով բժշկա կան 
հա մալ սա րա նում կա յա ցած մի  ջո ցա ռումն  ե րին մաս նակ ցեց նաև հան-
րա պե տութ յան նա խա գա հի տի կին  Ռի տա  Սարգս յա նը:
Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի և Օքս ֆոր դի մի ջև 

կապն ամ րապնդ վեց Օքս ֆոր դի կրթութ յան և  զար գաց ման ա կա դե-
մի ա յի նա խա գահ  Հեյ րա նի  Մո գա դա մի  և  լեզ վի ամ բիո նի ղե կա վար 
 Ջե քի  Քու քի այ ցով  Հա յաս տան՝ Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա-
մալ սա րան, որ տեղ անց կաց րին մե կ շա բաթ յա արդ յու նա վետ աշ խա-
տանք: Այս հա մա գոր ծակ ցութ յու նը սկսվեց Օքս ֆոր դում կա յա ցած 
ԲՈւՀ-ե րի ղե կա վար նե րի հա մար նա խա տես ված ծրագ րե րին ԵՊԲՀ 
ռեկ տոր  Մի քա յել  Նա րի ման 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, որն էլ հան գեց րեց ԵՊԲՀ-ի և Օքս ֆոր դի կրթութ յան և  զար-
գաց ման ա կա դե մի ա յի ա ռա ջի կա հա մա գոր ծակ ցութ յա նը:
 Կա յա ցավ եվ րո պա կան մի ութ յան նոր «Է րազ մուս+» ծրագ րի տե-

ղե կատ վա կան մի  ջո ցա ռու մը, ո րի նպա տակն էր տե ղե կաց նել ծրագ րի 
մի  ջազ գա յին բարձ րա գույն կրթութ յան հատ վա ծի մի  շարք գոր ծո ղութ-
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 Հա մալ սա րա նում ստեղծ վեց սի մուլ յա ցիոն կենտ րոն, ո րի բաց-

մա նը մաս նակ ցեց նաև ՀՀ նա խա գահ  Սերժ  Սարգս յա նը, ՀՀ 
կրթութ յան և  գի տութ յան նա խա րար Ար մե ն Ա շոտ յա նը, ԱԺ ա ռող-
ջա պա հութ յան, մայ րութ յան և  ման կութ յան հար ցե րի մշտա կան 
հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ Ա րա  Բաբ լո յա նը,  Հա յաս տա նի ե րի տա-
սար դա կան հիմն  ադ րա մի  հո գա բար ձու նե րի խորհր դի հա մա կար-
գող  Կա րեն Ա վագ յա նը և  պաշ տո նա տար այլ ան ձինք:  Սի մուլ յա ցիոն 
կենտ րո նը չա փա զանց մե ծ դեր կու նե նա սի մուլ յա ցիոն ու սուց ման 
լիար ժեք ներդր ման գոր ծում:
 Հիմք ըն դու նե լով « Պե տա կան ոչ առևտ րա յին կազ մա կեր պութ-

յուն նե րի մա սին»  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան օ րեն քի 24-րդ 
 հոդ վա ծի 1-ին մա սը և « Հիմն  ադ րամն  ե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 9-րդ 
 հոդ վա ծը՝ ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը ո րո շում է «Եր ևա նի պե տա կան 
բժշկա կան հա մալ սա րան» ՊՈԱԿ-ը՝ պե տա կան ոչ առևտ րա յին կազ-
մա կեր պութ յու նը, վե րա կազ մա վո րել «Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու 
ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րան» հիմն  ադ րա մի :
Բժշ կա կան և  ճար տա րա գի տա կան հա մալ սա րան նե րի մի ջև 

կնքվեց հա մա գոր ծակ ցութ յան պայ մա նա գիր՝ բժշկութ յան մե ջ հեշտ 
կի րառ վող փոք րա ծա վալ և տն տե սա պես շա հա վետ սար քա վո րում-
նե րի ստեղծ ման (ճար տա րա գի տա կան հա մալ սա րա նի կող մի ց) և 
 փոր ձարկ ման ու ներդր ման հա մար (բժշկա կան հա մալ սա րա նի կող-
մի ց):
Ըստ 2014-ի տա րե վեր ջին կա յա ցած ՀՀ ԲՈւՀ-ե րի ազ գա յին վար-

կա նի շա վոր ման հա մա կար գի արդ յունք նե րի ամ փոփ ման՝ հան րա-
պե տու թյան ա ռա ջա տար ԲՈւՀ-ե րի եռ յա կը կազ մում են Եր ևա նի 
պե տա կան, Եր ևա նի բժշկա կան և  Հա յաս տա նի ա մե  րիկ յան հա մալ-
սա րան նե րը:
« Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա մալ րի 100-ամ յա կին նվիր-

ված մի  ջո ցա ռումն  ե րը շա րու նակ վում են: Այդ շար քում թիվ 1 կլի նի-
կա կան հի վան դա նո ցի ընդ հա նուր և  ին վա զիվ սրտա բա նութ յան կլի-
նի կա յում ի րա կա նաց վել է մաս նա գի տա կան հե տա զո տութ յուն նե րի 
և  խորհր դատ վութ յուն նե րի բա րե գոր ծա կան մի ամս յակ:
ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան և  ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րութ-

յուն նե րի և բժշ կա կան հա մալ սա րա նի մի ջև ստո րագր վեց հա մա գոր-
ծակ ցութ յան ե ռա կողմ հու շա գիր՝ բան տա յին բժշկութ յան վե րա բեր-
յալ:
ԵՊԲՀ գի տա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր է նշա նակ-

վել պրո ֆե սոր  Կոնս տան տին Են կո յա նը:
Ա մա նո րի ա ռի թով « Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա-

նոց այ ցե լեցին ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րար Ար մե ն  Մու րադ-
յա նը, հան րա պե տութ յան նա խա գա հի տի կին  Ռի տա  Սարգս յա նը: 
Ն րանց ու ղեկ ցում էին նաև «Ն վի րիր կյանք» հի մանդ րա մի  իր գոր-
ծըն կեր նե րը:
 Հայտ նի դար ձան ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-ի կող մի ց 2015-ին ֆի նան սա-

վոր ման ե րաշ խա վոր ված ծրագ րե րը, ո րի շրջա նակ նե րում ԵՊԲՀ-ն 
 ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յուն կստա նա 5 մի  ջո ցառ ման անց կաց ման 
հա մար:
 Կա յա ցավ ա վան դա կան « Բա րե կա մութ յուն» փա ռա տո նը: Ի թիվս 

հա մալ սա րա նի ղե կա վա րութ յան՝ մի  ջո ցառ մա նը ներ կա էին նաև 
ՀՀ-ում  Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ յան ար տա կարգ և  լիա զոր դես պան 
Ի.  Պո լինս կին, Հնդ կաս տա նի դես պա նա տան ներ կա յա ցու ցիչ ներ, 
ՀԵՀ-ի հո գա բար ձու նե րի խորհր դի հա մա կար գող  Կա րեն Ա վագ յա-

նը և  այ լոք:
Ու սա նո ղա կան գի տա կան ըն կե րութ յան՝ «Ի մուն խան գա րում-

ներ» խո րագ րով հա մա ժո ղո վի ըն թաց քում ներ կա յաց վե ցին զե-
կու ցումն  եր պար բե րա կան հի վան դութ յան, 1-ին տի պի շա քա րա յին 
դիա բե տի, Կ րո նի հի վան դութ յան վե րա բեր յալ:
ԵՊԲՀ-ում տե ղի ու նե ցավ բա րե գոր ծա կան հա մե րգ, ո րի հա սույ-

թի մե ծ մա սը փո խանց վեց գյում րե ցի  Վա ղար շակ Ղ ևոնդ յա նի, իսկ 
մն ա ցա ծը՝ ԵՊԲՀ ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի դա սա խոս, մա յոր 
 Գաս պար յա նի որ դու՝  Ռազ մի  կի բուժ ման հա մար:  Հա մե ր գի նա խա-
ձեռ նողն ու կազ մա կեր պի չը ԵՊԲՀ ու սա նող  Գոռ  Մարզ պե տու նին 
էր:
Ա կա նա վոր բժիշկ-գիտ նա կան, ա ռող ջա պա հութ յան հմուտ կազ-

մա կեր պիչ, պե տա կան և  հա սա րա կա կան գոր ծիչ, ա կա դե մի  կոս 
Է մի լ  Գաբ րիել յա նի հի շա տա կի մե  ծար ման մի  ջո ցա ռումն  ե րի շար քը 
սկսվեց ան վա նի գիտ նա կա նի շի րի մի ն այ ցե լութ յամբ, նրա բնակ-
ված շեն քի պա տին հու շա քա րի տե ղադր մամբ և  ա վարտ վեց բժշկա-
կան հա մալ սա րա նում կա յա ցած կոն ֆե րան սով:
«Բժշ կա կան հա մալ սա րա նը կրթա կան նո րա գույն տեխ նո լո-

գիա նե րի ա ռա ջա տար ներ մու ծող նե րից է ՀՀ բու հա կան հա մա-
կար գում»,- ա սաց ՀՀ ԿԳ նա խա րար Ար մե ն Ա շոտ յա նը՝ ԵՊԲՀ-ում 
կա յա ցած է լեկտ րո նա յին գրա դա րա նի նոր սրա հի բաց ման հան դի-
սա վոր ա րա րո ղութ յան ժա մա նակ:
ՀՀ ԿԳ նա խա րա րութ յան կազ մա կեր պած « Լա վա գույն ու սա նող» 

մրցույ թում հաղ թող ճա նաչ վե ցին բժշկա կան հա մալ սա րա նի 3 ու սա-
նող ներ՝  Սե նիկ  Մա տին յա նը, Ե լե նա  Սարգս յա նը և Ա նի Ե րեմ յա նը:
Ըստ քա ղա քա պե տա րա նի կող մի ց հայ տա րար ված ա մա նոր-

յա լա վա գույն ձևա վոր ման մրցույ թի արդ յունք նե րի ամ փոփ ման՝ 
բժշկա կան հա մալ սա րա նը զբա ղեց րել է երկ րորդ պատ վա վոր տե ղը:
 Մի ջազ գա յին կա պե րի ամ րապնդ ման գծով փոր ձի փո խա նակ-

ման հեր թա կան հաս ցեն բժշկա կան հա մալ սա րա նի պատ վի րա կութ-
յան հա մար ե ղավ  Չու վա շիա յի պե տա կան հա մալ սա րա նը:
Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի ռեկ տո րի նա խա-

ձեռ նութ յամբ « Հե րա ցի» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի պո լիկ լի նի-
կա յում՝ «պրո ֆե սո րա կան շա բաթ վա» շրջա նակ նե րում, ի րա կա նաց-
վում են անվ ճար բժշկա կան խորհր դատ վութ յուն ներ:
« Մու րա ցան» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րում կան խար գե լիչ և 

 հի վան դութ յուն նե րի վա ղա ժամ հայտ նա բեր ման նպա տա կով հայ-
տա րար վում է ակ ցիա: Ն մա նա տիպ ակ ցիա է  հայ տա րա րում նաև 
ակ նա բու ժա կան կլի նի կան:
« Կո մի  տաս» քառ յա կը բազ մի ցս հյու րըն կալ վել է բժշկա կան հա-

մալ սա րա նում: Ա մե  նա վեր ջին ե լույ թը հուն վա րին էր:
Ե ղեռ նի 100-ամ յա տա րե լի ցին նվիր ված բազ մա զան մի  ջո ցա-

ռումն  եր են տե ղի ու նե նում հա մալ սա րա նում և  ողջ հան րա պե տութ-
յու նում: ՀՀ ԳԱԱ նա խա գա հութ յան նիս տե րի դահ լի ճում կա յա ցած 
գի տա ժո ղո վում մե ր հա մալ սա րա նի այ լազ գի ու սա նող նե րի ե լույթն 
ըն կալ վեց չա փա զանց ջեր մութ յամբ:
ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան խորհր դա րանն ար ժա նա ցավ 

« Հայկ յան» մրցա նա կի:
 Հա յաս տա նի ե րի տա սար դա կան հիմն  ադ րա մի  

կրթա թո շակ նե րի մրցույ թի ամ փոփ ման ա րա րո-
ղութ յու նը կա յա ցավ բժշկա կան հա մալ սա րա-
նում, ո րին ներ կա էր և  մի  խումբ ու սա նող-

յուն նե րի մրցույ թի մե կ նար կի մա սին:
Ուլֆ և  Մար գա րե տա Սթ րոմ բերգ ա մու սին ներն ի րենց բա րե գոր-

ծութ յու նը  Հա յաս տա նում սկսել են 1988-ի ա վե րիչ երկ րա շար ժից հե-
տո: Ն րանց օգ նութ յամբ այդ տա րի նե րին կա տար վել են շի նա րա րա-
կան աշ խա տանք ներ հի վան դա նո ցա յին հա մա կար գում: Շ վե դա կան 
պատ վի րա կութ յան այ ցը ԵՊԲՀ հե տապն դում էր պայ մա նագ րե րի 
թար մաց ման նպա տակ: 
ՀՀ-ում Ֆ րան սիա յի դես պա նութ յան ար տա կարգ հար ցե րի գծով պա-

տաս խա նա տու կցորդ  Ֆա բիեն  Նե րա յի և  Լիո նի հա մալ սա րա նա կան հի-
վան դա նո ցա յին կենտ րո նի վա րա կիչ և  ար ևա դար ձա յին հի վան դութ յուն-
նե րի ամ բիո նի պրո ֆե սոր  Դո մի  նիկ  Պեյ րա մո նի այ ցը ԵՊԲՀ նպա տակ 
ու ներ ձեռք բե րել նոր պայ մա նա վոր վա ծութ յուն ներ՝ ստեղ ծե լու հե տա-
գա հա մա գոր ծակ ցութ յան հնա րա վո րութ յուն ներ, ո րոնց ի րա կա նաց-
մանն իր ան մի  ջա կան ա ջակ ցութ յու նը կցու ցա բե րի Ֆ րան սիա յի դես-
պա նա տու նը:
 Մի ջազ գա յին գի տա ժո ղովն  ե րի շար քում մե կ նար կե ցին « Ֆար մա 

Ար մե  նիա 2014» դե ղա գոր ծութ յան մրցու նա կութ յան 6-րդ  մի  ջազ գա յին 
հա մա ժո ղո վը և «Այ-Էս- Դի շա բաթ 2014» խո րագ րով ստո մա տո լոգ նե-
րի մի  ջազ գա յին ֆո րու մը:
« Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի ռա դիո լո գիա յի կլի-

նի կա յում տե ղի ու նե ցած ԵՊԲՀ գի տա կոր դի նա ցիոն խորհր դի ար տա-
հերթ նիս տին մաս նակ ցում էին նաև ԱՄՆ-ի  Ջոր ջիա յի նյար դա վի րա-
բու ժութ յան ինս տի տու տի նա խա գահ  Ջո  Սեմ  Ռո բին սո նը և  հա յազ գի 
հայտ նի վի րա բույժ Ար թուր Գ րի գոր յա նը:  Մեծ ձեռք բե րում հա մա րե-
լով նման հան դի պումն  ե րը՝ հա մալ սա րա նի ռեկ տո րը հույս հայտ նեց, 
որ հայ-ա մե  րիկ յան հա մա գոր ծակ ցութ յու նը նյար դա վի րա բու ժութ յան 
բնա գա վա ռում կլի նի արդ յու նա վետ և  շա րու նա կա կան:
 Հա մալ սա րա նում կա յա ցած « Բարձ րա գույն բժշկա կան կրթութ յան 

ներ կան և  ա պա գան» խո րագ րով XX ու սումն  ա մե  թո դա կան գի տա ժո-
ղո վը վեր հա նեց բարձ րա գույն բժշկա կան կրթութ յան հիմն  ախն դիր-
նե րը:
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նե րի կրթա թո շակ նե րի հա վաս տագ րեր հանձ նեց ՀՀ վար չա պետ 
 Հո վիկ Աբ րա համ յա նը:
Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նը՝ ի դեմս ռազ-

մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տի, ընդգրկ վել է  Հա վա քա կան անվ տան-
գութ յան պայ մա նագ րի կազ մա կեր պութ յան (ՀԱՊԿ) ան դամ-պե-
տութ յուն նե րի զին ված ու ժե րի ռազ մա կան կադ րե րի հա մա տեղ 
պատ րաստ ման ռազ մա կան ու սումն  ա կան հաս տա տութ յուն նե րի 
ցան կում:
 Փետր վա րին կա յա ցած « Մաս նա գի տա կան կրթութ յան ո րա կի 

ա պա հով ման ազ գա յին կենտ րոն» հիմն  ադ րա մի  հա վա տար մագր-
ման հանձ նա ժո ղո վի ներ կա յաց րած արդ յունք նե րի հա մա ձայն 
ԵՊԲՀ-ին շնորհ վեց հա վա տար մագ րում՝ 6 տա րի ժա  ե տով:  Սա 
նշա նա կում է, որ ԵՊԲՀ-ն 2-րդ  հա վա տար մագր ված ԲՈւՀ-ն  է  Հա-
յաս տա նում:
ԵՊԲՀ «պրո ֆե սո րա կան պո լիկ լի նի կա յի» ա ռա ջա տար մաս-

նա գետ նե րը մար զա յին ա ռա ջին այ ցով հյու րըն կալ վե ցին  Կո տայ-
քի մար զի Հ րազ դան քա ղա քի հի վան դա նո ցում:  Հա մալ սա րա նի 
ռեկ տո րի նա խա ձեռ նութ յամբ կազ մա կերպ ված «պրո ֆե սո րա կան 
պո լիկ լի նի կա յի» նպա տակն է անվ ճար խորհր դատ վութ յուն ներ 
ի րա կա նաց նել տե ղի ազ գաբ նակ չութ յան շրջա նում, նաև մո տի կից 
ծա նո թա նալ մար զա յին ա ռող ջա պա հութ յան խնդիր նե րին:

Այ ցի շրջա նակ նե րում հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր նե րի անվ ճար 
խորհր դատ վութ յուն նե ր ստա նա լու հնա րա վո րութ յուն ու նե ցան ա վե-
լի քան 200 պա ցիենտ ներ:
 Ղե կա վար վե լով «Ս տու գումն  ե րի կազ մա կերպ ման և  անց կաց-

ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով և «Կր թութ յան պե տա կան տես չութ յան 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 13-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-րդ  կե տով՝ ստու-
գումն  եր անց կաց վե ցին « Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցում, ո րի արդ յուն-
քում ընդգծ վեց, որ դպրո ցի գոր ծու նեութ յունն ամ բող ջո վին գնա-
հատ վել է դրա կան:
 Գի տա կան խոր հուր դը լսեց հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա կան 

հա մա լիր նե րի գոր ծու նեութ յան մա սին կլի նի կա կան աշ խա տանք նե-
րի գծով պրո ռեկ տոր Ար մե ն  Մի նաս յա նի հաշ վետ վութ յու նը և  ար ձա-
նագ րեց, որ այս բնա գա վա ռում նկա տե լի են ա ռա ջըն թացն ու դրա-
կան գոր ծու նեութ յու նը:
Ի պա տաս խան Թ բի լի սիի բժշկա կան հա մալ սա րա նի ռեկ տո րի 

հրա վե րի, ով այ ցե լել էր ԵՊԲՀ 2014-ի հոկ տեմ բե րին` Վ րաս տան 
մե կ նեց բժշկա կան հա մալ սա րա նի պատ վի րա կութ յու նը:
 Լույս տե սավ «Ա պա գա բժշկի» հա տուկ թո ղար կու մը՝ նվիր ված 

 Հա յոց մե ծ ե ղեռ նի 100-ամ յա տա րե լի ցին:
 Կա յա ցավ «Եր ևա նի Մ խի թար  Հե րա ցու ան վան պե տա կան 

բժշկա կան հա մալ սա րան» հիմն  ադ րա մի  հո գա բար ձու նե րի խորհր-
դի անդ րա նիկ նիս տը, ո րը քննար կեց ԲՈւՀ-ի ղե կա վար մարմն  ի` 
հո գա բար ձու նե րի խորհր դի նա խա գա հի ընտ րութ յա նը վե րա բե րող 
հար ցը՝ պայ մա նա վոր ված ԲՈւՀ-ի՝ ՊՈԱԿ-ից հիմն  ադ րա մի  վե րա-
կազ մա վոր վե լու ի րա վա կան կար գա վի ճա կով:  Նիստն ընտ րեց հո-
գա բար ձու նե րի խորհր դի նա խա գահ (Ար մե ն Ա շոտ յան) և  հաս տա-
տեց հիմն  ադ րա մի  հո գա բար ձու նե րի խորհր դի աշ խա տա կար գը, 
ինչ պես նաև ո րո շեց ռեկ տո րի թա փուր տե ղի մրցույ թը հայ տա րա րել 
սույն թվա կա նի ապ րի լի 20-ին, իսկ ընտ րութ յունն անց կաց նել հու նի-
սի 5-ին՝ հաշ վի առ նե լով թեկ նա ծու նե րի փաս տաթղ թե րի ներ կա յաց-
ման 40-օր յա ժա  ե տի պահ պան ման կար գը:
 Հայ-հնդկա կան բա րե կա մութ յան ծրագ րի շրջա նակ նե րում կա յա-

ցավ հան դի պում բժշկա կան հա մալ սա րա նի հայ և հն դիկ ու սա նող-
շախ մա տիստ նե րի մի ջև:  Հան դիպ մա նը մաս նակ ցեց և  շախ մա տա-
յին պայ քա րի մե ջ մտավ նաև ՀՀ-ում Հնդ կաս տա նի ար տա կարգ և 
 լիա զոր դես պան  Սու րեշ  Բա բուն:
Ս տո րագր վեց Եր ևա նի Մ.  Հե րա ցու պե տա կան և  Մոսկ վա յի 

Ի.  Սե չե նո վի ան վան ա ռա ջին բժշկա կան հա մալ սա րան նե րի երկ-
կող մ հա մա գոր ծակ ցութ յան հա մա ձայ նա գիր՝ կից աշ խա տան քա յին 
ծրագ րով:
 Հայ րե նա կան պա տե րազ մի  հաղ թա նա կի 70-ամ յակի ա ռի թով 

« Հի շում և հ պար տա նում ենք» մի  ջո ցա ռումն  ե րի շար քը սկսվեց հա-
մալ սա րա նի բա կում տե ղա կայ ված հաղ թա նա կի հու շար ձա նին ծա-
ղիկ նե րի խո նարհ ման ա րա րո ղութ յամբ:  Դահ լի ճում, ուր կա յա ցավ 
պա տե րազ մի  վե տե րան նե րի մե  ծա րու մը, ներ կա էին նաև 4 վե տե-

րան բու ժաշ խա տող ներ՝  Հայ րե նա կան մե ծ պա տե րազ մի  վե տե-
րան նե րի վեր ջին մո հի կան նե րը:

 Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան թան գա րան-ինս տի տու տի 
տնօ րե նի դա սա խո սութ յու նը՝ « Ցե ղաս պա նութ յու նը և 

բ ժիշկ նե րը» թե մա յով, ան ցավ բա վա կա նին բարձր 
մա կար դա կով:

Եր ևա նի պե տա կան,  Հա յաս տա նի պե տա կան ճար տա րա գի տա-
կան և բժշ կա կան հա մալ սա րան նե րի սերտ հա մա գոր ծակ ցութ յան 
արդ յունք նե րի ամ փո փումն  էր ԵՊՀ-ում կա յա ցած «Ու սումն  ա ռութ-
յան ռե սուրս նե րի վիր տո ւա լի զա ցիա. մի ջ հա մալ սա րա նա կան հա մա-
գոր ծակ ցութ յան փոր ձի փո խա նա կում» գի տա ժո ղո վը:
 Թո մաս  Ջե ֆեր սո նի ան վան ուլտ րա ձայ նա յին և  ռա դիո լո գիա յի 

հե տա զո տա կան ինս տի տու տի ղե կա վար, ԱՄՆ-ի ա ռա ջա տար ռա-
դիո լոգ, պրո ֆե սոր Լ ևոն  Նա զար յա նը պարգ ևատր վեց «Ե րախ տի քի 
հա վաս տագ րով»՝ բժշկա կան հա մալ սա րա նի և  Նա զար յան նե րի ըն-
տա նի քի եր կար տա րի նե րի գե րա զանց հա մա գոր ծակ ցութ յան հա-
մար:
Կ յան քի կոչ վեց ու սա նո ղա կան գի տա կան ըն կե րութ յան մի  նոր 

մտահ ղա ցում ևս՝ « Բա նա կա նութ յան հետ քե րով» ու սա նո ղա կան գի-
տա ժո ղո վը՝ նվիր ված մար դու է վոլ յու ցիոն զար գաց մա նը:
 Ռազ մաբժշ կա կան ֆա կուլ տե տում տե ղի ու նե ցած ռազ մաբժշ-

կա կան թան գա րա նի բաց ման հան դի սա վոր ա րա րո ղութ յա նը, ի 
թիվս բազ մա թիվ հյու րե րի և  հա մալ սա րա նա կան նե րի, ներ կա էին 
նաև զին վո րա կան բարձ րաս տի ճան պաշ տոն յա ներ, այդ թվում` ՀՀ 
պաշտ պա նութ յան նա խա րա րը տիկ նոջ` « Զին վո րա կան բժիշկ նե րի 
հայ կա կան ա սո ցիա ցիա» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յան նա-
խա գահ  Ռու զան նա  Խա չատր յա նի հետ:
 Մա յի սի 12-ին՝ բուժ քույ րե րի մի  ջազ գա յին օ րը, ԵՊԲՀ-ում մե  ծար-

վե ցին, պարգև նե րի ար ժա նա ցան հա մալ սա րա նա կան կլի նի կա նե րի 
ա ռա ջա տար բուժ քույ րե րը:
 Պա տաս խան այ ցով ԵՊԲՀ ժա մա նե ցին  Չու վա շիա յի պե տա կան 

հա մալ սա րա նի պատ վի րակ նե րը: 
2015 թվա կա նի ապ րի լի 12-ին  Վա տի կա նի  Սուրբ  Պետ րո սի տա-

ճա րում կա յա ցած պա տա րա գի մաս նա կից, «Ա պա գա բժիշկ» թեր թի 
խմբա գիր  Սե դա  Թո րոս յա նը ռեկտորատում հան դես ե կավ հա տուկ 
լրատ վութ յամբ:
 Բարձ րա գույն ու սումն  ա կան հաս տա տութ յուն նե րի 

ու սա նող նե րի 16-րդ  հան րա պե տա կան մար զա խա ղե րի ծրագ րով 
կա յա ցած ձյու-դո մար զաձ ևի ա ռաջ նութ յու նից մե ր մար զիկ նե րը վե-
րա դար ձան նոր մե  դալ նե րով:
ԵՊԲՀ « Հա տիս» լեռ նագ նաց նե րի ա կում բի ան դամն  ե րը ապ րի լի 

26-ին կազ մա կեր պե ցին վե րելք դե պի Ա րա յի լեռ՝ նվիր ված  Հա յոց 
ե ղեռ նի 100-ամ յա տա րե լի ցին` վե րա դար ձին  Ծի ծեռ նա կա բեր դի հու-
շա հա մա լիր տա նե լով Ա րա յի լե ռան փե շե րից հա վա քած ծաղ կեփն-
ջեր:
ԵՊԲՀ վո լեյ բո լի թի մը հա ջո ղութ յուն ներ ար ձա նագ րեց  Հա յաս-

տա նի ԲՈւՀ-ե րի ու սա նող նե րի մրցա պայ քա րում:
2015-ի հ�  նի սի 8-ին կա յա ցավ ԵՊԲՀ հո գա բար ձ�  նե րի 

խորհր դի նիս տը, ո րը Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա-
րա նի ռեկ տոր ընտ րեց Մ.Զ.  Նա րի ման յա նին՝ Եր ևա նի պե տա-
կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի 21-րդ  ռեկ տորն ընտր վեց երկ-
րորդ ան գամ:
« Տար վա լա վա գույն բժիշկ և  տար վա լա վա գույն բուժ հիմն  արկ- 

Հու սո Աստղ-2015» ա մե  նամ յա ազ գա յին մրցա նա կա բաշ խութ յան 
շրջա նակ նե րում լա վա գույ նի կոչ ման ար ժա նա ցավ նաև ԵՊԲՀ թի-
մը, ո րի կազ մում էին մե ր ան վա նի մաս նա գետ նե րը՝  Նու նե  Շահ-
վերդ յա նը, Ար տա վազդ  Սա հակ յա նը,  Կիմ  Շու քուր յա նը: ԵՊԲՀ « Հե-
րա ցի» թիվ 1 և « Մու րա ցան» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցա յին 
հա մա լիր ներն ար ժա նա ցան « Լա վա գույն հի վան դա նո ցա յին հա մա-
լիր » մրցա նա կին:
 Բաց վեց հա մալ սա րա նի նախ կին ռեկ տոր, ա կա դե մի  կոս  Վի լեն 

Աստ վա ծատր յա նի ան վան լսա րան, ո րը նախ կի նում ե ղել է ռեկ տո րի 
աշ խա տա սեն յա կը:
 Հա մաշ խար հա յին բան կի պատ վի րա կութ յունն այ ցե լեց սի մուլ յա-

ցիոն կենտ րոն: Այ ցի նպա տակն էր ծա նո թա նալ կենտ րո նի գոր ծու-
նեութ յա նը և  կա տար ված աշ խա տանք նե րին: Շր ջե լով կենտ րո նում՝ 
հա մաշ խար հա յին բան կի պատ վի րա կութ յունն ընդգ ծեց իր գո հու նա-
կութ յու նը` կա տար ված աշ խա տանք նե րի առն չութ յամբ:
ԵՊԲՀ կա ռա վար ման օ ղա կի աշ խա տա կից նե րի շրջա նում կազ-

մա կերպ ված կա ռա վար ման հա մա կար գի բա րե լավ մանն  ուղղ ված 
վե րա պատ րաս տումն  ե րին մաս նակ ցե ցին ա վե լի քան 30 աշ խա տա-
կից ներ՝ պրո ռեկ տոր ներ, դե կան ներ, փոխ դե կան ներ…
« Տո շի բա  Մե դի քալ  Սիս թեմ սի»` բժշկա կան տեխ նի կա ար տադ-

րող ա ռա ջա տար ըն կե րութ յան պատ վի րա կութ յան այ ցը բժշկա կան 
հա մալ սա րան նպա տակ ու ներ հա մա գոր ծակ ցութ յու նը  Հա յաս տա նի 
և  հատ կա պես բժշկա կան հա մալ սա րա նի հետ դարձ նել ա ռա վել ին-
տեն սիվ, արդ յու նա վետ և  շա րու նա կա կան: 
ԵՊԲՀ-ում մե կ նար կեց « Քի մի ա» ա ռար կա յի դպրո ցա կան նե րի 
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մե ն դե լեև յան մի  ջազ գա յին 49-րդ  օ լիմ պիա դան, ո րին մաս նակ ցում 
էին օ լիմ պիա կան կազ  ո մի  տեի հա մա նա խա գա հը և  ան դամն  ե րը` 
 Մոսկ վա յի  Լո մո նո սո վի ան վան պե տա կան հա մալ սա րա նի քի մի ա-
կան ֆա կուլ տե տի դե կան  Վա լե րի  Լու նի նի գլխա վո րութ յամբ: 
Բ ժիշկ, ծաղ րա ծու, հի վան դա նո ցա յին ծաղ րա ծո ւա կան ար վես տի 

հիմն  ա դիր  Հան թեր  Դո հեր թի Ա դամ սի այ ցը բժշկա կան հա մալ սա-
րան և « Մու րա ցան» հի վան դա նո ցա յին կենտ րոն կար ևոր ի րա դար-
ձութ յուն էր:
Եր ևա նի և Թ բի լի սիի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րան նե րի 

հե տա զո տող նե րի, ու սա նող նե րի և  ո լոր տի մաս նա գետ նե րի հա-
մար արդ յու նա վետ դար ձավ ե րի տա սարդ գիտ նա կան նե րի դպրո ցի 
հեր թա կան մի  ջո ցա ռու մը՝ «Դ րա մաշ նորհ նե րին դի մե  լու ար վես տը» 
թե մա յով, ո րը նշա նա վոր վեց վե րոնշ յալ հա մալ սա րան նե րի մի ջև 10-
ամ յա արդ յու նա վետ հա մա գոր ծակ ցութ յամբ:
« Հա տիս» ար շա վախմ բի հեր թա կան վե րել քը նվիր ված էր մա յիս-

յան հաղ թա նակ նե րին:
 Հու նի սի 1-ին « Հե րա ցի» և « Մու րա ցան» կլի նի կա կան հի վան դա-

նոց նե րում հա ճե լի ի րա րան ցում էր. նշվում էր ե րե խա նե րի պաշտ-
պա նութ յան մի  ջազ գա յին օ րը:
Տր վեց Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի ստեղծ ման 

95-ամ յա կի հան դի սութ յուն նե րի մե կ նար կը:
 Կա յա ցավ  Հա յաս տա նի 4-րդ  մի  ջազ գա յին բժշկա կան հա մա գու-

մա րը:
 Հոր դա նա նի  Հա շիմ յան  Թա գա վո րութ յան բարձ րա գույն կրթութ-

յան և  գի տա կան հե տա զո տութ յուն նե րի նա խա րարն այ ցե լեց ԵՊԲՀ:
Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում հյու րըն կալ վեց  Բեռ լի նի օն կո լոգ նե-

րի մի ութ յան փոխ նա խա գահ, պրո ֆե սոր Ք լաուս  Պե տեր  Հելլ րի գե լի 
գլխա վո րած պատ վի րա կութ յու նը:
« Հա յաս տա նի գլո բալ ա ռող ջութ յուն.  Հիմն  ախն դիր ներ» խո րագ-

րով գի տա ժո ղո վը ծա ռա յեց հան րա յին ա ռող ջութ յան ո լոր տի մաս-
նա գետ նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցա կան կա պերն ա ռա վել ամ րապն-
դե լուն:
« Մու րա ցան» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի բա զա յի վրա ստեղծ-

վեց ման կա կան էն դոկ րի նո լոգ նե րի հայ կա կան ա սո ցիա ցիան, ո րի 
հիմն  ա դիր նա խա գա հը դո ցենտ Ե լե նա Ա ղա ջա նո վան է:
 Լույս տե սավ «Ա պա գա բժշկի» հա տուկ թո ղար կու մը՝ նվիր ված 

ԵՊԲՀ և  Հա յաս տա նում բժշկա կան բարձ րա գույն կրթա կան հա մա-
կար գի ստեղծ ման 95-ամ յակ նե րին:
2015-ը Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի կենտ րո-

նա կան գի տա հե տա զո տա կան լա բո րա տո րիա յի կես դար յա հո բել-
յա նի տա րին է, ո րը նշվեց հան դի սա վո րութ յամբ:
« Հե րա ցի» հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րի «Լ ևոն և Ք լո տիա  Նա-

զա րեան» ռա դիո լո գիա յի կենտ րո նում մագ նի սա ռե զո նան սա յին տո-
մոգ րա ֆիա յի բա ժան մուն քի բաց ման ա րա րո ղութ յա նը մաս նակ ցում 
էին հայ կա կան բա րե գոր ծա կան ընդ հա նուր մի ութ յան նա խա գահ 
 Պերճ  Սեդ րակ յա նը, ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րար Ար մե ն  Մու-
րադ յա նը, ԵՊԲՀ ղե կա վա րութ յու նը:
 Հա մաշ խար հա յին բան կի փոր ձա գետ նե րի պատ վի րա կութ յան 

ՀՀ տես չա կան այ ցի շրջա նակ նե րում տե ղի ու նե ցան հան դի պում-
ներ ԵՊԲՀ-ի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ, ո րի ըն թաց քում ընդգծ վեց 
ԵՊԲՀ-ի կող մի ց ի րա կա նաց ված ծրագ րի արդ յու նա վե տութ յու նը:
Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում տե ղի ու նե ցած՝  Մու րադ  Մու րադ յա-

նի ան վան ու սա նո ղա կան խորհր դա րա նի սրա հի բաց մա նը հա մալ-
սա րա նի ղե կա վա րութ յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րից բա ցի մաս նակ ցում 
էին նաև Մ.  Մու րադ յա նի ըն տա նի քի ան դամն  ե րը, հա րա զատ նե րը, 
մար տա կան ըն կեր նե րը:
 Լույս տե սավ Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի հեր-

թա կան գո վազ դա յին գրքույ կը:
«Ա պա գա բժշկի» նո յեմ բեր յան թո ղար կու մը լայ նո րեն լու սա բա-

նել է ԵՊԲՀ 95-ամ յա կին նվիր ված մի  ջո ցա ռումն  ե րը:
Եր ևա նում կայացած Սև ծով յան երկր նե րի 9-րդ  մի  ջազ գա յին 

նյար դա վի րա բու ժա կան հա մա գու մա րում իր ե լույ թում ԵՊԲՀ ռեկ-
տոր Մ.  Նա րի ման յա նը նշեց. « Մեր հա մալ սա րա նը և  ա ռող ջա պա-
հութ յան ազ գա յին ինս տի տու տը մե ծ ու շադ րութ յուն են դարձ նում 
այս ճյու ղի զար գաց մա նը, և  այս կա պակ ցութ յամբ հատ կա պես ցան-
կա նում եմ շեշ տել մե ր ԲՈւՀ-ի՝ այս ո լոր տում մե ծ հա ջո ղութ յուն նե րի 
հա սած և  աշ խար հի ա ռա ջա տար կլի նի կա նե րում աշ խա տող շրջա-
նա վարտ նե րի դերն այս գոր ծըն թա ցում»:
Ըն տա նե կան բժշկութ յան 3-րդ  մի  ջազ գա յին գի տա ժո ղո վը կար-

ևո րեց կրթա կան ծրագ րե րում կլի նի կա կան կան խար գե լիչ բժշկութ-
յան ներդ րու մը` որ պես ին տեգ րաց ված, պրակ տիկ ուղղ վա ծութ յուն 
ու նե ցող մո դուլ:

Պ լաս տիկ վի րա բու ժութ յան և  դեր մա տո կոս մե  տո լո գիա յի նոր հո-
րի զոն նե րը ներ կա յաց րեց հա մալ սա րա նում կա յա ցած մի  ջազ գա յին 
կոնգ րե սը, որ տեղ զե կու ցումն  ե րով հան դես ե կան ո լոր տի ակ նա ռու 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ՝  Վիեն նա յի Ա վե տա րա նա կան հի վան դա նո ցի դի-
մած նո տա յին բաժ նի գլխա վոր բժիշկ և  Վիեն նա յի Wilhelminenspital 
հի վան դա նո ցի պլաս տիկ և  վե րա կանգ նո ղա կան վի րա բու ժութ յան 
բաժ նի խորհր դա կան  Քուրթ  Վին ցեն ցը,  Մոսկ վա յի Ի.Մ.  Սե չե նո վի 
ան վան ա ռա ջին պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նի պլաս տիկ 
վի րա բու ժութ յան ամ բիո նի պրո ֆե սոր  Ռու բեն Ա դամ յա նը և  այ լոք:
Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում սկսեց գոր ծել 

ար հես տակ ցա կան մի ութ յուն՝ նոր հի մունք նե րով: 
ԵՊԲՀ-ում ստեղծ վել է նոր հաս տիք՝ ֆի նան սատն տե սա կան աշ-

խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր:
ԵՊԲՀ-ի “The New Armenian Medical Journal” (« Նոր հայ կա կան 

բժշկա կան հան դե սը») ընդգրկ վել է Web of Science  լայ նա մասշ տաբ 
շտե մա րա նի Thomson Reuters-ի նոր ի հայտ ե կած աղբ յուր նե րի ցիտ-
ման ին դեք սում (Emerging Sourses Citation Index (ESCI):
 Հա յաս տա նի և  Գեր մա նիա յի հա մալ սա րա նա կան հի վան դա-

նոց նե րի հա մա գոր ծակ ցութ յան հա մար նոր հե ռան կար ներ կբա ցի 
 Գեր մա նիա յի ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան կող մի ց ա ռա-
ջարկ վող փո խա նա կա յին ծրա գի րը, ո րը քննարկ վեց հա մալ սա րա-
նի ղե կա վա րութ յան և  Գեր մա նիա յից ժա մա նած բարձ րաս տի ճան 
պաշ տոն յա բժիշկ-մաս նա գետ նե րի հա մա տեղ խորհր դակ ցութ յան 
ըն թաց քում:  Հա մա գոր ծակ ցութ յան նա խանշ ված ծրագ րե րը կի րա-
կա նաց վեն գեր մա նա կան և  հայ կա կան հա մալ սա րա նա կան կլի նի-
կա նե րում:
 Թուրք մե նս տա նի կրթութ յան նա խա րա րութ յան պատ վի րա-

կութ յունն այ ցե լեց բժշկա կան հա մալ սա րան: Այդ ա ռի թով պատ-
վի րա կութ յան ղե կա վար,  Թուրք մե նս տա նի ազ գա յին ինս տի տու տի 
տնօ րեն  Բայ րամ Բ յա շի մո վը նշեց, որ այ ցի նպա տակն է քննար-
կել հա մա գոր ծակ ցութ յան նոր հե ռան կար ներ, մաս նա վո րա պես՝ 
ու սա նող նե րի փո խա նակ ման ծրագ րե րի առն չութ յամբ:
Բժշ կա կան հա մալ սա րա նին ClinicalKey մի  ջազ գա յին առ ցանց 

շտե մա րա նից անվ ճար օգտ վե լու հնա րա վո րութ յուն է ըն ձեռ վել:
ՀՀ պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի  տեն հրա պա րա կել է 2015-ի 

հուն վար-սեպ տեմ բեր ժա մա նա կա հատ վա ծի խո շոր հար կա տու նե րի 
ցան կը, ո րում ԲՈւՀ-ե րի ցու ցա կը գլխա վո րում է ԵՊԲՀ-ն:
« Մու րա ցան» հի վան դա նո ցում տե ղադր վեց է լեկտ րաէն ցե ֆա լոգ-

րա ֆիա յի նոր սարք, որն ու նի մե ծ հնա րա վո րութ յուն ներ և  ա պա հո-
վում է բազ մա ֆունկ ցիո նալ վեր լու ծութ յուն:
 Հա մալ սա րա նա կան պո լիկ լին կա յի գոր ծու նեութ յան մա սին է 

«Ա պա գա բժշկի» նո յեմ բե րի թո ղարկ ման մե ջ տե ղադր ված ըն դար-
ձակ լրատ վութ յու նը և  լու սան կա րա յին ռե պոր տա ժը:
« Բա րե կա մութ յուն» ա մե  նամ յա փա ռա տոնն այս ան գամ  վե րած-

վեց 14 երկր նե րի ազ գա յին ար վեստ նե րը, ե րաժշ տութ յու նը և  ա մե -
նա կար ևո րը` խո հա նո ցը ներ կա յաց նե լու ստու գա տե սի:
Ու սուց չի օր վա ա ռի թով մե  ծար վե ցին « Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցի 

ու սու ցիչ նե րը:
Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում կա յա ցած «ՀՀ ան կա խութ յան ձեռք-

բեր ման ճա նա պար հը» թե մա յով քննարկ ման հիմն  ա կան մաս նա-
կից նե րը « Հե րա ցի» ավագ դպրո ցի ա շա կերտ ներն էին:
«Ս պորտ բո լո րի հա մար» ծրա գի րը ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան խորհր-

դա րանն ի րա կա նաց րել էր հատ կա պես ֆի զի կա կան սահ մա նա փակ 
կա րո ղութ յուն ներ ու նե ցող ան ձանց հա մար: Մր ցույ թի մաս նա կից 
40 մար զիկ նե րը մե ծ աշ խու ժութ յամբ մաս նակ ցե ցին տար բեր մրցա-
պայ քար նե րի՝ ցան կա նա լով ա պա ցու ցել, որ ֆի զի կա կան սահ մա-
նա փակ հնա րա վո րութ յուն նե րն անձի դրսևորման համար ար գելք 
լի նել չեն կա րող:
ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան ֆուտ բո լա յին թի մը Ս լա վո նա-

կան հա մալ սա րա նում ա պա ցու ցեց, որ ա պա գա բժիշկ ներն 
ու ժեղ են ոչ մի այն գի տե լիք նե րով, այլև ֆի զի կա կան պատ րաստ վա-
ծութ յամբ: Ա պա ցու յցը` մրցա շա րի ա ռա ջին տե ղը գրա վե լու հան գա-
ման քը:
Եր ևա նում ըն թա ցավ «Ե ղիր ակ տիվ, ապ րիր ա ռողջ» խո րագ րով 

մար զա կան փա ռա տո նը, որ տեղ հա մառ և  ան զի ջում պայ քա րում 
մե ր ԲՈւՀ-ը ներկա յաց նող տղա նե րի և  աղ ջիկ նե րի թի մե րն ար-
ժա նա ցան չեմ պիո նի կոչ ման:
ԵՊԲՀ լո ղորդ նե րը կրկին ար ժա նա ցան հաղ թա նակ-

նե րի և  ձեռք բե րե ցին պատ վա վոր տե ղեր զբա ղեց-
նողների համար սահմանված մե  դալ նե ր: 
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 Ա ռող ջա պա հու թ յան հա-
մաշ խար հա յին կազ մա կեր-
պու թ յան նա խա ձեռ նու թ յամբ 
1988-ից ողջ աշ խար հու մ 
նշվու մ է այս օ րը՝ խնդրի 
նկատ մամբ հա սա րա կու թ յան 
ու  շադ րու թ յու  նը գրա վե լու , 
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին հա կազդ ման 
գոր ծու մ նոր կազ մա կեր պու թ-
յու ն ներ, խմբեր և  ան հատ ներ 
ներգ րա վե լու  նպա տա կով:
Ա վե լի քան 30 տա րի ա ռաջ 
իր գո յու թ յան մա սին ազ դա-
րա րած ՁԻԱՀ-ն  այ սօր դար ձել 
է մարդ կու թ յան զար գաց մա նը 
խո չըն դո տող հա զա րամ յա կի 
մար տահ րա վեր, իսկ ՄԻԱՎ 
վա րա կի հա մա ճա րա կից չի 
խու  սա փել աշ խար հի և  ոչ մի  

եր կիր: ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի խնդիրն ար դիա կան է 
նաև մե ր հան րա պե տու թ յու  նոմ: ՁԻԱՀ-ով ա ռա-
ջին հի վան դը գրանց վել է 1981-ին, իսկ 2007-ի 
դեկ տեմ բե րի դրու թ յամբ աշ խար հու մ ար դեն 
ապ րու մ էր մոտ 33 մլն ՄԻԱՎ վա րա կով հի վանդ: 
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի տա րեգ րու թ յաւն մե ջ հի շար ժան 
է նաև 1983-ը, երբ գրե թե մի ա ժա մա նակ, Լ յու կ 
 Մոն տան յեն (  Պաս տե րի ինս տի տու տ, Ֆ րան սիա) 
և  Ռո բերտ  Գա լոն (  Քաղց կե ղի ազ գա յին ինս տի-
տու տ, ԱՄՆ) ան ջա տե ցին ՁԻԱՀ-ի հա րու  ցիչ վի-
րու  սը:  Հա մա ճա րակն այս ըն թաց քու մ խլել է մի  
քա նի տասն յակ մի  լիոն մարդ կա յին կյանք: Այն 
շա րու  նա կու մ է մն ալ աշ խար հու մ մահ վան խո-
շո րա գու յն պատ ճառ նե րից մե  կը, իսկ Աֆ րի կա-
յու մ՝ թիվ մե կ պատ ճա ռը:

 Հա յաս տա նի հեղ կո մի  1920-ի դեկ տեմ բե րի 
դեկ րե տու մ աս վու մ էր. «  Հան րա պե տ� թ յան սահ-
ման նե ր� մ պե տա կան լե զ� ն ճա նաչ վ� մ է հա յե-
րե նը: Իսկ մ�  ս� լ մա նա շատ վայ րե ր� մ ` հա յե րե-
նին կից՝ նաև թ� ր քե րե նը»:

ՍԱՐԳԻՍ  ԿԱՍ ՅԱՆ
ՀՍԽՀ հեղ կո մի  նա խա գահ

Այս օ րը  կոչ ված է մարդ կանց ու  շադ րու թ յու  նը սևե-
ռե լու  սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թ յու ն ներ ու  նե ցող 
մարդ կանց ի րա վու նք նե րի պաշտ պա նու թ յան խնդիր-
նե րին։ Աշ խար հի բնակ չու թ յան մե կ քա ռորդն ու ղ ղա-
կիո րեն առնչ վու մ է հաշ ման դամն  ե րի հետ կամ որ պես 
խնա մող, կամ որ պես ըն տա նի քի ան դամ:  Հենց այ սօր է, 
որ հաշ ման դամն  երն՝ ա ռա վել քան երբ ևէ, հի շեց նու մ ու  
բարձ րա ձայ նու մ են ի րենց ի րա վու նք նե րի, դրանց ոտ-
նա հար ման, ի րենց նկատ մամբ հո գա ծու թ յան պա կա սի 
մա սին:
Այս ի մաս տով մե ր երկ րու մ դեռևս բազ մա թիվ խնդիր-

ներ կան: «Որ ևէ եր կիր չի կա րող ժո ղովր դա վա րա կան 
հա մար վել, ե թե նրա բո լոր քա ղա քա ցի նե րի հա մար 
չկան կրթու թ յու ն ստա նա լու , աշ խա տե լու , ըն տա նիք 
կազ մե  լու , հա սա րա կա կան կյան քին մաս նակ ցե լու  հա-
վա սար հնա րա վո րու թ յու ն ներ»,- սա ա մե ն տա րի հնչող` 
հա մա պա տաս խան կազ մա կեր պու թ յու ն նե րի գլխավոր 
կար գա խոս ն է: 
 Հաշ ման դա մու թ յու  նը ող բեր գու թ յու ն չէ, ե թե մարդ-

կանց հա մար ստեղծ ված են բո լոր պայ ման ներն` ար-
ժա նա պա տիվ կյան քով ապ րե լու  հա մար:

յ
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ԼՅՈՒԴՎԻԳ ՎԱՆ ԲԵԹՀՈՎԵՆ-245

ՆՎԵՐՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐ

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ 

ՀՌՉԱԿԱԳՐԻ ՕՐ
Գեր մա նա ցի մե ծ կոմ պո զի տոր, դաշ նա կա հար, 

դի րի ժոր  Բեթ հո վե նը 
ե րաժշ տա կան սկզբնա-
կան կրթու թ յու  նը ստա-
ցել է հո րից։  Հայ րը, 
տես նե լով որ դու  ե րաժշ-
տա կան ու  նա կու թ յու ն-
նե րը, ե րա զու մ էր, որ 
որ դին մա նու կ հա սա-
կու մ ճա նաչ վի ամ բողջ 
աշ խար հու մ՝ կրկնե լով 
 Մո ցար տի օ րի նա կը։ 
Դ րա նից դրդված՝ նա 
հա ճախ որ դու ն ստի-
պու մ էր պա րա պել 
ա ռանց դա դա րի։  Գեր-
հոգ նա ծու թ յու  նից և  դա-
ժան վե րա բեր մու ն քից 
վի րա վոր ված՝ Բեթ հո վե նը հա ճախ էր փախ չու մ տա-
նից։  Նա 1787-ին մե կ նու մ է  Վիեն նա, որ պես զի  Մո-
ցար տին ներ կա յաց նի իր գոր ծե րը։  Վեր ջինս, լսե լով 
 Բեթ հո վե նի ե րաժշ տու թ յու  նը, ա սու մ է. «Ու շադ րու թ-
յու ն դարձ րեք այս ե րի տա սար դին, կգա ժա մա նակ, 
որ նրա մա սին ամ բողջ աշ խար հը կխո սի»։
1792-ից ե րի տա սարդ կոմ պո զի տորը վերջ նա կա-
նա պես հաս տատ վու մ է  Վիեն նա յու մ, ու ր ապ րու մ 
է մի նչև կյան քի վերջը։  Նա աս տի ճա նա բար սկսեց 
կորց նել լսո ղու թ յու  նը և  ամ բող ջո վին խլա ցավ։ Այս 
փաս տը նրան դրդեց ան գամ ինք նաս պա նու թ յան, 
ո րը բա րե բախ տա բար տե ղի չու  նե ցավ։  Բեթ հո վե նը 
մա հա ցել է  Վիեն նա յու մ՝ լյար դի հի վան դու թ յու  նից։ 
Ն րա շի րի մը գտնվու մ է հենց այդ տեղ, իսկ տու ն-
թան գա րա նը՝  Բոն նու մ։

 Մար դու  ի րա վու նք-
նե րի հա մընդ հա նու ր 
հռչա կա գի րը ՄԱԿ-ի 
բո լոր ան դամ-պե տու թ-
յու ն նե րին ա ռա ջարկ ված 
փաս տա թու ղթ է, որն ըն-
դու ն վել է ՄԱԿ-ի Գլ խա-
վոր ա սամբ լեա յի եր րորդ 
նստաշր ջա նի ժա մա-
նակ՝ 1948-ին,  Փա րի զի 
 Շա յո պա լա տու մ։ Հռ չա-
կա գի րը թարգ ման վել է 
375 լե զու  նե րով ու  բար-
բառ նե րով. աշ խար հու մ 
որ ևէ այլ փաս տա թու ղթ 
չի թարգ ման վել այս-
քան շատ լե զու  նե րով: 

 Մար դու  ի րա վու նք նե րի հռչա կա գիրն այն հիմն  ա կան
փաս տա թու ղթն է, ո րու մ ա ռա ջին ան գամ ամ րագր-
վե ցին մար դու  և  ան հա տի հիմն  ա կան ի րա վու նք նե-
րը:   Այն բաղ կա ցած է 30 հոդ ված նե րից և տն տե սա-
կան, սո ցիա լա կան ու  մշա կու  թա յին ի րա վու նք նե րի 
մա սին մի  ջազ գա յին դաշ նագ րե րից, քա ղա քա ցիա կան 
և  քա ղա քա կան ի րա վու նք նե րի մա սին մի  ջազ գա յին 
դաշ նագ րե րին հա վա սար ար ձա նագ րու թ յու ն նե րով 
հա մար վու մ է մար դու  ի րա վու նք նե րի մի  ջազ գա յին 
օ րի նագ ծի մի  մա սը։

 Յու րա քանչ յուր տա րի Մեծ Բ րի տա նիա յում, Կա նա-
դա յում, Ավստ րա լիա յում և  մի  քանի այլ երկր նե րում 
նշվում է նվեր նե րի օ րը: Այդ օ րը բազ մա թիվ խա նութ-
նե րում, հա մար յա բո լոր ապ րան քա տե սակ նե րի հա-
մար անց են կաց վում ան նա խա դեպ զեղ չե րի և ն վեր-
նե րի ակ ցիա ներ: 
Հուսանք՝ Հայաստանում էլ առիթ կունենանք նման 
զեղչերի ականատես լինել:

ն
հ
բ
յ
փ
դ
վ
ն
ն
 Շ
կ
3
բ
ո
չ
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MD շոուն ժա ման ցա յին-տե ղե կատ վա կան 
հա ղոր դում է բժշկա կան ո լոր տի և բժշ կա-
կան հա մալ սա րա նի ան ցու դար ձի մա սին: 
 Տե ղե կատ վա կան մասն ի րե նից ներ կա յաց-
նում է հե տաքր քիր բժշկա կան նո րութ յուն-
ներ թի մի  ան դամն  ե րի մե կ նա բա նութ յամբ, 
ով քեր ներ կա յաց նում են նաև ու սա նո ղա-
կան խորհր դա րա նի մի  ջո ցա ռումն  ե րի լու-
սա բա նումը:  Ժա ման ցա յին մասն ընդգր կում 
է հար ցազ րույց հյու րի հետ:  Հա ղորդ ման 
մյուս է ջերն են “Medicus minor” և “Srotsinfo”: 
MD շոո ւի մտահ ղա ցու մը, ո րի հե ղի նակ-

ներն են Ար մե  նակ Ս րո ցան ցը և  Սի փան 
 Քա րամ յա նը, ա ռա ջա ցել է 2015 թվա կա նի 
գար նա նը: Դ րա նից հե տո սկսվել են նա-
խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րը: 
 Մա յի սին կա յա ցավ ա ռա ջին հա ղորդ ման 
պրե մի ե րան: Իսկ սեպ տեմ բե րից թիմն  ընդ-
լայն վեց և  իր մե ջ ընդգր կեց պրո ֆե սիո նալ 
օ պե րա տոր նե րի, նոր խմբա գիր նե րի, և 
 կազ մա վոր վեց ստեղ ծա գոր ծա կան խումբ: 
 Նա խագ ծի ստեղծ ման գլխա վոր նպա-

տակ նե րից մե կը ու սա նո ղա կան խորհր-
դա րա նի մի  ջո ցա ռումն  ե րի լուսաբանումն  է 
տե սա ձայ նագ րութ յան տար բե րա կով:  Յու-
րա քանչ յուր հա ղորդ ման ժա մա նակ նրանց 
մոտ հյու րըն կալ վում է բժշկա կան հա մալ-
սա րա նում սիր ված և  ճա նաչ ված անձ նա-
վո րութ յուն, ում փոր ձում են ներ կա յաց նել 
ու սումն  ա կան պրո ցե սից դուրս: Այս նա խա-
գիծն իր բնույ թով ա ռա ջինն է բժշկա կան 
հա մալ սա րա նում:
Նշենք, որ այս ամե նը կազմակերպվել 

է ուսանողական խորհրդարանի 
աջակցությամբ:
Ծրագրի ստեղծման գործում մե ծ է MD 

շոուի ստեղ ծա գոր ծա կան խմբի ան դամ-
ների՝  Սի փան  Քա րամ յանի, Ար մե  նակ Ս րո-
ցանցի, Ա զատ  Կա րա պետ յանի,  Մա րիամ 
Գ ևորգ յանի,  Գալ յա  Մազ ման յանի,  Ջեմ մա 
 Սա նո յանի, Ա նի  Դա նիել յանի,  Մա րիամ  Պո-
ղոս յանի ավանդը:

ՆՈՐ ՇՈՒՆՉ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄՆՈՐ ՇՈՒՆՉ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ

Մի փոքր ժամանց
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Surgery and Dermato-Cosmetology” which was organized 
by the Armenian Association of Plastic, Rehabilitation and 
Aesthetic Surgeons, Georgian Society of Plastic and Rehabil-
itation Surgeons and YSMU.
A welcome speech was delivered by Armen Hovhannisyan, 

the President of Armenian Association of Plastic, Rehabilita-
tion and Aesthetic Surgeons.
"I cordially welcome all of you in this very important event 

which is being organized for the 5th time. The Congress is 
aimed at discussing the issues of the fi eld, sharing experience 
taking into consideration quick development of the fi eld and 
introduction of new technologies and methods''.
YSMU Rector Mikayel Narimanyan welcomed the Congress 

participants and guests and said: «I am happy to welcome 
you here in the frame of the 5th International Congress on 
“New Horizons for Plastic Surgery and Dermato-Cosme-
tology”. The topic is very actual since the fi eld is demand-
ed. Being an internist, I am well aware that internal diseases 
have their external image and face with the broad meaning 
of the word. There are diseases which are not exceptions and 
which based on the failure of internal organs’ functions, and 
bring to surface aesthetic, dermatological and structuralized 
problems which cause other anxieties to a patient besides 
the discomfort created from the disease. I am hopeful that 
the abolition of those signs expressed internally will give the 
opportunity to ensure contacts and have the impact on that 
organ which has been the virus. I think time has come when 
internal diseases, endocrinology, internology, can have their 
input in such interesting and multidisciplinary development 
as plastic, rehabilitation and aesthetic surgery. The legal part 
of the profession is of importance here and I hope that today’s 
discussions will be refl ected in educational programs. I wish all 
of you effi  cient work and new achievements».

The Conference participants were also greeted by the RA 
Deputy Minister of Health Gagik Mirijanyan who highlight-
ed the importance of participation of specialists from foreign 
countries and Nagorno Karabakh. «Our partners from the US, 
England, Austria, Russia, Georgia and Ukraine will share their 
experience and skills in the frame of the Conference. I am sure 
that 3-day discussions will have important scientifi c, practical 
and educational signifi cance and will promote the further de-
velopment of plastic surgery in Armenia», as mentioned by 
the Deputy Minister.
Worth mentioning that well known representatives such as 

Dr. Kurt Vinzenz, Maxillofacial Department Senior Doctor of 
Vienna Evangelistic Hospital and Advisor of Plastic and Re-
constructive Surgery Department of Vienna Wilhelminenspi-
tal Hospital, Rouben Adamyan, Professor of Moscow Sech-
enov Medical University Plastic Surgery Department, and 
others will deliver reports in the Congress.
The Congress will last for 3 days and will be fi nalized on 

October 30 with the satellite symposium on dermato-cosme-
tology.

5TH INTERNATIONAL CONGRESS ON 
“NEW HORIZONS FOR PLASTIC SURGERY AND 

DERMATO‒COSMETOLOGY”

The Conference participants were also greeted by the RA

“NONPRESCRIPTION MEDICINE OTC: FROM 
THEORY TO PRACTICE” SCIENTIFIC‒PRACTICAL 

CONFERENCE IN YSMU
The scientifi c-practical conference 

on “Nonprescription Medicine (OTC): 
From Theory to Practice” took place in 
the Yerevan State Medical University 
a² er M. Heratsi.

Margarita Beglaryan, President of 
“Pharmacology and Pharmacy: Educa-
tion and Science” Association, who wel-

comed the Conference participants and 
wished them fruitful work.
In his welcome speech YSMU Rector 

Mikael Narimanyan highlighted the role 
of primary healthcare in the control pol-
icy of OTC. “This procedure is diffi  cult 
to control since people who get treat-
ment on outpatient basis choose what 
medicine to take themselves in case of 
this or that symptoms. A proper strat-
egy to implement the policy should be 
developed for that reason. And the dis-
cussion results of all those problems will 
get their refl ection in our educational 
programs. I wish all of us fruitful work-
ing day”, the Rector said.
Ghukas Ulikhanyan, Advisor to RA 

Health Minister Armen Mouradyan, 
spoke on behalf of the Health Minister: 

“I consider the implementation of such 
kind of events in healthcare system of 
importance since year by year the size 
of OTC is increasing. With the increase 
of those sizes pharmacist’s role is also in-
creasing in medicine policy”. Reports by 
the participants followed the welcome 
speeches.
 

M it B l P id t f

“I consider the implementation of such 
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 Armenian Association of Young 
Doctors organized International 
Conference named “The Quality 
of Life Induced By Health. Mul-
tidisciplinary Approach” on No-
vember 06-07,2015, in Elit Plaza 
Business Center.
Two of our 6th  year students 

from General Medicine faculty  
Dzovinar Alexan and Atithi Shar-
va participated in the conference  
and  received corresponding cer-
tifi cates and 3CME credit. Atithi’s 
topic of  research was Thrombotic 
Thrombocytopenic Purpura (TTP) 

and Dzovinar’s was Pseudoxontho-
ma Elastium. 
The people who were directly 

responsible for the International 
conference were Gevorg Grigory-
an, MD. President of the Armenian 
Association of Young Doctors and 
Inna Persoyan ,M.D., PhD, Presi-
dent of the Armenian Anti- Aging 
Medical Association.
The International Conference  

was also attended by the Prof. Ar-
men Muradyan, Minister of Health 
of RA.

INTERNATIONAL CONFERENCE “THE QUALITY
 OF LIFE INDUCED BY HEALTH.

MULTIDISCIPLINARY APPROACH”

This year’s event is dedicated to University’s 95th anniversa-
ry and the Student Council’s “Culture and Leisur”-Committee’s 
20th anniversary.
YSMU management with the presidency of Rector M. Nari-

manyan, the lecturers, Presidents of YSMU Student Council 
and “Culture and Leisure” Committee, Karen Avagyan, Pres-
ident of Board of Trustees of Armenian Youth Foundation, 
YSMU graduates Grisha Aghakhanyan, Armen Shahverdyan 
from The Beautifi ed Project, other guests and students, were 
present at the event.
The event was accompanied with music and humoristic scenes 

and awards during which presidents of Student Council of dif-
ferent years awarded the presidents of “Culture and Leisure” 
Committee presidents with special awards.
Introducing the history of 20 years of “Culture and Leisure” 

Committee, the students spoke about the works implemented 
and shared the establishment history of the Committee.
As the history says, there were serious preconditions in the 

University during 1994-1995 regarding the students’ cultural 
life and leisure. Day by day there was the need to create a new 
committee.

In November 1995 the Student Parliament’s session made a 
decision to establish the committee on “Culture and Leisure”.
The Committee started a fruitful activity furn                                 ish-

ing and improving the events and programs by thus formulating 
specifi c cultural traditions in YSMU student life.
During the past 20 years the Committee had organized various 

performances, there has been theatrical groups formed exclu-
sively by the Medical University students out of which the fi rst 
one was called “Swallow”. «Bella Donna» fashion theater was 
established in the meantime. “Vernatoun” literature club was 
created adjacent to the Armenian language department which is 
functioning up to now and organized a series of literary artistic 
events in YSMU and out of its borders.
“Medicus” choire, “Sasoun” folk dance and music group, “Me-

duni” group, were also formulated in the frame of “Culture and 
Leisure”. The following projects were organized: days of student 
“Medicus” monthly journal, evenings, photo exhibition “Stu-
dent Life Yesterday and Today”, artistic exhibitions. A new in-
teresting tradition was given the start of, which is the integration 
evenings which were very interesting for the 1st year students as 
they helped them with the integration to university life.     

“STUDENT FALL  2015” DEDICATED TO THE YSMU 
95TH ANNIVERSARY: STUDENT COUNCIL’S “CULTURE 

AND LEISURE” COMMITTEE IS 20 YEARS OLD



The Tsaghkadzor Ski Resort is located just above the Ar-
menian town of Tsaghkadzor approximately 60 km from Ar-
menia’s capital Yerevan and the Zvartnots Airport.
The town of Tsaghkadzor is located at 1750m above sea 

level on the southeast slope of mount Teghenis. During So-
viet times, the li² s and other sporting facilities were built to 
prepare Soviet athletes for the 1988 Winter Olympics. The 
town was further developed into a ski resort and later fully 
modernized with the old li² s being replaced.
The fi rst stage of the li² s is a four-seater and all the oth-

ers are double seater chairli² s equipped with magic carpet-
boarding systems.

Apart from the li² s the resort off ers ski and snow-
board rental as well as skiing instructors.
There are three cafés located at the foot of the mount and 

at the end of the fi rst and second li² s.
Tsakhkadzor boasts exciting ski pistes, respectable hotels 

and chic restaurants. Here you can relax, socialize and pay 
tribute to a good cooking and your own charming habits, 
like having a jug of beer and a football match or smoking a 
fl avored cigar a² er dinner. 
And of course, Tsakhkadzor is a paradise for skiers, who 

come here especially to taste the drive, going down the mag-
nifi cent mountain slopes. Pistes for all levels of complexi-
ty start from the Teghenis top, where you get by means of 
modern rope-way quick as a wink.
Crystal clear air, bright and clean winter sky and snow-

capped mountains…pure white everywhere.
Winter is Tsaghkadzor’s season. It is rather mild here. The 

temperature in January is -9⁰.The ski season starts at the end 
of November and fi nishes mid-April. Snow surface on the 
slopes of the mountain is 1.4 meters and due to exceptional 
weather conditions even long a² er the snowfall its surface 
doesn’t freeze.

Tsaghkadzor has enchanting power: those who visited it 
once desire to be back again.

The Olympic Sports Complex of Tsaghkadzor was built 
specifi cally for the preparation of the Soviet athletes for the 
1968 Summer Olympic Games in Mexico. Today the sports 
complex which was thoroughly overhauled in 2008 opens 
its doors to all visitors. The complex provides training facil-
ities for 35 types of sports. It consists of a football stadium, 
swimming and diving pools, a ski run piste, several indoor 
sport halls and facilities for many other types of sports.
Republican ski school, based in Tsakhkadzor, was founded 
in 1986. During the years the school has trained sportsmen, 
who participated in the Olympics and other international 
competitions. In summer season school students engage in 
special physical training, bicycling and roller-skating, and 
in winter Teghenis’s ski slopes are at their disposal. Experi-
enced mentors of Tsakhkadzor children and youth ski school 
also help beginner tourists to learn the basics of conquering 
the mountain trails.

WELCOME TO TSAGHKADZORWELCOME TO TSAGHKADZOR

General Sport Complex 

Apa t f om the li²s the eso t offe s ski and snow

Tsaghkadzor has enchanting power those who visited it
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Around the area of the General Sport Complex there is 
located “Tsaghkadzor Youth Center“ which collaborates 
with Yerevan State medical University and off ers decent dis-
counts for YSMU students and lecturers.
Nowadays Tsakhkadzor is a modern resort, with extended 

infrastructure, perfect ecology and high level security. It’s 
a cozy resort town, off ering world-class services at very at-
tractive prices. 
Those, who love to ski in the dark, can use enlightened 

platter pull and tubing pistes, situated nearby Kecharis tem-
ple. The “night life” can go on in night-clubs at “Kecharis” 
hotel and Writer’s hotel.
It’s never boring in Tsakhkadzor!

Pearl of the valley of fl owers- Kecharis monastery, is lo-
cated 60 km from Yerevan in the ski resort town of Tsakh-
kadzor. Kecharis is a group of 4 churches, and it is one of the 
well-preserved medieval architectural samples of the Arme-
nian Highland. It was founded by Pahlavuni prince in honor 
of Gregory the Illuminator in 1033 in the 11th century, and 
construction continued until the middle of the 13th century.
The main temple, the church of Saint Grigor, is the monas-

tery’s fi rst structure. The church of Surb Nshan (“holy cross” 
in Armenian) is situated south of the church of Grigor. The 
Katoghike (Cathedral) (1203-1214) church stands south of S. 
Nshan, with a narrow passage dividing them. The church of 
Harutyun (Resurrection), standing on a forest glade, away 
from the main group, was built in 1220. In the 12th and 13th 
centuries Kecharis was a major religious center of Armenia 
and a place of higher education. Today the monastery has 
been fully restored and is clearly visible from the ski slopes.

The Orbeli brothers’ house-museum in Tsaghkadzor is ded-
icated to the Armenian scientists Ruben, Levon and Joseph 

Orbeli who were native of Tsaghkadzor.Famous armenian 
family of world prominent scientists play a great role in na-
tive culture and science of XX century.Orbeli’s scientifi c ca-
reer was spent in the leading Russian physiological centres, 
and he joined Pavlov in 1907, at the very height of Pavlov’s 
research on conditioned refl exes. He was Pavlov’s assistant 
in the Department of Physiology at the Institute for Experi-
mental Medicine from 1907 to 1920.
Orbeli worked abroad doing several researches in Germa-

ny, England, France and Italy. Orbeli was professor of phys-
iology at the First Leningrad Medical Institute from 1920 to 
1931, and from 1925 to 1950 professor of physiology at the 
Military-Medical Academy. He was head of the latter from 
1943 to 1950.

Tsakhkadzor Writers House holiday resort is one of the 
top Armenian hospitality facilities off ering excellent tour-
ist service, comprehensive recreation and leisure facil-
ities as well as premium conference and business meeting 
rooms. The resort combines three interconnected wings 
each consisting of three levels linked by large halls and 
corridors. All rooms feature convenient lounges and open 
balconies with a view over the nearby forest. The terri-
tory of the resort contains a tennis court, children play-
ground, open air terrace, parking lot and open air swimming 
pool. All pathways are decorated with fl owers and plants. 

National air-carrier - Armavia company connects Ar-
menia with ountries of the world. In addition, reg-
ular fl ights to Armenia are carried out by interna-
tional airlines, such as Aerofl ot, S7, British Airways, 
Lu² hansa, Austrian Airlines, Air France and Czech Airlines.
From Zvartnots international airport (75 km to Tsakhkadzor) 
you can reach the resort:

Orbeli brothers’ Museum

Tsakhkadzor Writers House
Monastery complex Kecharis

How to get to Tsaghkadzor

The Orbeli brothers’ house museum in Tsaghkadzor is ded
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New Year celebrations - 
The Armenian Way

The New Year celebration is one of the most an-
ticipated holidays for an Armenian family. 
Through the years, the traditions and customs are be-
ing kept but also a bit modernized .Some of the customs 
come from Soviet times, they are quite similar to the ones 
in Russia and former USSR, but some are typical only in 
Armenia. Families with modest means and low income 
do their best to save money for New Year table. Peo-
ple even do more than they can aff ord, since it’s believed 
that “You’ll spend the year just the way you’ve welcomed 
it” and also people will be welcoming guests the fol-
lowing days, so the table has to be as “rich” as possible.
The preparations start weeks before the New Year. People 
start attacking the food stores and supermarkets, trying to 
do the shopping beforehand, since the last days many things 
become more expensive (others like to leave everything till 
the last moment and the shop owners are earning on it).

The Table

One of the most anticipated New Year table “accessories” 
is the pork leg. It has become one of the main symbols of 
the holiday and there are already many jokes connected to 
that “cult” - like the question “how days in advance do you 
buy the pork?” asked to everybody or the greeting “happy 
pork holidays!”. It costs about 100$ for an 8-10 kg piece. The 
recent years, some families that are trying to be original, are 
replacing the pork with turkey or some fi sh. Other tradi-
tional things for the table are meat snacks (ham, basturma, 
sujukh), various salads..

(On the table you can fi nd pastry (mostly eastern ones - 
with sweet honey syrup and nuts, since they can stay eat-
able longer because there’s no milk cream), fruits (orange, 
apples, pomegranate, bananas, grapefruits),   various nuts 
(pistachio, hazelnuts, almonds, walnuts, etc...), and the sweet 
sudjukh - walnuts, threaded and soaked in thick syrup of 
grape or mulberry juice. Dried sweet snacks from all kinds 
of fruits (sometimes also vegetables) is also a must-have for 

the table. Apples, blackberry, peach, apricot, pear, prunes, 
watermelon, cherries, etc...
For the bread we usually put Armenian thin lavash since it 

lasts longer fresh. For about a week we don’t do any shop-
ping (actually we wouldn’t be able to do it since the stores 
are closed), so all that days we are eating the food prepared 
in advance. Many people’s stomachs won’t easily survive this 
holiday.

There’s an unannounced competition among the fam-
ilies and housewives - whose table will be richer and 
more original?. In addition to the traditional dishes, my 
mother also makes “chicken Kiev” cutlets, and tradi-
tional “Ishli kyu² a” - chopped meat of diff erent kind 
- stuff ed one in another. Usually meat-stuff ed pancakes 
are also an important part of the new year table, as well 
as traditional Armenian Dolma made by grape leaves. 
No female family member can skip from the respon-
sibility of making these preparations (cutting veg-
etables, rolling dolmas, and baking pankaces).

The House 

The preparations are not only for the table, but also for the 
house. A very important tradition for Armenians is cleaning 
out the house. These days girls are going upstairs on the stairs 
cleaning chandeliers and ceilings, also tops of wardrobes, 
cupboards and other wall units. This tradition is believed to 
be very important so that the house have to be totally ready 
to enter the new year clean. If you call an Armenian house 
on the last days of December, be sure that if you ask what 
are they doing, they must be either cleaning, or cooking.
So the new year is traditionally being met with the family. In 
some families women are busy preparing the table and clean-

ARMENIAN NEW YEAR ARMENIAN NEW YEAR 
CELEBRATIONSCELEBRATIONS

Th ’ d i i h f
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ing the house up to the last minutes of the year. Then we are 
watching the Catholicos’ and President’s speeches, watching 
the Republic Square clock ticking. With the ticking, we raise 
glasses, say toasts, wishes and start eating :) pork, salads etc...
Later some close relatives may arrive. Some families meet the 
new year also with the Moscow time (1 hour later), since Rus-
sian TV channels are very popular in Armenia and we watch 
also Russian president’s speeches, compare them with ours’.
Then the fuss with phone calls begins. You have to be very 
lucky to be able to make a call or have your sms delivered. 
The telephone operators have the most extensive traffi  c load 
this night. It’s also funny getting sms from unknown numbers 
with standard phrases “happy new year, i wish you happiness”.
Also, during all the holiday days, with all congratula-
tions and wishes that one is saying to another, one very 
meaningless and stupid question is being asked always 
! It’s “How did you spend the New Year?”. Of course, 
it’s not about spending upcoming the year, but about 
the holiday, and you should really do something no-
table to tell since that question is just un-skippable. 
For the recent years it has become a tradition to meet the 
new year in Tsakhkadzor (a small town that became a winter 
resort, about 30 mins from Yerevan). All the guest houses 
and hotels are already fully booked before October! Most of 
the venues have their new year eve celebration show manda-
tory to attend and included in the price. It’s nice when fam-
ilies can arrange to rent a house with their friends families 
and spend a week in this popular winter resort, enjoying the 
snow, skiing and climbing the mountains with the ropeway.
Some families go to the restaurants for the night, where the 

Armenian pop stars start visiting the whole night. It’s their 
most packed season.
New Year eve’s TV shows of Armenian channels become 

more and more professional each year and you can notice 
that their budgets also increase by each year. But still if you 
switch the channels that night, you’ll see the same pop stars 
singing the same hits .The most popular shows are humorous 
fi lms and recordings from previous year’s humorous fi lms. 

Guest-Host  or “tun-tunik”

The next day the holiday routine begins… endless visits 
and guest welcoming. It lasts from January 1 till 7-8. Families 
start visiting each other, one a² er another. In a day on aver-
age 3-4 visits are being completed, some people manage to 
visit more! It’s kind of annoying but you may visit the fami-
lies that visited you, just the next day. I wonder, are there so 
many things to talk and discuss ? On each visit, everybody 

has to try all the dishes that the hosts have prepared, even 
if it’s your 5th ishli qyu² a or pork ham slice. They will insist 
badly and you won’t resist .
There’s some kind of a priority system for the visits - the 

fi rst two days are mainly for the close relatives and on Jan.1 
it is required to visit houses where somebody has died that 
year.

Armenian Christmas

Armenian Christmas is being celebrated on Jan. 6. On 
the eve, people usually go to the church and bring con-
secrated fi re from there (lighted candle that will clean 
the house from dark spirits). On the Christmas day fami-
lies gather to eat rice prepared with dried fruits or rai-
sins, eat fi sh and drink wine. No meat is allowed. Then 
some people visit a church and light a candle again.
The next day of the main church holidays (includ-
ing Christmas) is called “merelots” and that day peo-
ple visit the graves of their relatives. From 2008, all 
the “merelots” days are declared non-working and 
are replaced by the nearest Saturdays in the week.
In Armenia the Christmas is not as much antic-
ipated and celebrated as the new year’s eve, but                                                                                                          
it depends on the family traditions.
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