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Հասարակություն

2017-2022թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարությունն 
արժանացավ գիտական խորհրդի հավանությանը

Բժշկական հաստատությունների արդյունավետ կառավարմանն ուղղված
 նոր մագիստրոսական ծրագիրը ներկայացվում է 

առողջապահության կազմակերպիչներին

Կամրջ վում է ՀՀ ԳԱԱ-ի և ԵՊԲՀ-ի  գի տա կան նե րու ժը

ԵՊԲՀ ոսկե մեդալ՝ անվանի հոգեբույժ Ադել Թադևոսյանին

Երկու կարևոր արդյունք՝ մեկ օրում
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ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան գի տութ յու նն  աշ խար հի տար բեր 
գի տա կան հար թակ նե րում

Ուսանողական համաժողով

«Բարեկամություն» փառատոնը 15 տարեկան է

Հաղթահարեցինք 20կմ

Նոր գերժամանակակից սարք
Միկրոհամակարգերին նվիրված կոնֆերանս
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Ին ֆեկ ցիոն հի վան դութ յուն նե րի ամ բիո նի դո ցենտ  Մե լան յա Շ մա վոն յանը  
գրե թե կես դար ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գում է:  Մաս նա գի տա կան 
գոր ծու նեութ յան եր կար տա րի նե րը « Նոր ք» ին ֆեկ ցիոն կլի նի կա կան 

հի վան դա նո ցի մե ծա հա սակ նե րի բա ժան մուն քի վա րի չը նվի րել է ո լոր տի 
հիմ ա հար ցե րի ու սում ա սիր ման, հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի ի րա
կա նաց ման ու բժիշկին ֆեկ ցիո նիստ նե րի պատ րաստ ման գոր ծին: Բ ժիշկ
գիտ նա կանն ա վե լի քան 65 գի տա կան աշ խա տանք ի, մի շարք մե թո դա կան 
ձեռ նարկ նե րի հե ղի նակ է: 
Ա ռող ջա պա հութ յան և բժշ կա գի տութ յան ո լոր տում ներդ րած նշա նա կա

լի ա վան դի, եր կա րամ յա բա րե խիղճ և  ան բա սիր աշ խա տան քի, ինչ պես նաև  
70րդ հո բել յա նի առ թիվ  Մե լան յա Շ մա վոն յա նը ար ժա նա ցավ ԵՊԲՀ պատ վո
գրի:

ԵՊԲՀ սի մուլ յա ցիոն ու սում ա կան կենտ րո նում «Փր կել հի վան
դի ն» ա ռա ջադ րան քը  ուղղ ված էր ոս տի կա նա կան հա մա կար գի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րին: Ոս տի կան ներն ա ռա ջինն են հայտն վում 

դեպ քի վայ րում, ա կա նա տես լի նում տար բեր պա տա հար նե րի, ուս տի 
ա ռա ջին անհ րա ժեշտ բու ժօգ նութ յու նը կա րող է ճա կա տագ րա կան լի նել 
տու ժա ծի հա մար: ԵՊԲՀի և ՀՀ ոս տի կա նութ յան նոր ծրագ րով ոս տի
կան նե րը հնա րա վո րութ յուն ու նեն կա տա րե լա գոր ծել ա ռա ջին բու ժօգ
նութ յուն տրա մադ րե լու հմտութ յուն նե րը:

ԵՊԲՀում անց կաց վեց ԵՄ « Հո րի զոն2020» ծրագ րի 
« Տե ղե կատ վա կան օ ր» մի ջո ցա ռու մը: ԵՊԲՀ գի տութ յան 
վար չութ յան պետ  Սեյ րան  Քո չար յա նը, ո րը նաև « Հո րի զոն 

2020»ի «Ա ռող ջութ յուն, ժո ղովր դագ րա կան փո փո խութ յուն ներ և 
 բա րե կե ցութ յու ն» ո լոր տի ազ գա յին կոն տակ տա յին անձն է, ներ կա
յաց րեց ծրագ րի շրջա նա կում ի րա կա նաց վող տե ղե կատ վա կան հոս
քե րի կա ռա վար ման մե թոդ նե րը, կա տար ված աշ խա տանք նե րը, հե
տա գա ծրագ րե րը, բաց մրցույթ նե րին դի մե լու կար գը:

 Հե րա ցիա կան նե րից՝ « Հե րա ցի» ա վագ դպրո ցի  այս տարվա շրջանավարտներից 
6 ա շա կերտ ստա ցել է 20 միա վոր, մյուս 6ը՝ 19.75, իսկ մյուս նե րը հիմ ա կա
նում ստա ցել են 18 միա վոր:

Մեր ա պա գա բժիշկ նե րը փայ լուն արդ յունք ներ են գրան ցել կեն սա բա նութ յան քննութ
յու նից:  Հա ջո ղութ յուն ենք մաղ թում հե րա ցիա կան նե րին ի րենց հե տա գա քննութ յուն
նե րում:

«  Մու րա ցա ն» հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում  տե ղի ու
նե ցած ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան հա մա ժո ղո վում  քննարկ վել 
են երկ րի ծննդատ նե րի ու շագ րավ կլի նի կա կան դեպ քե րը, 

ախ տո րո շիչ և  բու ժա կան նո րա գույն մե թոդ նե րը, նեո նա տալ ո լոր տի 
այլ հիմ ա հար ցեր:

Հա սա րա կա գի տա կան ա ռար կա նե րի ամ բիո նում վար պե տութ յան դա սի 
նպա տակն էր բու հի հայ և  օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի միջև մշա կու թա
յին երկ խո սութ յուն ստեղ ծել:   Միջմ շա կու թա յին շփում ե րը շա րու նա կա կան 

են լի նե լու: Քն նար կու մը կազ մա կերպ վել էր «  Ճա նա պարհ դե պի փի լի սո փա յութ
յու ն» ու սա նո ղա կան ա կում բի շրջա նա կում:

ԵՊԲՀ ու րո լո գիա յի և  անդ րո լո գիա յի ամ բիո նը մի ջազ գայ նաց ման ճա նա
պար հին. 27 օր դի նա տոր և  աս պի րանտ դար ձան Ա մե րի կա յի ու րո լո գիա
կան ա սո ցիա ցիա յի (American Urological Association, AUA) ան դամ:



ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏՈՒՄ
Ու սում ա կան տար վա գիտ խորհր դի վեր ջին 

նիս տում հա վա նութ յան ար ժա նա ցան «Եր ևա
նի Մ.  Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան 
հա մալ սա րա ն» հիմ ադ րա մի 20172022թթ. հե
ռան կա րա յին զար գաց ման ռազ մա վա րութ յան 
հիմ ա կան դրույթ նե րը:
Ա միս ներ շա րու նակ հե ղի նակ նե րի և 

 հա մալ սա րա նի թի մի ստեղ ծած փաս տաթղ թով 
նա խա տես վում է ա պա հո վել բու հի ա ռա ջըն
թա ցը՝ ու սում ա կան, գի տակր թա կան և կ լի նի
կա կան ուղ ղութ յուն նե րով:
 Գի տա կան խորհր դի ան դամ ե րի ու շադ րութ

յա նը ներ կա յաց վե ցին ռազ մա վա րութ յան հիմ
նա կան դրույթ նե րը, ո րոնք վե րա բե րում են 
բու հի զար գաց ման հե ռան կար նե րին ու հնա
րա վո րութ յուն նե րին, ինչ պես նաև ա մե նա կար
ևո րը՝ ակն կալ վող արդ յունք նե րին:
 Հա մալ սա րա նի մի ջազ գայ նաց ման գոր ծըն

թա ցին զու գը նթաց ակն կալ վում է օ տա րերկ
րա ցի ու սա նող նե րի թվի էա կան աճ, հա մալ
սա րա նա կան բո լոր են թա կա ռուց վածք նե րի 
նշա նա կա լի բա րե լա վում ու մի ջազ գա յին չա
փա նի շե րին հա մա պա տաս խան ա ռա ջըն թաց:
Աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց մա նը ռազ մա

վա րութ յան հե ղի նակ ներն ու բու հի ղե կա վա
րութ յու նը նպա տակ ու նեն ներգ րա վել բո լոր 
ստո րա բա ժա նում ե րին:
ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի խոս քով՝ 

հան գա մա նա լից ու ման րակր կիտ հաշ վարկ
նե րի, մաս նա գի տա կան վեր լու ծութ յուն նե րի 
արդ յուն քում ստեղծ ված ռազ մա վա րութ յան 
ի րա կա նա ցու մը ժա մա նա կի հրա մա յա կանն է, 
ո րը հնա րա վո րութ յուն կտա գրե թե 100ամ յա 
ճա նա պարհ ան ցած բժշկա կան հա մալ սա րա
նին ար ժա նի տեղ զբա ղեց նել ոչ միայն տա րա
ծաշր ջա նի, այլև աշ խար հի ա ռա ջա տար բու հե
րի շար քում:
 Գի տա կան խորհր դի նիս տում անդ րա դարձ 

կա տար վեց ևս  մեկ նոր՝ « Վե րա դար ձ» աշ խա
տան քա յին ան վա նու մը ստա ցած ծրագ րին: 
 Հաշ վի առ նե լով աշ խար հի ա ռա ջա տար հա
մալ սա րան նե րում կի րառ վող փոր ձը, ինչ պես 
նաև նպա տակ ու նե նա լով պահ պա նել և  ա պա
գա բժիշկ նե րի հա մար մշտա պես հա սա նե լի 
դարձ նել  Հա յաս տա նում և  ար տերկ րում բնակ
վող ան վա նի բժիշկգիտ նա կան նե րի օ րի նա
կը՝ ծրագր վում է ԵՊԲՀում հիմ ել ան վա նի 
բժիշկգիտ նա կան նե րի ա նու նը կրող լսա րան
դա սա սեն յակ ներ:
 Ռեկ տո րը տե ղե կաց րեց, որ այս տա րի ա ռա

ջին ան գամ ու սա նող նե րի ա վար տա կան հան
դի սութ յու նը կանց կաց վի նոր ձևա չա փով՝ 
 «Հե րա ցի» թիվ 1 հա մալ սա րա նա կան հի վան
դա նո ցա յին հա մա լի րի բա կում՝ թե տե ղա ցի, 
թե օ տա րերկ րա ցի ու սա նող նե րի մաս նակ ցութ
յամբ:
Քն նարկ վե ցին նաև բու հի գի տա ման կա

վար ժա կան կադ րե րի և  սո վո րող նե րի ներ քին 
կար գա պա հա կան կա նոն նե րը, ինչ պես նաև 
հաս տատ վե ցին ու սում ակր թա կան և  աշ խա
տանք նե րի կազ մա կերպ ման գոր ծըն թա ցին 
վե րա բե րող այլ փաս տաթղ թեր:

2017-2022թթ. հեռանկարային 
զարգացման ռազմավարությունն 
արժանացավ գիտական խորհրդի 

հավանությանը

Գիտություն



 ՀՀ  գի տութ յուն նե րի ազ գա յին ա կա դե միա
յում տե ղի ու նե ցավ կլոր սե ղանքննար
կում՝ « Կեն սաբժշ կութ յան կի րա ռա կան 

խնդիր նե րը» թե մա յով:
Այս ծրա գի րը նպա տակ ու նի կամր ջե լու եր կու խո

շոր գի տա կան հաս տա տութ յուն նե րի`  գի տութ յուն նե րի 
ազ գա յին ա կա դե միա յի և Եր ևա նի պե տա կան բժշկա
կան հա մալ սա րա նի գի տա կան նե րու ժը:  Հան դիպ ման 
ա ռանց քում էին կեն սաբժշ կութ յան կի րա ռա կան հար ցե
րը:
 Հա յաս տա նի գի տութ յուն նե րի ազ գա յին ա կա դե միա

յի նա խա գահ  Ռա դիկ  Մար տի րոս յա նի գնա հատ մամբ՝ 
սա պատ մա կան ի րա դար ձութ յուն է, քան զի ա ռա ջին 
ան գամ  Հա յաս տա նի գի տութ յուն նե րի ազ գա յին ա կա
դե միան և Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա

նը մեկ սե ղա նի շուրջ քննար կում են կեն սաբժշ կութ յան 
ար դի խնդիր նե րը նման լայն ձևա չա փով, ին չի մա սին 
վկա յում էր նաև ա կա դե միա յի լեցուն դահ լի ճը: ՀՀ ԳԱԱ 
նա խա գա հը նաև ընդգ ծեց, որ այս հան դի պու մը հնա
րա վո րութ յուն կտա քննար կել հե տաքր քիր թե մա ներ, և 
 պա տա հա կան չէ, որ քննար կում ե րի մեկ նար կը տրվեց 
գլխու ղե ղին վե րա բե րող թե մա նե րով: ԵՊԲՀ ռեկ տոր 
Ար մեն  Մու րադ յանն ընդգ ծեց, որ նման հան դի պում երն 
այ սօր հնա րա վո րութ յուն ներ են ստեղ ծում ե րի տա սարդ 
մաս նա գետ նե րի նե րու ժը, գի տա կան նո րա րարութ

յուն ներն ու հե տա զո տութ յուն ներն 
աշ խար հին ներ կա յաց նե լու հա մար: 
Ա ռա ջա տար մաս նա գետ նե րը քննար
կե ցին և  հան գա մա նա լից զե կու ցում
ներ ներ կա յաց րին ե րեք կար ևոր՝ «Գլ
խու ղե ղը և դ րա ախ տա բա նութ յու նը», 
« Բոր բոք ման դե րը քաղց կե ղի զար
գաց ման մե ջ», «Շր ջա կա մի ջա վայ րը 
և բ նակ չութ յան ա ռող ջութ յու նը» ուղ
ղութ յուն նե րո վ: 
ԵՊԲՀ գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր 

պրո ֆե սոր  Կոնս տան տին Են կո յա նը 
ներ կա յաց րեց բժշկա կան բու հի գե
րա կա ուղ ղութ յուն նե րից մե կը՝ «Ու ղե
ղի նա խա ձեռ նութ յու ն» և  մատ նան շեց 
այն գի տա կան «պո ղո տա նե րը», ո րոն
ցով ԵՊԲՀն  կա րող է քայ լել մյուս նե րի 
հետ: Քն նարկ վե ցին մաս նա գի տա կան 
այլ ար դիական հար ցեր:

ԿԱՄՐՋՎՈՒՄԷՀՀԳԱԱ-ԻԵՎԵՊԲՀ-Ի

ԳԻՏԱԿԱՆՆԵՐՈՒԺԸ

Ա ռա ջին ան գամ   Հա յաս տա նի 
գի տութ յուն նե րի ազ գա յին 
ա կա դե միան և Եր ևա նի 
պե տա կան բժշկա կան 

հա մալ սա րա նը մեկ սե ղա նի 
շուրջ քննար կում են 

կեն սաբժշ կութ յան ար դի 
խնդիր նե րը  նման լայն 

ձևա չա փով։

Գիտություն



Այ սու հետև «ԵՊԲՀ ու սա
նո ղա կան գի տութ յու նը 
աշ խար հի տար բեր գի
տա կան հար թակ նե րու մ» 

խո րագ րի ներ քո կփոր ձենք ձեր  
ու շադ րութ յա նը ներ կա յաց նել մեր 
հա մալ սա րա նի գի տա կան ձեռք բե
րում ե րը և  ծա նո թաց նել ձեզ մեր 
գի տա կան նե րու ժի հետ՝ սկսե լով 
ե րի տա սարդ նե րից:  Մա յի սի 2527
ը ընդ հա նուր բժշկութ յան ֆա կուլ
տե տի 4րդ  կուր սի ու սա նո ղու հի 
 Մագ դա Օ սիպ յա նը մաս նակ ցեց 
Ավստ րիա յի Գ րաց քա ղա քում կա
յա ցած ISC (International Student 
Conference) մի ջազ գա յին ու սա նո
ղա կան գի տա ժո ղո վին, ո րին տա
րե կան մաս նակ ցում է 100ից ա վելի 
ու սա նող մոտ՝ 40 երկ րից։  Մագ դան 
ակ տի վո րեն ընդգրկ ված է հա մալ
սա րա նի կեն սա քի միա յի ամ բիո
նի գի տա կան աշ խա տանք նե րում, 
մաս նա վո րա պես՝ ու ղե ղին նվիր ված 
հե տա զո տու թյուն նե րում: Գի տա ժո
ղո վի ըն թաց քում նա հան դես ե կավ 
զե կուցումով՝ «Ք րո նո տի պե րի ազ
դե ցութ յու նը ու սա նող նե րի ա ռող
ջա կան վի ճա կի վրա» թե մա յով, ո րը 
ճա նաչ վեց լա վա գույ նը նյար դա
բա նութ յան ո լոր տում։  Հի շեց նենք, 
որ հա մալ սա րա նի ընտր ված գե
րա կա ուղ ղու թյուն նե րից մե կը նեյ

րո գի տութ յունն է և  
ու ղե ղին նվիր ված ու
սում  նա սի րութ յուն
նե րը, ո րի կար ևո
րութ յու նը ևս  մեկ 
ան գամ հաս տատ վում 
է ե րի տա սարդ նե րի 
հե տաքրքր վա ծութ
յամբ և  ար դեն առ կա 
արդ յունք նե րով: 
Ներ կա յաց նում ենք 

նաև գի տութ յան մեջ 
ընդգրկ ված միան
գա մից ե րե ք մեր ու
սա նող ներին: Ընդ
հա նուր բժշկութ յան 
ֆա կուլ տե տի 5րդ կուր սի ու սա նող
ներ Թա մա րա  Հա րութ յուն յա նը, 
Մա նու շակ Ա վագ յա նը և 4րդ կուր սի 
ու սա նող Լիա նա Հայ րա պետ յա նը, 
որոնք բժշկա կան հա մալ սա րա նի ու
սա նո ղա կան խորհր դա րա նի, ու սա
նո ղա կան գի տա կան ըն կե րութ յան 
ակ տիվ ան դամ եր են, հրա վեր էին 
ստա ցել մաս նակ ցե լ Սո ֆիա քա ղա
քում անց կաց վող «16րդ մի ջազ գա
յին բժշկա գի տա կան կոնգ րե սին»: 
Գի տա ժո ղո վին մաս նակ ցում էր 
ա վե լի քան 700 ու սա նող՝ մոտ 60 
երկ րից:
Ու սա նող նե րը ներ կա յաց րել են 

ի րենց գի տա հե տա զո տա կան աշ

խա տանք նե րը: Թա մա րա Հա րութ
յուն յա նը և Մա նու շակ Ա վագ յա նը 
նա խակ լի նի կա կան հատ վա ծում զե
կու ցել են « Ցիկ լոս պո րի նով ի մու նո
սուպ րե սիա յի ազ դե ցութ յու նը քաղց
կե ղի քսե նոգ րաֆ տա յին մո դե լու մ» 
և « Նեո նա տալ առ նետ նե րի քաղց
կե ղի քսե նոգ րաֆ տա յին մո դե լի 
ստեղ ծու մ» թե մա նե րը: Այս հե տա
զո տա կան աշ խա տանք նե րը ու սա
նո ղա կան գի տա կան ըն կե րութ յունը 
սկսել է դեռևս 2015 թվա կա նին, և 
 մեր ու սա նող նե րը կա րո ղա ցել են 
այս ըն թաց քում ստեղ ծել հա մա
պա տաս խան մո դել՝ ա պա գա փոր
ձար կում ե րի նպա տա կով:  Լիա նա 
 Հայ րա պետ յա նը ներ կա յաց րել է 

ԵՊԲՀ ՈՒ ՍԱ ՆՈ ՂԱ ԿԱՆ ԳԻ ՏՈՒԹ ՅՈՒ ՆԸ  ԱՇ ԽԱՐ ՀԻ ՏԱՐ ԲԵՐ 

  « Նո բել յան օ րեր Եր ևա նու մ» 
մի ջո ցառ ման հյու րե րից 

Աա րոն  Չեյ հա նո վերն, իր 
հար ցազ րույց նե րից մե կի 

ըն թաց քում խո սե լով 
 Հա յաս տա նի գի տութ յան 

մա սին, ա սաց. « Թեև  դուք ու նեք 
պայ ծառ ու ղեղ ներ, բայց մենք 

 ձեզ՝ հա յե րիդ, մի ջազ գա յին 
գի տա կան հար թակ նե րում շատ 

չենք տես նու մ»: 
Ժա մա նակն է քայլ առ քայլ 

փո խել այդ կար ծի քը:

Գիտություն



« Մե տա բո լիկ հա մախ տա նիշ և  նրա 
հետ կա պակց ված վաղ գոր ծոն նե րի 
տա րած վա ծութ յու նը ե րի տա սարդ նե
րի շրջա նու մ» հե տա զո տա կան աշ
խա տան քը և թեմատիկ զե կու ցում
նե րի իր են թա բաժ նում զբա ղեց րել է 
պատ վա վոր ա ռա ջին հո րի զո նա կա
նը:
 Այս աշ խա տան քը կա տար վել է 

2015ի սեպ տեմ բե րին՝ ԵՊԲՀ պրո
ֆե սոր Գ րի զել դա Նա վա սարդ յա նի 
ղե կա վա րութ յամբ և կեն սա քի միա
յի ամ բիո նի հո վա նու ներ քո, ո րը և 
տ րա մադ րել է հա մա պա տաս խան լա
բո րա տո րիան և  մի ջոց նե րը հե տա զո
տութ յունն ի րա կա նաց նե լու հա մար: 
Մեր ու սա նող ներն այդ չորս օ րե րի 
ըն թաց քում մաս նակ ցել են տար բեր 
workshopե րի, հայտ նի բժշկնե րի և 
 գիտ նա կան նե րի դա սա խո սութ յուն
նե րի, լրաց րել են ի րենց գի տե լիք նե րի 
պա շա րը և՛ գործ նա կան, և՛ տե սա կան 
գի տե լիք նե րով, հա մա գոր ծակ ցութ
յուն են հաս տա տել օ տա րերկր յա 
ո ւա նող նե րի և  Բուլ ղա րիա յի բժշկա
կան ու սա նողական կազ մա կեր պութ
յան հետ: Այդ հա մա գոր ծակ ցութ յան 
արդյունքում օ տա րերկր ացի մի շարք 
ու սա նող ներ հրա վիր վել են մաս նակ
ցելու ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան գի տա
կան ըն կե րութ յան ա մա ռա յին գի տա
կան դպրո ցին:

ԳԻՏԱԿԱՆՀԱՐԹԱԿՆԵՐՈՒՄ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԺՈՂՈՎ
ԵՊԲՀ բու ժա կան ֆա կուլ տե տի 2րդ  կուր սի ու սա

նող նե րի և  հոգեբանության ամ բիո նի դա սա խոս նե րի 
նա խա ձեռ նութ յամբ կազ մա կերպ վեց «Բժշկա կան հո
գե բա նութ յան ար դի հիմ ախն դիր նե րը» թեմայով հա
մա ժո ղով՝ նվիր ված բժշ կա կան հո գե բա նութ յան ամ բիո
նի 10ամ յա կին։
 Ու սա նող նե րը ներ կա յաց րին հո գեախ տա բա նութ յան, 

դա տա հո գե բա նութ յան, ան ձի հո գե բա նութ յան, հո գե թե
րա պիա յի, հո գե մարմ ա կան և  հետտ րավ մա տիկ սթրե
սա յին խան գա րում ե րի վե րա բեր յալ զե կուցումեր։ 
Եր կու օ րե րի ըն թաց քում հնչե ցին հե տաքր քիր և 
 բո վան դա կա լից զե կուց ումեր մաս նա գի տա կան թե մա
նե րի շուրջ։
Ու սա նող նե րը պատ րաս տա կա մութ յուն հայտ նե ցին շա

րու նա կա կան դարձ նել նման հա մա ժո ղով ե րի անց կա
ցու մը՝ աշ խա տանք նե րում ներգ րավ ե լով նաև ամ բիո նի 
գի տա հե տա զո տա կան խմբա կին։

Կրթություն



ՄԻ ՋԱԶ ԳԱ ՅԻՆ ԿՐԹԱ ԿԱՆ ՆՈՐ 

ԾՐԱ ԳԻՐ ԲԺԻՇԿ ԵՎ ՈՉ ԲԺԻՇԿ

 ԴԻ ՄՈՐԴ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ

Եր ևա նի պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա
նի   հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե տը ՀՀ 
կր թութ յան և  գի տութ յան նա խա րա րութ յան 
կող մից ստա ցել է   կա ռա վար ման մա գիստ րոս 

ո րա կա վոր մամբ «  Բուժ հաս տա տութ յուն նե րի կա ռա վա
րու մ» (MBA in Health Care Management) կրթա կան ծրա
գիրն ի րա կա նաց նե լու լի ցեն զիա:
Ծ րա գիրն ի րա կա նաց վե լու է «  Մե նեջ մենթ   Միք ս» մի

ջազ գա յին խորհր դատ վա կան կազ մա կեր պութ յան հետ 
հա մա տեղ և  մեկ նար կե լու է 20172018 ու սում ա կան 
տար վա նից:
Կր թա կան ծրագ րի տևո ղութ յու նը մեկ տա րի է: 

  Դա սա խո սա կան կազ մում   Հա յաս տա նի ու ար տա սահ
մա նի կա ռա վար ման ո լոր տում բարձր ո րա կա վո րում 
ու նե ցող դա սա խոս ներ են, ո րոնք ու նեն կա ռա վար ման 
մեծ փորձ, դա սա վանդ ման, գի տե լիք նե րի կի րառ ման 
բնա գա վա ռում:
Կր թա կան այս նոր ծրա գի րը հնա րա վո րութ յուն կըն

ձեռ ի հա մա տե ղել MBA կրթութ յունն աշ խա տան քի հետ, 
քա նի որ դա սե րը շա բա թա կան 3 ան գամ են` հինգ շաբ
թի, ուր բաթ և  շա բաթ, ժա մը 15:00ից հե տո:
  Բուժ հաս տա տութ յուն նե րի կա ռա վա րում ծրա գի րը 

հնա րա վո րութ յուն է ըն ձեռ ում ձեռք բե րել.
• կա ռա վար ման ո լոր տում բարձ րա գույն մաս նա գի տա

կան դիպ լոմ,
• ժա մա նա կա կից կա ռա վար չա կան գործ նա կան գի տե

լիք ներ և հմ տութ յուն ներ,
• կա ռա վար ման փոր ձի փո խա նա կում ՀՀում հա

ջող ված խո շոր բժշկա կան հաս տա տութ յուն նե րի և 
 կազ մա կեր պութ յուն նե րի ղե կա վար նե րի հետ,
• գի տե լիք ներ բժշկա կան հաս տա տութ յուն նե րի մի

ջազ գա յին կա ռա վար ման ստան դարտ նե րի և  մո դել նե րի 
վեր աբեր յալ,
• բուժ հաս տա տութ յուն նե րի և  այլ կազ մա կեր պութ յուն

նե րի խնդիր նե րի հայտ նա բեր ման, հե տա զոտ ման, վեր
լու ծութ յան և  արդ յու նա վետ լուծ ման ու նա կութ յուն ներ։

Տե ղե կաց նենք, որ դի մում երն ըն դուն վում են հու նի սի 27ից օ գոս
տո սի 25ը ԵՊԲՀի   հան րա յին ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե տի դե կա նա
տում (ԵՊԲՀ վար չա կան մաս նա շենք, 3րդ  հարկ):
Անհ րա ժեշտ փաս տաթղ թե րի ցանկ.
• բարձ րա գույն կրթութ յան դիպ լոմ և  մի ջուկ, դրանց պատ ճե ննե րը,
• անձ նա գիր, անձ նագ րի պատ ճե ն,
• չորս 3x4 լու սան կար,
• մո տի վա ցիոն նա մակ (1 էջ)
• ինք նա կեն սագ րութ յուն (CV)

 Հաշ վի առ նե լով ծրագ րի հան դեպ ա ռա ջա ցած հե տաքրք րութ յու նը՝  հան րա յին 
ա ռող ջութ յան ֆա կուլ տե տի դե կան  Մա րի նե  Հով հան նիս յա նը մայ րա քա ղա քի 
խո շոր բժշկա կան կենտ րոն նե րի վար չա կան հատ վա ծում աշ խա տող պա տաս
խա նա տու նե րին է ներ կա յաց րել նոր կրթա կան ծրագ րի ման րա մաս նե րը:

Կրթություն



ԵՊԲՀ ՈՍԿԵ ՄԵԴԱԼ՝ 

ԱՆՎԱՆԻ ՀՈԳԵԲՈՒՅԺ ԱԴԵԼ 

ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆԻՆ

 Մեր երկ րում սթրե սա բա նութ յան 
հիմ ադր ման և  զար գաց ման, 
գի տա ման կա վար ժա կան եր
կա րամ յա և  անմ ա ցորդ գոր

ծու նեութ յան հա մար ան վա նի հո գե բույժ, 
պրո ֆե սոր Ա դել  Թադ ևոս յա նը  գի տա կան 
խորհր դի նիս տում ար ժա նա ցավ ԵՊԲՀ ոս
կե մե դա լի:
 Գի տութ յան գծով պրո ռեկ տոր 

 Կոնս տան տին Են կո յա նը, ներ կա յաց նե
լով հո գե բույ ժի մաս նա գի տա կան գոր ծու
նեութ յու նը, նշեց, որ պատ վա բեր պարգ ևը 
հանձն վում է մի մար դու, ով մեծ ներդ րում 
ու նի  Հա յաս տա նում սթրե սա բա նութ յան 
զար գաց ման գոր ծում։
Ա դա  Թադ ևոս յա նի մաս նա գի տա կան 

գոր ծու նեութ յունն ան մի ջա կան կապ ու նի 
Խորհր դա յին և  հետ խորհր դա յին ժա մա
նա կա հատ վա ծում  Հա յաս տա նում և ն րա 
սահ ման նե րից դուրս սթրե սա բա նութ յան 
լա վա գույն ա վան դույթ նե րի ներդր ման և 
 զար գաց ման հետ:
Ան վա նի հո գե բույ ժը աշ խա տան քային 

գործունեության 50ից ա վե լի տա րի նե րը նվի րել է 
մար դու հո գե կան ա ռող ջութ յա նը վե րա բե րող տար
բեր հիմ ա հար ցե րի ու սում ա սիր մա նը, դրանց լուծ
ման բա նաձ ևե րի մշակ մա նը: Ն րա ամ բողջ գի տա կան, 
ման կա վար ժա կան գոր ծու նեութ յունն ուղղ ված է ե ղել 
սթ րե սա բա նութ յա ն գծով կլի նիկա կան օր դի նա տոր նե
րի վե րա պատ րաստ մա նը:  Ման կա վար ժա կան գոր ծու
նեութ յան 40 տար վա փորձ ու նե ցող մաս նա գե տը ա վե լի 
քան 30 տա րի աշ խա տել է Եր ևա նի Մ.  Հե րա ցու ան վան 
պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում, հա ջող ված 
մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յուն է ծա վա լել նաև այլ 
կրթա կան հաս տա տութ յուն նե րում։ 2003ին Ա. Թադ
ևոս յա նը ա ռող ջա պա հութ յան ազ գա յին ինս տի տու տում 
կազ մա կեր պել է նաև սթրե սա բա նութ յան ամ բիոն: Ա դա 
 Թադ ևոս յա նի մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յան մեջ 
շրջա դար ձա յին եղան Ս պի տա կի 1988ի ա վե րիչ երկ րա
շար ժին հա ջոր դող տա րի նե րը: Ա ղե տից ըն դա մե նը չորս 
ա միս անց՝ 1989ին, նրա ջան քե րով  Հա յաս տա նում հիմ
նադ րվել է հո գե կան ա ռող ջութ յան «Սթ րե ս» կենտ րո նը:
 Ղե կա վա րե լով այս կա ռույցն ա վե լի քան տա սը տա րի՝ 

ն րա շնոր հիվ ա պա հով վել է  Հա յաս տա նում հո գե բու
ժա կան մաս նա գի տա ցած ծա ռա յութ յան զար գա ցու մը: 
 Մաս նա գետն ա ռա ջին նե րից մեկն էր, որը խո սեց հո գե
կան տրավ մա յի և  մի շարք հի վան դութ յուն նե րի զար
գաց ման գոր ծում դրա ու նե ցած պա թո լո գիա կան դե րի 
մա սին:
Նաև ա ռա ջինն է բարձ րա ձայ նել ու սա նող նե րի հա մար 

«Սթ րե սա բա նութ յու ն» ծրագ րի ներդր ման անհ րա ժեշ
տութ յան մա սին:
Ժա մա նա կի ըն թաց քում «Սթ րե ս» կենտ րո նը վե րած

վեց գի տա գործ նա կան հաս տա տու թյան: Հե տերկ
րա շարժ յան տա րի նե րին ՄԱԿի կող մից ստեղծ վեց 
«Ա ղետ նե րի բժշկութ յու ն» ծրա գի րը: Ա դա  Թադ ևոս յա նն 
իր թի մա կից նե րի հետ հե ղի նա կե ցին հա տուկ ձեռ նարկ, 
ինչ պես նաև փրկա րար նե րի հա մար անց կաց րեց վե րա
պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ Հա յաս տա նում ու Ար
ցա խում: Այս աշ խա տան քի հա մար նա Բու դա պեշ տում 
1996ին պարգ ևատր վում  է հու շա մե դա լով: «Սթ րե սա
բա նութ յա ն» հիմ ա դիր, պրո ֆե սոր, մար դու հո գե կան 
ցնցում ե րի վե րա բեր յալ ա վե լի քան հար յուր տպագ
րա կան հոդ ված նե րի, մի քա նի մե նագ րութ յուն նե րի, 
ինչ պես նաև ու սա նող նե րի հա մար «Սթ րե սա բա նութ
յա ն» ա ռա ջին երկ հա տոր յա դա սագր քի հե ղի նակ Ա դա  
Թադ ևոս յա նը կրթութ յան և  մար դու կեն սա գոր ծու նեութ
յան անվ տան գութ յան խնդիր նե րի լուծ ման գոր ծում 
ներդր ման հա մար պարգ ևատր վել է Մ.Վ. Լո մո նո սո
վի ան վան ոս կե մե դա լով: Ա. Թադ ևոս յա նը հայ կա կան 
հո գե բու ժա կան ա սո ցիա ցիա յի,  հո գե բույժ նե րի հա մաշ
խար հա յին ա սո ցիա ցիա յի, տրավ մա տիկ սթրե սի ա սո
ցիա ցիա յի ան դամ է:
ԵՊԲՀում հու լի սի 7ին կմեկ նար կի «Սթ րե սի են թարկ

ված մար դը» եր կօր յա մի ջազ գա յին գի տա ժո ղո վը, ո րը 
նվիր ված է ան վա նի հո գե բույ ժի 80ամյա հո բել յա նին: 
Այ սօր էլ Ա դա  Թադ ևոս յա նը իր գոր ծը կեր նե րի հետ շա
րու նա կում է օգ նել կյան քի տար բեր ի րա վի ճակ նե րում 
ծանր հո գե բա նա կան ցնցում եր ստա ցած մարդ կանց: 
Իր ստեղ ծա գոր ծա կան հե տա զո տութ յուն նե րը հե ղի նա
կը կներ կա յաց նի նաև նոր լույս տե սած մե նագ րութ յան 
մեջ, ո րի շնոր հան դե սը նույն պես տե ղի կու նե նա գի տա
ժո ղո վի շրջա նա կում:

Հասարակություն



ԵՐԿՈւ ԿԱՐԵՎՈՐ ԱՐԴՅՈւՆՔ 

Բժշ կա կան հա մալ սա րա նում հու նի սի 14ին 
բաց վեց ար յու նա բա նա կան կետ, ինչ պես 
նաև վի րա վոր զին վոր նե րի վե րա կանգ
նո ղա կան կենտ րո նին փո խանց վեց 5 մլն 

դ րամ։
Ար յան դո նո րի մի ջազ գա յին օ րը «  Հանձ նել ար յուն 

և փր կել մար դու կյան ք» խո րագ րի ներ քո ԵՊԲՀ –ի 
ու սա նող նե րը և  դա սա խո սա կան կազ մը սե փա կան 
օ րի նա կով ո րո շե ցին  ընդգ ծել և ցույց տալ ար յան 
կա մա վոր դո նո րութ յան կար ևո րութ յու նը: 
  Հաշ վի առ նե լով ար յու նա բա նա կան կե տի կար ևո

րութ յու նը և անհ րա ժեշ տութ յու նը՝ Եր ևա նի կենտ
րո նում՝ «  Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա
մա լի րում բաց վեց ար յու նա բա նա կան կենտրոն: 
  Կենտ րո նում ար յան նվի րատ վութ յուն ա ռա ջի նը կա
տա րե ցին  և  կա մա վոր դո նո րութ յան կար ևո րութ յան 
մա սին բարձ րա ձայ նե ցին բժշկա կա նի ու սա նող նե րը 

և հիվանդանոցի բու ժանձ նա կազ մը: Ար յու նա
բա նա կան կե տի բաց մա նը ներ կա էր ՀՀ Ազ գա
յին Ժո ղո վի նա խա գահ Ա րա Բաբ լո յա նը: Նա 
շրջեց կենտ րո նով, ծա նո թա ցավ հնա րա վո րութ
յուն նե րին:
Ն շենք, որ ար յու նա բա նա կան կետ ստեղ ծե լու 

նա խա ձեռ նութ յու նը պա տա հա կան չէ: Այն նպա
տակ ու նի անհ րա ժեշտ բժշկա կան օգ նութ յունն 
ա ռա վել օ պե րա տիվ ի րա կա նաց նել, ինչ պես 
նաև ար յան բա ղադ րա մա սե րի պահ պան ման 
հա մար ա պա հո վել հա մա պա տաս խան պայ
ման ներ:  
  Նոր կե տը տե ղա կայ ված է մայ րա քա ղա քի 

ա մե նա հին՝ հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցի 
լա բո րա տոր մաս նա շեն քում և հա գե ցած է ժա
մա նա կա կից սար քա վո րում ե րով:
Ար յու նա բա նա կան կե տում աշ խա տե լու է վե

րա պատ րաս տում ան ցած մաս նա գետ նե րի թիմ, 
բո լոր պայ ման նե րը հար մա րեց ված են մի ջազ
գա յին չա փա նիշ ե րին:

 «Այն, ինչ ստեղծ վեց, անհ րա ժեշ տութ յուն 
էր, ո րը հի վան դա նո ցը մինչ օրս չու ներ: 
«  Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցում հա զա
րա վոր վի րա հա տութ յուն ներ, մի ջամ տու
թյուն ներ են ի րա կա նաց վում: Ն մա նա տիպ 
բժշկա կան հաս տա տութ յուն նե րը պետք 
է ու նե նան ի րենց ար յան պա շա րը», նշեց 
ԱԺ նա խա գա հը՝ ա վե լաց նե լով, որ ար յու
նա բա նա կան կետ ու նե նա լը եր կու խնդիր է 
լու ծում. նախ՝ հա մալ սա րա նա կան հի վան
դա նոցն ա պա հով վում է ար յան պա շա րով 
և  երկ րորդ՝ անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում 
նաև կա րող է տրա մադ րել այդ պաշարը:
ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն Մու րադ յա նի խոս

քով՝ օ րեր ա ռաջ Նու բա լեռ ներ մեկ նած հայ 
բժիշկ նե րը աշ խար հին ա պա ցու ցե ցին, որ 
բա րութ յու նը և գ թասր տութ յու նը կա րող են 
լի նել կյան քի նորմ, և  ար յու նատ վութ յու նը 
ևս  այդ կար ևոր նոր մե րի տար րե րից է: 
«  Մեր ա պա գա բժիշկ նե րին ցու ցա կագ

րե լով՝ մենք կու նե նանք ամ բող ջա կան մի 

Հասարակություն



ռեեստր այն ե րի տա սարդ բժիշկ նե րի, ով քեր 
քրո նիկ հի վան դութ յուն ներ չու նեն. Պետք է 
հի շենք, որ այդ ար յան պա շա րը յու րա քանչ
յուր պա հի կա րող է մեկ այլ մար դու կյանք 
փրկե լ»,հա վե լեց   Ա. Մու րադ յա նը:
Բ ժիշկ ներն ու ա պա գա բժիշկ նե րը վստահ 

են, որ կա մա վոր դո նո րութ յու նը հնա րա
վո րութ յուն է տա լիս ոչ միայն ա ռող ջա կան 
խնդիր ներ ու նե ցող մարդ կանց բուժ վել, այլև 
ուժ է տա լիս այդ մարդ կանց ըն տա նի քի ան
դամ ե րին և բ ժիշկ նե րին, ինչ պես նաև՝ ար
յան կամ ար յան բա ղադ րիչ նե րի փոխ նե րար
կում երն ա մեն տա րի հնա րա վո րութ յուն են 
տա լիս պահ պա նել բազ մա թիվ կյան քեր:

Երկ րորդ արդ յուն քը նույն պես կարե
վոր սո ցիա լա կան նշա նա կութ յուն 
ու ներ: «  Վի րա վոր ված զին ծա ռա
յող նե րին և զոհ ված զին ծա ռա յող

նե րի ըն տա նի քի ան դամ ե րին ՀՀ Ազ գա յին 
Ժո ղո վի կող մից ա ջակ ցութ յու ն» հիմ ա դրա
մի կող մից 5 մի լիոն դրամ փո խանց վեց  ԵՊԲՀի նա
խա ձեռ նութ յամբ ի րա կա նաց վող վի րա վոր զին վոր նե րի 
վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րո նի վե րա նո րոգ մա նը: 
ԱԺ նա խա գահ Ա րա   Բաբ լո յա նը ծա նո թա ցավ նաև 

«  Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա մա լի րում վի րա
վոր զին վոր նե րի վե րա կանգ նո ղա կան կենտ րո նի շի նա
րա րա կան աշ խա տանք նե րին և  հան դի պեց հի վան դա
նո ցում բու ժում ստա ցող զին ծա ռա յող նե րին: 
«Անհ րա ժեշտ է ա մեն ինչ ա նել՝ նվա զեց նե լու հաշ ման

դա մութ յունն ու եր կա րաց նե լու մարդ կանց կյան քի տևո
ղութ յու նը» , ա սաց Ա րա   Բաբ լո յա նը:
 ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն   Մու րադ յանն էլ հա վե լեց, որ վե

րա կանգ նո ղա կան կենտ րոն ներ աշ խար հում ստեղծ վում 
են հա սա րա կութ յան ա ջակ ցութ յամբ, ոչ թե միայն պե
տա կան ծրագ րե րով: 
«Այ սօր գե ղե ցիկ հա մադ րութ յուն է ստեղծ վել. պե տա

կան ծրագ րե րի, հա սա րա կութ յան ա ջակ ցութ յան և,  
ի հար կե, բժշկա կան հան րութ յա ն»,նշեց նա:

ՄԵԿ ՕՐՈւՄ
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Ա վան դույթ դար ձած « Բա րե կա մութ յու ն» փա ռա տո
նը ԵՊԲՀ ու սա նո ղա կան կյան քի ան բա ժան մասն է։ 
Այս տա րի այն անց կաց վեց մեծ մասշ տաբ նե րով և 
 տար բեր վեց իր յու րա հա տուկ ջերմ ու ու րախ մթնո լոր
տով։
 Մի ջո ցա ռու մը պաշ տո նա պես մեկ նար կեց ԵՊԲՀ ռեկ

տոր Ար մեն  Մու րադ յա նի ե լույ թով։
 Ներ կա էին Հնդ կաս տա նի, Ի րա նի,  Ղա զախս տա նի 

դես պա նութ յուն նե րի բարձ րաս տի ճան դի վա նա գի տա

կան ներ կա յա ցու ցիչ նե ր, ԱԺ պատ գա մա վոր  Կա րեն 
Ա վագ յա նը, տար բեր երկր նե րից պաշ տո նա կան հյու
րեր, դա սա խոս ներ և, ի հար կե, բազ մա թիվ ու սա նող ներ։
  Տաս նհինգ տար վա պատ մութ յուն ու նե ցող փա ռա տո

նին ա պա գա բժիշկ նե րը ցու ցադ րե ցին հա մալ սա րա նա
կան կյան քի բազ մա զա նութ յու նը, տա րա տե սակ ազ
գա յին կե րակ րա տե սակ նե րի, եր գի ու պա րի մի ջո ցով 
ծա նո թաց րին ի րենց երկ րների մշա կու թա յին ա ռանձ նա
հատ կութ յուն նե րին:

Մշակույթ և սպորտ



ՓԱՌԱՏՈՆԸ 15 ՏԱՐԵԿԱՆ Է
 Պա տա հա կան չէ, որ 20ից ա վե լի երկր նե րի մշա կույ թը 

ներ կա յաց վում է բժշկա կան հա մալ սա րա նում: ԵՊԲՀն 
 նա խորդ դա րի կե սե րից ար դեն իսկ աչ քի է ըն կել օ տար
երկ րա ցի ու սա նող նե րի թվով: Դ րա վառ ա պա ցույցն այն 
է, որ աշ խար հի 26 երկ րի 1700 ու սա նող այ սօր բժշկա
կան կրթութ յուն է ստա նում Եր ևա նի Մ խի թար Հե րա ցու 
ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա նում:
Ն ման մի ջո ցա ռում ե րը նպաս տում են մեր բու հում սո

վո րող տար բեր ազ գութ յան ու սա նող նե րի միջև բա րե
կա մա կան հա րա բե րութ յուն նե րի խո րաց մա նը, ձևա վո

րում են միջմ շա կու թա յին ա մուր կա պեր:
Պաշ տո նա կան մա սից հե տո սկսվեց մեծ afterpartyն, 

ո րի ժա մա նակ մեկ հար կի տակ աշ խար հի տար բեր 
անկ յուն նե րից ժա մա նած ու սա նող նե րը տո նում էին 
«  Բա րե կա մութ յու նը», կամ ինչ պես սի րում են ա սել՝ 
«Дружба»ն։
Մի ջո ցառ ման մա սին ա ռա վել ընդգր կուն պատ կե րա

ցում կազ մե լուն կօգ նի լու սան կա րա յին ռե պոր տա ժը, 
ո րը ներ կա յաց նում ենք ձեր ու շադ րութ յա նը:   
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Ա ռիթն օգ տա գոր ծե լով նշենք մի հան
գա մանք. անց յալ դա րի 6070ա կան 
թվա կան նե րին Եր ևա նի բժշկա կան ինս
տի տու տում (այդ տա րի նե րին հա մալ
սա րանն այդ պես էր կոչ վում) ծնվեց մի 
նա խա ձեռ նութ յուն, ո րը հե տա գա յում սի
րով ըն դուն վեց ոչ միայն մայ րա քա ղա քի, 
այլև նախ կին   Խորհր դա յին   Միութ յան 
բազ մա թիվ ու սում ա կան հաս տա
տու թյուն նե րում:   Մի ջո ցա ռում ու ներ  
«Ու սա նո ղա կան գա րու ն» ա նու նը, որն 
ի րա կա նում մի ջո ցա ռում ե րի շարք էր՝ 
մեկ շա բաթ տևո ղութ յամբ, ո րի յու րա
քանչ յուր օրմի ջո ցա ռու մը ներ կա յաց
նում էր ու սա նո ղա կան այն ժա մա նակ վա 
միակ՝ կո մե րի տա կան կազ մա կեր պու
թյան գոր ծու նեութ յան  որ ևէ բնա գա վա
ռը: Եվ քա նի որ   Խորհր դա յին   Միութ յան 
գլխա վոր կար գա խո սը ազ գե րի բա րե կա
մութ յունն էր՝ մեծ ընդգր կում էին ստա

նում հատ կա պես ին տեր նա ցիո նալ բա
րե կա մութ յա նը նվիր ված մի ջո ցա ռում ե
րը, ո րոնց մաս նակ ցում էին   Խորհր դա յին 
  Միութ յան տար բեր հան րա պե տութ յուն
նե րից ժա մա նած պատ վի րա կութ յուն ներ, 
ինք նա գործ ու սա նո ղա կան հա մույթ ներ, 
ան հատ ներ... 
 Հենց նման մեծ ընդգրկ ման արդ յուն քում 

մի ջո ցա ռում ե րի այս գե ղե ցիկ շար քը կոչ
վեց փա ռա տոն, որն ա վե լի նեղ ընդգր
կում ե րով հա րատ ևում է առ այ սօր: Ա վե
լորդ չեմ հա մա րում նշել, որ մի ջո ցառ ման 
ա կունք նե րում այդ տա րի նե րին հա սա րա
կա կան ակ տի վութ յամբ աչ քի ըն կած կազ
մա կեր պիչու սա նող ներն էին կանգ նած՝ 
այ սօր վա դա սա խո սա կան ա վագ սերն դի 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ՝ Ար տա շես Ազ նաուր
յա նի ղե կա վա րութ յամբ:

Ս. ԹՈՐՈՍՅԱՆ

ԻՆՉՊԵՍ Է ԾՆՎԵԼ 

«ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹՅՈՒՆԸ»

« Բա րե կա մութ յու ն» 
փա ռա տո նի ըն թաց քում 

օ տա րերկ րա ցի 
բժիշկ-ու սա նող նե րը

 ներ կա յաց րին ի րենց
 խո հա նոց նե րի 

գո հար նե րը: 
Ի  դեպ՝ վեր ջի ններիս 
մա սին բա վա կա նին 

բարձր կար ծիք հայտ նեց 
հայ խո հա րա րա կան 

ա վան դույթ նե րի 
զար գաց ման և 
 պահ պան ման 
ՀԿ նա խա գահ   

Սեդ րակ   Մա մուլ յա նը:
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«Ա ռողջ բժիշ կ» մրցա շա րի ֆուտ բո լի եզ րա փա կիչ 
խաղն ըն թա նում էր այն քան բարձր լար վածությամբ, որ 
խա ղի հիմ ա կան ժա մա նա կը չհե րի քեց հաղ թող ճա նա
չել և  ոչ մի թի մի։  Դա սա խոս նե րի թի մը 11մետ րա նոց նե
րի շնոր հիվ կա րո ղա ցավ հաղ թա նակ տա նել օ տա րերկ

րա ցի ու սա նող նե րի նկատ մամբ
Շ նոր հա վո րում ենք մեր դա սա խոս նե րին, ով քեր ևս 

 մեկ ան գամ ա պա ցու ցե ցին, որ ու սա նող ներն ի րեն ցից 
սո վո րում են ոչ միայն դա սե րի ըն թաց քում։

«Ա ՌՈՂՋ ԲԺԻՇ Կ»
Թեժ ֆուտ բո լա յին հան դի պում

 Հայռու սա կան (Ս լա վո նա կան) հա մալ սա րա նը կազ
մա կեր պել էր ա մե նամ յա հան րա պե տա կան միջ բու հա
կան սպոր տա յին մրցաշար՝ «ՀՌՀ գա վա թի» հա մար, 
ո րին մաս նակ ցեց նաև մեր բու հի տղա նե րի բաս կետ բո
լի հա վա քա կա նը: Մի ջո ցա ռում ե րը նվիր ված էին Ս լա
վո նա կան հա մալ սա րա նի հիմ ադր ման 20ամ յա կին:
 Մեր տղա ներն ա մե նայն պա տաս խա նատ վութ յամբ էին 

նա խա պատ րաստ վել այդ մրցում ե րին և  ա րե ցին ա մեն 
ինչ՝ մրցա նա կա յին տեղ գրա վե լու հա մար:  Հատ կա պես 
մեծ ակ տի վութ յամբ ըն թա ցավ նրանց հան դի պու մը հայ
ռու սա կան հա մալ սա րա նի բաս կետ բո լի հա վա քա կա նի 
հետ: Այդ խաղն ան ցավ մեր թի մի բա ցա հայտ ա ռա վե
լութ յամբ և  ա վարտ վեց ար ժա նի հաղ թա նա կով:  Մեր 
տղա ներն ի րենց լավ դրսևո րե ցին նաև Գ յում րիի ման
կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի բաս կետ բո լի հա վա քա
կա նի հետ հան դիպ ման ըն թաց քում: Այդ գե ղե ցիկ և  ան
զի ջում պայ քա րը նույն պես ա վարտ վեց մեր տղա նե րի 
հաղ թա նա կով, և ն րանք նա խորդ տար վա գա վա թա կիր 
Եր ևա նի պո լի տեխ նի կա կան հա մալ սա րա նի տղա նե րի 
հա վա քա կա նի հետ եզ րա փա կիչ հան դիպ ման ու ղե գիր 
ստա ցան: 

Եզ րա փա կիչ խաղն ըն թա ցավ երկուստեք հա ջո ղու
թյուն նե րով, և, ի վեր ջո, միա վոր նե րի չնչին տար բե րութ
յամբ հա ջո ղութ յան հա սավ պո լի տեխ նի կա կան հա մալ
սա րա նի բաս կետ բո լի հա վա քա կա նը՝ գրա վե լով 1ին 
տե ղը: 
 Մեր թի մի բաս կետ բո լիստ նե րը գրա վե ցին 2րդ  տե ղը՝ 

պարգ ևատր վե լով մե դալ նե րով և  պատ վոգ րե րով:
Ի րենց լավ դրսևո րե ցին Մել քոն Ար փաջ յա նը (կլի նօր

դի նա տոր, 3րդ  կուրս), Գ ևորգ  Վա սիլ յա նը (542), Ա րամ 
 Հե քիմ յա նը (491),  Սե րո Աղ նան յանԱս լան յա նը (338), 
 Կոր յուն  Վար դան յա նը (309),  Դա վիթ Ա ռու շան յա նը (271), 
Հ րանտ  Սի րա դար յա նը (01), Ար թուր  Բա բո յա նը (171):
Իր ու շա դիր վե րա բեր մուն քով միշտ թի մի հետ էր 

ԵՊԲՀ ֆիզ դաս տիա րա կութ յան ամ բիո նի վա րիչ, դո
ցենտ Ա.  Մով սես յա նը:

ՌԱՖԱՅԵԼ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
թի մի մար զիչ,

ֆիզ դաս տիա րա կութ յան
 ամ բիո նի դո ցենտ

ԲԺՇԿԱԿԱՆԻ ԲԱՍԿԵՏԲՈԼԻ ԹԻՄԸ 

ԼԱՎ ԱՐԴՅՈւՆՔՆԵՐ Է ԳՐԱՆՑԵԼ
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ՀԱՂԹԱՀԱՐԵՑԻՆՔ 20ԿՄ

ԵՊԲՀԶ վարթ նոց «Ա ռողջ բժիշ կ» ծրա գիրն ամ փոփ
վեց եզ րա փա կիչ հե ծան վար շա վով դե պի Էջ միա ծին:  
 Հե ծան վար շա վին ա պա գա բժիշկ նե րին մինչև Զ վարթ նոց 
տա ճար ու ղեկ ցեց ԵՊԲՀ ռեկ տոր Ար մեն Մու րադ յա նը։ 
«Ա ռողջ բժիշ կ» ծրագ րի հա ջո ղութ յան հիմ ա կան գրա

վա կա նը ու սա նող նե րի չա փա զանց ոգ ևոր վա ծութ յունն ու 
ա ռողջ կեն սա կեր պի քա րոզ չութ յունն էր, ին չի մեջ մե ծա
գույն ա վանդ ու նե ցավ պրո ֆե սոր  Ա. Մու րադ յա նը։ Նա 
թե՛ ան ձամբ մաս նակ ցեց մի ջո ցառ մանն ու իր օ րի նա կով 
ոգ ևո րեց մաս նա կից նե րին,   թե՛ ա ջակ ցեց մաս նա կից նե րի 
անվ տան գութ յան ա պա հով մանը։
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ՆՈՐ 

ԳԵՐԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ 

ՍԱՐՔ

 Հա մալ սա րա նա կան հի վան դա նո ցում այ սու հետև  էն դոս կո պիկ ու
րո լո գիա կան վի րա բու ժա կան մի ջամ տութ յուն նե րը կա տար վե լու են 
նաև նո րա գույն՝ Richard Wolf ապ րան քա նի շի գեր ժա մա նա կա կից 
սար քի միջոցով: Ա ռա ջին ան գամ սար քը փոր ձար կել և 69 տա րե կան 
հի վան դի մոտ երկբ ևեռ ներ մի զու կա յին մաս նա հա տում են կա տա րել 
հա մալ սա րա նա կան հա մա լի րի գլխա վոր բժիշկ Ա րեն  Բաբ լում յա նը 
և բ ժիշկու րո լոգ Նա րեկ Մել քոն յանը:  Ներ մի զու կա յին մաս նա հատ
ման հա մար նա խա տես ված և  տե սան կա րա հան ման ժա մա նա կա կից 
հնա րա վո րութ յուն ներ ու նե ցող նո րա գույն էն դոս կո պիկ այս սար քը մի 
շարք ա ռա վե լութ յուն ներ ու նի:  Մաս նա վո րա պես՝ այն հնա րա վո րինս 
նվա զեց վում է ներ վի րա հա տա կան և  հետ վի րա հա տա կան բար դու
թյուն նե րը, ինչ պես նաև ժա մա նակա յին ա ռու մով չի սահ մա նա փա
կում վի րա բույ ժի աշ խա տան քը՝ հնա րա վո րութ յուն ըն ձե ռե լով հե ռաց
նել ա ռա վե լա գույն քա նա կութ յան հյուս վածք ներ: 

 « Հե րա ցի» հա մալ սա րա նա կան 
հի վան դա նո ց

« Հե րա ցի» թիվ 1 հի վան դա նո ցա յին հա մա
լի րում տե ղի ու նե ցավ միկ րո հա մա կար գե րին 
նվիր ված կոն ֆե րանս, ո րին մաս նակ ցում էր 
շվեդ բժիշկ  Յո հան  Հեն րիք սը և  Հա յաս տա նում 
Շ վե դիա յի հյու պա տոս  Մար տին Ֆ րեդ րիկ սո նը։ 
 Յո հան  Հեն րիքսն իր խոս քի սկզբում նշեց, որ 
միկ րո հա մա կար գը «թի մ» է, որն աշ խա
տում է հի վանդ նե րի շա հի հա մար:  Նա 
նշեց, որ  Հա յաս տա նում տար բեր մաս նա
գետ ներ են աշ խա տում, և  կար ևոր է, որ 
հի վան դը լի նի թի մի մի մաս նի կը: Բ ժիշ
կը նաև նկա տեց, որ ա ռող ջա պա հութ յան 
հա մա կար գում այն ան հատ նե րին նոր 
մո տե ցում եր ձեռք բե րե լու և  այլ մշա կույ
թով գոր ծե լու հնա րա վո րութ յուն կա րող է 
ըն ձե ռել:  Յո հան  Հեն րիք սոնն ընդգ ծեց, 
որ պետք է ոչ թե խո սել և պ լա նա վո րել, 
այլ գոր ծել և դ րա մի ջո ցով հի վանդ նե րի 
հա մար բուժ ման լավ ո րակ ա պա հո վել:

ՄԻԿՐՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻՆ

ՆՎԻՐՎԱԾ ԿՈՆՖԵՐԱՆՍ

Հիվանդանոցներ



Հա յաս տա նում բժշկա կան 
կադ րե րի պատ րաստ ման 
պատ մութ յան մեջ ա ռա ջին 
է ջը գրվեց 1927 թվա կա

նին, երբ բարձ րա գույն բժշկա կան 
հաս տա տութ յու նը տվեց իր ա ռա
ջին շրջա նա վարտ նե րը: Պե տա կան 
հա մալ սա րա նի բժշկա կան ֆա կուլ
տետն ա վար տե ցին 32 բժիշկ ներ, 
ով քեր ի րենց նվի րե ցին ժո ղովր դի 
ա ռող ջութ յան պահ պան ման, նրան 
բժշկա կան օգ նու թյուն ցույց տա լու 
և Հա յաս տա նում բժշկա գի տութ
յան զար գաց ման սրբա զան գոր
ծին: Տար բեր ու ղի ներ ընտ րե ցին 
բժշկա կան ֆա կուլ տե տի ա ռա ջին 
շրջա նա վարտ նե րը. ո մանք դար ձան 
պրակ տիկ բժիշկ ներ: Մայր հայ րե
նի քում բժշկա կան կրթութ յուն ստա
ցած ա ռա ջին բժիշկ նե րի թվում էին 

ա ռող ջա պա հութ յան բնա գա վա ռում 
ճա նաչ ված այն պի սի նշա նա վոր 
մաս նա գետ ներ, ինչ պի սիք էին Գ րի
գոր Աղ բալ յա նը, Բագ րատ Սա յադ
յա նը, Բաբ կեն Աստ վա ծատր յա նը, 
Լ ևոն Հա րութ յուն յա նը, Վեր գի նե 
Մի քա յել յա նը, Պարթև Մար գար յա
նը, Գ րի գոր Մու շեղ յա նը, Վ. Սո ղո
մոն յա նը և  ու րիշ ներ: 
Բժշ կա կան ֆա կուլ տե տը տվեց 

ըն դա մե նը 136 շրջա նա վարտ, այդ 
թվում՝ 1928ին՝ 33, 1929ին՝ 29, 1930
ին՝ 42:
Ինչ պես ա ռա ջին, այն պես էլ 

հե տա գա տա րի նե րի շրջա նա
վարտ նե րից շա տե րը դար ձան 
ան վա նի գիտ նա կան ներ ու ա ռող
ջա պա հութ յան կազ մա կեր պիչ ներ, 
ո րոնց թվում էին Էզ րաս Հաս րաթ
յա նը, Գա րե գին Միր զո յա նը, Ա. 

Խ րիմլ յա նը: Ի նկատի ունենալով 
շրջանավարտների առկայությունը 
և ել նե լով կա ռա վա րա կան ո րո
շում ե րից՝ նոր և հաս տա տուն 
հիմ քե րի վրա դրվեց ժո ղովր դա
կան տնտե սութ յան հա մար կադ րե
րի պատ րաստ ման գոր ծընթացը: 
Հետագայում հա մալ սա րա նի հա
մա պա տաս խան ֆա կուլ տետ նե րի 
հի ման վրա ստեղծ վե ցին ա ռան ձին 
ինս տի տուտ ներ: Բժշ կա կան ֆա կուլ
տե տի բա զա յի վրա 1930ին ստեղծ
վեց Եր ևա նի բժշկա կան ինս տի տու
տը, ո րը դար ձավ Հա յաս տա նում 
բժշկա կան կադ րե րի պատ րաստ
ման հե ղի նա կա վոր դարբ նոց:

Ս. ԹՈՐՈՍՅԱՆ

ԱՌԱՋԻՆՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԸ
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Բժշ կա կան ֆա կուլ տե տի հա մար 
սկզբնա կան շրջա նում որ պես ու սում
նա կան բա զա ծա ռա յեց ա նա տո մո
ֆի զիո լո գիա կան ինս տի տու տը, ո րը 
տե ղա կայ ված էր տար րա կան հար
մա րութ յուն նե րից զուրկ մի խղճուկ 
շեն քում: Այս տեղ մի կերպ, դժվա
րութ յամբ տե ղա վոր վե ցին նոր մալ 

ա նա տո միա յի, ֆի զիո լո գիա յի և 
հ յուս վա ծա բա նութ յան ամ բիոն նե րը: 
1927ին կա ռուց վեց ա նա տո միա կան 
մաս նա շեն քի մի մա սը, ուր տե ղա
փոխ վե ցին տե սա կան ամ բիոն նե րը, 
իսկ վե րը նշված ա նա տո մո ֆի զիո
լո գիա կան ինս տի տու տը լու ծար
վեց: Ա վե լի ուշ՝ 193132թթ., ա նա տո

միա կան մաս նա շեն քի կա ռու ցում 
ա վարտ վեց, և  այն տեղ տե ղա փոխ
վե ցին մոր ֆո լո գիա կան պրո ֆի լի 
բո լոր ամ բիոն նե րը, այդ թվում նաև 
դա տա կան բժշկութ յան ամ բիո
նը:   Շեն քը նա խագ ծել և  կա ռու ցել է 
Ա լեք սանդր   Թա ման յա նը:

Ս. Թ. 

ԲԺՇ ԿԱ ԿԱՆ ԻՆՍ ՏԻ ՏՈՒ ՏԻ 

ՀԱ ՄԱՐ ՆԱ ԽԱ ՏԵՍ ՎԱԾ 

Ա ՌԱ ՋԻՆ ԿԱ ՌՈՒՅ ՑԸ 90

 Հե տաքր քիր մի փաստ. 
 մինչև կենտ րո նա կան 

մաս նա շեն քի կա ռու ցու մը 
(1939թ.) խմբա կա յին
 լու սան կար նե րի տակ, 

որ պես բժշկա կան 
ինս տի տու տի խորհր դա նիշ, 

դրվել է ա նա տո մի կու մի 
լու սան կա րը:

Պատմական ակնարկ



Ամ բիո նի վա րիչն է կ.գ.թ., դո ցենտ   
Սեյ րան   Պայ քա րի   Քո չար յա նը: 

Ամ բիո նը հիմ ադր վել է 1932ին որ պես ֆի զի կա յի ամ
բիոն, ո րի ա ռա ջին վա րի չը ե ղել է Զ.  Մի քա յել յա նը: 1933
35թթ. այն ղե կա վա րել է ան վա նի ֆի զի կոս Հ. Ան ժու րը, 
ով միա ժա մա նակ Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի 
ընդ հա նուր ֆի զի կա յի ամ բիո նի ղե կա վարն էր:
19982000թթ.   Կա նա դա յի կա ռա վա րութ յան տրա

մադրած դրա մաշ նոր հի շրջա նակ ում կա տա րե լա գործ
վել է «Բժշ կա կան ին ֆոր մա տի կա» ա ռար կան, հրա տա
րակ վել է 7 մո դուլից բաղ կա ցած ե ռա լե զու դա սա գիրք և 
 կա հա վոր վել հա մա կարգ չա յին լսա րան:
2016ից ամբիոնը ղեկավարում է կ.գ.թ., դոցենտ Ս.Պ. 

Քոչարյանը։
Ամ բիո նի բա զա յի վրա դոցենտ 

Ս. Քոչարյանի ղեկավարությամբ, 
ամբիոնի դասախոսների 
մասնակցությամբ գոր ծում է գի
տա կան աս տի ճա նաշ նորհ ման հա
մա կար գի ին ֆոր մա տի կա ա ռար

կա յի ո րա կա վոր ման հանձ նա ժո ղով:
Ամ բիո նի գոր ծու նեութ յունն ա ռա վել 

արդ յու նա վետ կազ մա կեր պե լու նպա
տա կով ա ռա ջադր վել են մի շարք խնդիր
ներ: Դ րանք  են՝ խրա խու սել դա սա խո սա
կան անձ նա կազ մի գի տա հե տա զո տա կան 
գոր ծու նեութ յու նը, ընդ լայ նել հե տա զո տա կան 
թե մա նե րում նրանց մաս նակ ցութ յու նը, ա ջակ ցել 
գի տա կան և  ու սում ա մե թո դա կան աշ խա տանք նե
րի ու կո չում ե րի ձեռք բեր մա նը, ակ տի վաց նել ու սա
նո ղա կան գի տա կան ըն կե րութ յան գոր ծու նեութ յու նը 
ամ բիո նում, ա վե լաց նել լրա ցու ցիչ կրթա կան ծրագ րե
րով սո վո րող նե րի քա նա կը:

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱՅԻ, 
ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԵՎ ԲԱՐՁՐԱԳՈւՅՆ 

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ–

«ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ
 100–ԱՄՅԱԿԻՆ ԸՆԴԱՌԱՋ» ԽՈՐԱԳՐԻ ՆԵՐՔՈ 

ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ ԵՆՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ ԵՐԵՎԱՆԻ 
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԵՎ 

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԱՅՆ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՑ 
ՀԱՄԱՐ 2017-Ը ՀՈԲԵԼՅԱՆԱԿԱՆ ՏԱՐԻ Է 
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Ամ բիո նի վա րիչն է դե ղա գի տա կան
գի տութ յուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ 

Ա րուս յակ  Գա գի կի  Ժամ հար յա նը:
 Ֆարմացիայի ամբիոնի վերակազմավորման և նոր 

առարկաների հիմադրման գործում մեծ ավանդ է 
ունեցել ներկայիս ֆարմակոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, 
դ.գ.դ., պրոֆեսոր Մարինե Գառնիկի Բալասանյանը։ 
 Հաշ վի առ նե լով վերջին տարիներին հա մալ սա րա նի  
որ դեգրած մի ջազ գայ նաց ման քա ղա քա կա նութ յու նը՝ 
վե րա կազ մա վոր ման պա հից (2006 թ.) ի վեր ոչ միայն 
ամ բող ջութ յամբ վե րա նայ վել և  մաս նա գի տութ յան ժա մա
նա կա կից պա հանջ նե րին են հա մա պա տաս խա նեց վել ամ
բիո նում դա սա վանդ վող ա ռար կա նե րի ծրագ րե րը, այլև 
ներդր վել են ե րեք նոր մաս նա գի տա կան սկզբունքներ:  Սա 
հնա րա վո րութ յուն է տվել նվա զա գույ նի հասց նել տար
բեր երկր նե րի բուհե րի հետ ա ռար կա յա կան և ծ րագ րա յին 
տար բե րութ յուն նե րը, ո րոնք հա ճախ բա վա կա նին լուրջ 
ար գելք էին ար տեր կիր մեկ նող մեր շրջա նա վարտ նե րի հա

մար:  Փո փո խութ յուն նե րի շնորհիվ ֆա կուլ տե տի շրջա նա
վարտ ներն ա վե լի մրցու նակ են դար ձել ոչ միայն ներ
քին, այլև ար տա քին աշ խա տա շու կա յում:

 Բա ցի այդ, հաշ վի առ նե լով ու սում ա կան և 
 գի տա կան վերջ նարդ յունքը մի ջազ գա յին ա ռող ջա
պա հութ յան ո լոր տում ճա նա չե լի դարձ նե լու անհ

րա ժեշ տութ յու նը՝ ամ բիո նը ձեռ նա մուխ է ե ղել 
հա մալ սա րա նում դե ղե րի ստեղծ ման գեր

ժա մա նա կա կից մե թոդ նե րի ներդր մա նը: Այդ նպա տա կով 
ERASMUS ծրագ րի շրջա նակում ամբիոնի ղեկավարը վեց 
ա միս տևո ղու թյամբ ար տագ նա դոկ տո րան տու րա յի ըն
թաց քում ի րա կա նացրել է ոչ միայն հե տա զո տա կան աշ խա
տան քի մի մա սը, այլև ան ցել է վե րա պատ րաս տում՝ դե ղե րի 
մո դե լա վոր ման GOLD (դե ղե րի դո կինգ) և AMBER (մո լե կու
լա յին դի նա միկ խթա նում) ծրագ րե րին լիար ժեք տի րա պե
տե լու նպա տա կով:  Նա խա տես վում է նշված ծրագ րա յին 
փա թեթ նե րի ներդ րու մը գի տաու սում ա կան ո լորտ նե րում, 
ո րը մեծ հե ռան կար ներ է բա ցում ինչ պես ամ բիո նի գի տա
կան հոդ ված նե րը հե ղի նա կա վոր հան դես նե րում  տպագ
րե լու համար, այն պես էլ հնա րա վո րութ յուն է տա լիս «կապ
կա ռույցակ տի վութ յու ն» ու սում ա սի րութ յուն նե րի վրա 
հիմված դե ղա գոր ծա կան ո լոր տի ա մե նա հե ռան կա րա յին 
և  ժա մա նա կա կից ուղ ղութ յուն նե րից մե կի՝ դե ղան յու թե րի 
նպա տա կա յին ստեղ ծ ման և զարգաց ման հա մար:  

 ՕՐԹՈՊԵԴԻԿ 

ՖԱՐՄԱՑԻԱՅԻ 
ԱՄ ԲԻՈՆ–40

Ամ բիո նի վա րիչն է բժշկա կան գի տութ յուն նե րի 
թեկ նա ծու, դո ցենտ  Մա րի նե  Սա հա կի  Պետ րոս յա նը:

 Մինչ օր թո պե դիկ ստո մա տո լո գիա յի կազ մա վոր վե լը որ պես 
ամ բիոն՝ ա ռար կան դա սա վանդ վել է նախ ստո մա տո լո գիա
յի (196368թթ.), ա պա՝ թե րապև տիկ և  օր թո պե դիկ ստո մա
տո լո գիա յի (196878թթ.) միաց յալ ամ բիո նում: Օրթոպեդիկ 
ստոմատոլոգիայի ամբիոնը հիմադրվել է 1977ին։ Ամբիոնը 
ղեկավարել են անվանի բժիշկստոմատոլոգներ դոցենտ 
Է.Մ. Գևորգյանը(197886թթ.), դոցենտ Է.Ա. Կիլիկյանը (1986
88թթ.), դոցենտ Է.Մ. Գևորգյանը (198889թթ.), պրոֆեսոր 
Վ.Ա. Մելքումովը (198990թթ.), պրոֆեսոր Վ.Պ. Կիրակոսյանը 
( 19902006թթ.)։ 200610թթ. ամբիոնը ղեկավարել է դոցենտ 
Վ.Լ. Բակալյանը, 2010ից՝ դոցենտ Մ.Ս. Պետրոսյանը։
Ամ բիո նի աշ խա տա կից նե րի և  Վա շինգ տո նի հայ ա ռող ջա

պա հա կան միութ յան ջան քե րով ստեղծ վեց տա րա ծաշր ջա
նում միակ դի մած նո տա յին բարդ պրո թե զա վոր ման կլի
նի կան, որ տեղ ԵՊԲՀ ստո մա տո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի 
ու սա նող նե րին դա սա վանդ վում են դի մած նո տա յին օր թո
պե դիա յի հի մունք նե րը:
Ամ բիո նը 2006ին հա մալր վել է 3 ֆան տո մա յին դա սա

սեն յակ նե րով, ո րոնք հնա րա վո րութ յուն են ստեղ ծում ձեռք 
բե րել գործ նա կան հմտութ յուն ներ՝ մինչև կլի նի կա կան աշ
խա տանք սկսե լը: Անձ նա կազ մի գի տա հե տա զո տա կան աշ
խա տանք ներն ամ փոփ վել են մի քա նի տասն յակ գի տա կան 
հոդ ված նե րում, գյու տե րում և  ռա ցիո նա լի զա տո րա կան ա ռա
ջար կ նե րում, զե կուց վել հան րա պե տա կան և  մի ջազ գա յին 
տար բեր գի տա ժո ղով ե րում:
Ամ բիո նում կան ա վան դույթ ներ, ո րոնք փո խանց վում են 

սերն դե սե րունդ և  կա պող օ ղակ են տար բեր սե րունդ նե րի 
միջև:  
Ամ բիո նի ե րախ տա վոր ներց են  Հեն րի  Հով հան նիս յա նը, 

Անդ րա նիկ  Հա կոբ յա նը, ով քեր հայֆրան սիա կան ա տամ
նա տեխ նի կա կան քո լե ջի (ո րը 1997ին գոր ծել է ԵՊԲՀ օր թո
պե դիկ ստո մա տո լո գիա յի ամ բիո նի կազ մում) հա մա հիմ ա
դիր ներն են: Ամբիոնի նշանավոր ե րախ տա վորն է նաև 
Հ րաչ Աբ րա համ յա նը։ Նա կենտ րո նա կան զին վո րա կան 
հոս պի տա լում բարդ դի մած նո տա յին պրո թե զա վոր
ման բա ժան մուն քի հա մա հիմ ա դիրն է:
Ամ բիո նի աշ խա տա կից ներն ու նեն մի ջազ գա յին 

 գոր ծակ ցութ յան հարուստ փորձ։

ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱՅԻ 
ԱՄ ԲԻՈՆ–40

Պատմական ակնարկ



 Հա յոց Արծ րուն յաց ազն
վա կան տոհ մի լու սա
վոր շա ռա վիղ նե րից մե կի 
բազմաբովանդակ գոր ծու

նեութ յու նը և  ժո ղովր դին ծա ռա յե
լու նվիր վա ծութ յու նը պա տա հա կան 
չէր: Այն պայ մա նա վոր ված էր նաև 
նրան շրջա պա տած իր ան վա նի 
տոհ մի մտա վո րա կան նե րով, ով քեր 
մեծ դեր են խա ղա ցել  Վա հան Արծ
րու նու ոչ միայն դաս տիա րա կութ
յան, այլև կրթութ յան հար ցում:
Վ. Արծ րու նու տոհ մը մեծ է ե ղել, 

նրա ազ գա կան նե րի շար քում էին 
Գ րի գոր Արծ րու նին` «Մ շա կ» թեր թի 
գլխա վոր խմբա գի րը, նրա կրտսեր 
եղ բայ րը` ա կա դե մի կոս Անդ րեաս 
Արծ րու նին, ով ժա մա նա կին ճա
նաչ ված երկ րա բան էր, Ա խե նի 
հա մալ սա րա նի ( Գեր մա նիա) երկ
րա բա նութ յան ֆա կուլ տե տի ցմահ 
դե կա նը:  Զար մու հի նե րից  Վեր գի նեն 
 Մա րին յան թատ րո նի մե նա կա տար 
էր, հե տա գա յում՝  Լե նինգ րա դի կոն
սեր վա տո րիա յի պրո ֆե սոր,  Սի րան 
 Տիգ րան յա նը՝ երկ րա բան, երկ րա
բա նութ յան թան գա րա նի տնօ րեն և  
ա ռա ջին կին գիտ նա կա նը, ով ար
ժա նա ցել է ԽՍՀՄ բարձ րա գույն՝ 
 Լե նի նի շքան շա նի: Ն րա դուստ րը՝ 
 Նա րի սը, 55 տա րի անգ լե րեն է դա
սա վան դել պե տա կան հա մալ սա
րա նում:  Թիֆ լի սում էր ապ րում հայ 
թա տե րա գի տութ յան հիմ ա դիր նե
րից մե կը՝  Սե նե քե րիմ Արծ րու նին` 
 Վա հան Արծ րու նու ա վագ եղ բայ

րը, նրանց կրտսեր եղ բայ րը՝ 
հայտ նի փաս տա բան  Ռու բեն 
Արծ րու նին։ Իսկ նրանց պա
պը` Ե րե միա Արծ րու նին, ցա
րա կան  Ռու սաս տա նի գե նե
րալմա յոր էր, հե տա գա յում՝ 
 Թիֆ լի սի քա ղա քա պետ: 
 Ժա մա նա կին  Թիֆ լի սում 

«Արծ րու նու թատ րո նը» այ սօր 
գոր ծող Գ րի բո յե դո վի ան վան 
ռու սա կան դրա մա տի կա կան 
թատ րոնն է:   

Ա պա գա պրո ֆե սո րի ուս ման 
խնդիր նե րով զբաղ վել է հո րեղ բայ
րը`  Բար սեղ ա ղա Արծ րու նին, ով իր 
եղ բայր նե րի հետ  Նոր  Բա յա զետ 
( Գա վառ) քա ղա քի հիմ ա դիրն է 
ե ղել: Վ. Արծ րու նին շատ ըմ բոստ 
բնա վո րութ յուն է ու նե ցել, լի բե րալ էր 
հա յացք նե րով և  ու ներ բա ցա հայտ 
հա կա ցա րա կան տրա մադ րութ յուն
ներ:  Կայ սե րա կան կա ռա վա րութ յու
նը նրան տվել էր «դե ղին տոմ ս», ո րը 
նշա նա կում էր, որ նա  Ռու սաս տա նի 
տա րած քում որ ևէ հա մալ սա րա նում  
կրթութ յուն ստա նա լու ի րա վունք 
չու ներ:  Տոհ մի նա հա պետ  Բար սեղ 
ա ղան ո րո շում է ըն դու նում. « Դե ե թե 
չի կա րող սո վո րել  Ռու սաս տա նում, 
մենք էլ կու ղար կենք Ֆ րան սիա՝ 
 Փա րի զ»:  Սո վո րե լիս նա հի վան դա
նում է տու բեր կու լո զով: Ն րան վի
րա հա տում են՝  հե ռաց նե լով մեկ թո
քը:  Հենց այդ հան գա ման քը դրդեց 
նրան դե պի բժշկութ յուն, պայ մա
նա վո րեց հե տաքրք րութ յու նը և 
 հա կու մը հի գիե նա յի տե սութ յա նը 
և  սա նի տա րա կան ծա ռա յութ յան 
խնդիր նե րին։ Իր կյան քի օ րի նա
կով նա ցույց տվեց, որ մեկ թո քով 
էլ կա րե լի է ապ րել եր կար և  ա ռողջ: 
 Մինչև խոր ծե րութ յուն նա զբաղ վում 
էր մարմ ա մար զութ յամբ, ա մառ թե 
ձմեռ՝ ըն դու նում էր սա ռը ցնցուղ:
1920ա կան թվա կան նե րին Ալ. 

Մ յաս նիկ յա նը մեծ թվով գիտ նա

կան ներ է հրա վի րում Եր ևան, այդ 
թվում՝  Վա հան Արծ րու նուն, ով ակ
տիվ գոր ծու նեութ յուն է ծա վա լում 
Եր ևա նի հա մալ սա րա նի բժշկա կան 
ֆա կուլ տե տի բաց ման առն չութ յամբ:
Վ. Արծ րու նին յու րա հա տուկ բնա

վո րութ յան տեր մարդ էր և  իր սո վո
րույթ նե րից չէր հրա ժար վել նույ նիսկ 
Եվ րո պա յից  Հա յաս տան տե ղա
փոխ վե լուց հե տո։  Նա ա վար տել էր 
 Սոր բո նի հա մալ սա րա նը և  իր դոկ
տո րա կան թե զը այն տեղ էր պաշտ
պա նել:  Գա լով  Հա յաս տան՝ նա նույ
նիսկ իր գրա դա րա նը, կա հույ քը, 
բժշկա կան բո լոր գոր ծիք ներն էր 
տե ղա փո խել: Ան գամ խո հա րա րին 
էր հրա վի րել  Հա յաս տան, ով մինչև 
 Հայ րե նա կան պա տե րազ մի սկիզ բը 
ֆրան սիա կան խո հա նո ցով էր կե
րակ րում Վ. Արծ րու նուն:
1922ին բաց վում է հա մալ սա րա նի 

բժշկա կան ֆա կուլ տե տը, ո րի ա նա
տո միա յի ամ բիո նը տե ղա կայ ված 
էր նախ կին լվաց քա տան խար խուլ 
շեն քում՝ ա խո ռի հար ևա նութ յամբ, 
դա սերն ըն թա ցել են կե րո սի նի լամ
պի լույ սի տակ կամ ա խո ռի բա կում, 
ու, չնա յած նման պայ ման նե րին, 
բժշկա պե տը միշտ աշ խա տան քի է 
ե կել սպի տակ կոստ յու մով, կո կիկ 
հագն ված՝ նույնն էլ պա հան ջե լով իր 
ու սա նող նե րից: Արծ րու նին բժշկա
կան ինս տի տուտ գա լիս էր կառ քով: 
Պ րո ֆե սո րը մի հե տաքր քիր սո վո
րու թյուն է ու նե ցել՝ քննութ յուն նե
րին իր հետ միշտ վերց նում էր եր կու 
տուփ՝ մե կի մեջ թան կար ժեք շվեյ ցա
րա կան շո կո լադ, մյու սի մեջ՝ սի գար
ներ:  Քա նի որ նրա մոտ քննութ յուն 
անց նե լը շատ դժվար էր, «գե րա
զան ց» գնա հա տա կան ստա նա լու 
դեպ քում աղ ջիկ նե րին «պարգ ևատ
րում է ր» շո կո լա դով, իսկ տղա նե րին 
սի գար էր հյու րա սի րում:  Սա կայն 
դրա հետ մեկ տեղ նա պահ պա նում 
էր հա րա բե րութ յուն նե րի է թի կան. 

ՎԱՀԱՆ ԱՐԾՐՈՒՆԻ

160

Այս տա րի լրա ցավ ան վա նի բժշկա պետ, 
Եր ևա նի հա մալ սա րա նի բժշկա կան ֆա կուլ-

տե տի հիմ ա դիր նե րից մե կի, նոր մալ ա նա տո-
միա յի ամ բիո նի հիմ ա դիր վա րիչ, գի տութ յան 
վաս տա կա վոր գոր ծիչ, լու սա վո րիչ, հա մա ճա-
րա կա բան, դպրո ցա կան հի գիե նիստ, հա յա-

գետ, բա ռա րա նա գետ, պրո ֆե սոր  
Վա հան Արծ րու նու ծննդյան 160-ամ յա կը:

Մեր երախտավորները



պար տադ րում էր « Դուք»ով խո սել, 
ինչ պես ինքն էր դի մում բո լո րին:
Երբ բժշկա կան ֆա կուլ տետն 

ա ռանձ նա ցավ պե տա կան հա մալ
սա րա նից և  դար ձավ ա ռան ձին 
ու սում ա կան հաս տա տութ յուն, 
 Վա հան Արծ րու նին ստանձ նեց 
ա նա տո միա յի ամ բիո նի վա րի չի 
պար տա կա նութ յուն նե րը:  Նա մինչև 
խոր ծե րութ յուն աշ խա տել է որ
պես ամ բիո նի ղե կա վար, զբաղ վել 
է գի տա ման կա վար ժա կան գոր ծու
նեութ յամբ, և ն րա հիմ ադ րած մար
դու ա նա տո միա յի թան գա րանն այ
սօր կրում է նրա ա նու նը:  
Բժշ կա պետն ու նե ցել է նաև ե րաժշ

տա կան հա կում եր: Ա ռանձ նա
պես մտե րիմ է ե ղել պրո ֆե սոր ներ 
Լ ևոն  Հով հան նիս յա նի, Ար տա շես 
 Մե լիքԱ դամ յա նի,  Համ բար ձում 
 Քե չե կի հետ, ով քեր նույն պես շատ 

լայն հե տաքրք րութ յուն նե րի տեր 
ան ձինք էին և  շատ հա ճախ հա վաք
վում էին ոչ միայն կար դա լու,  այլև 
ե րե կո ներն անց կաց նե լու գի տա
կան և  ըն կե րա կան զրույց նե րի մեջ։ 
Ն րան ցից կազմ ված ե րաժշ տա կան 
կվար տե տը նվա գում էր Բ րամս, 
 Մո ցարտ. այդ նո տա նե րը մինչև օրս 
պահ պան վում են նրա տա նը, որ
տեղ ներ կա յումս ապ րում է կրտսեր 
 Վա հան Արծ րու նին: 
Իր էութ յամբ Արծ րու նին հայ մտա

վո րա կա նի և  հայ ին տե լի գեն տի 
փայ լուն օ րի նակ էր, ով իր ամ բողջ 
կյան քով ա պա ցու ցել է իր նվի րու
մը և’ գի տութ յա նը, և’ հան րութ յա նը: 
 Դեռ դա րասկզ բին նա իր մի ջոց
նե րով հրա տա րա կում էր «Ա ռող
ջա պա հի կ» թեր թը, ո րը շու կա նե
րում և հ րա պա րակ նե րում անվ ճար 
բա ժան վել է ժո ղովր դին. այն տեղ 
նկա րագր ված էին այն բո լոր հի
վան դութ յուն նե րի և  վա րակ նե րի 
ախ տա նի շե րը, ո րոնք տա րած ված 
էին Եր ևա նում:  Քա նի որ այդ տա րի
նե րին ժո ղո վուր դը սո վո րութ յուն չու
ներ բժիշկ նե րի օգ նութ յա նը դի մե լու, 
մար դիկ կար դում էին այդ թեր թը, 
ինք նու րույն ախ տո րո շում էին ի րենց 
հի վան դութ յուն նե րը, հաս կա նում 
այդ հի վան դութ յուն նե րի լրջութ
յան չա փը և դ րա նից հե տո դի մում 
բժշկա կան օգ նութ յան: 
 Մինչ խորհր դա յին ժա մա նա կաշր

ջա նում նա զբաղ վել է նաև հի գիե
նա յի և  սա նի տա րա կան ծա ռա յութ
յան խնդիր նե րով։  Քա ղա քա ցիա կան 
պա տե րազ մի տա րի նե րին  Վա հան 

Արծ րու նին Պ յա տի գորս կում կար
միր բա նա կա յին նե րի հա մար ստեղծ
ված վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի 
15րդ  հոս պի տա լի գլխա վոր բժիշկն 
էր։ 1920ին նա  Թիֆ լի սի զին վո րա
կան հոս պի տա լում աշ խա տել է որ
պես խորհր դա տու և  փոր ձա գետ, 
ե ղել է  Հա յաս տա նի  Կար միր խա չի 
վար չութ յան նա խա գա հը, նաև Էջ
միած նի ճե մա րա նում աշ խա տել է 
որ պես գլխա վոր սա նի տա րա կան 
բժիշկ:  Դեպ քե րի բե րու մով այդ տա
րի նե րին Արծ րու նին իր բժշկա կան 
օգ նութ յունն է ցու ցա բե րել Ա նաս
տաս  Մի կո յա նին:  Հե տա գա յում` 
1937ին, այդ վի րա հա տութ յունն իր 
ճա կա տագ րա կան դերն է խա ղա
ցել Արծ րու նու ըն տա նի քի հա մար: 
Որ պես ազ գի թշնա մի ձեր բա կալ
վել էր նրա զար մու հին, իսկ նրա 10 
տա րե կան աղջ կան՝ Նա րի սին, ում 
նա հե տա գա յում որ դեգ րեց,  հանձ
նել էին ազ գի դա վա ճան նե րի ե րե
խա նե րի հա մար ստեղծ ված հա տուկ 
ման կա տուն: Վ. Արծ րու նին նա մա
կով դի մում է  Մի կո յա նին, հի շեց
նում նրա հետ կապ ված դեպ քը, և 
 միայն նրա մի ջամ տութ յամբ  վե րա
դարձ նում զար մու հուն ու աղջ կան. 
դա  Մի կո յա նի ե րախ տա գի տութ յան 
դրսևո րում էր:
 Տու նը, որ տեղ ապ րում էր պրո ֆե

սո րը, քա ղա քում ա ռա ջին շենքն էր, 
ո րը 1927ին բնա կեց վել էր հա մալ
սա րա նի պրո ֆե սո րա դա սա խո սա
կան կազ մով:  Տա սը տա րի անց այն 
գրե թե դա տարկ վեց, աք սոր նե րի և 
ս տա լին յան ռեպ րե սիա նե րի հետե

Երևանի համալսարանի անձնակազմը՝ 1923թ
Վահան Արծրունին՝ առաջին շարքում՝ աջից երրորդը
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վան քով հաշ ված ըն տա նիք ներ մա
ցին շեն քում, որոն ցից մե կը  Վա հան 
Արծ րու նու ըն տա նիքն էր։
 Վա հան Արծ րու նին որ դեգ րել 

էր իր քրոջ՝  Տի րու հու թոռ նու հուն՝ 
 Նա րի սին՝ ըստ ազն վա կան ժա ռան

գա կա նութ յան կար գի փո խան ցե լով 
Արծ րուն յաց տոհ մա նու նը՝ մինչև 
ազ գում ա րու զա վա կի լույս աշ խարհ 
գա լը: Այ սօր Արծ րուն յաց տոհ մը 
շա րու նա կում է մեր շրջա նա վարտ, 
նաև եր գիչ կրտսեր  Վա հան Արծ րու

նին:  Նա ամ բող ջո վին վե րա կանգ
նել է Արծ րու նու աշ խա տա սեն յա կը 
այն տես քով, ո րը ե ղել է նրա կյան քի 
օ րոք:  Սեն յա կում 21րդ  դա րից գրե
թե ո չինչ չկա, տի րում է իր և  իր գեր
դաս տա նի՝ Արծ րու նի նե րի փա ռա
պանծ տոհ մի շունչն ու ո գին:  
... Վա հան Արծ րու նին աշ խա տում 

էր իր բա ռա րա նի վրա, երբ օ րե րից 
մի օր ցան կա ցել է ցե րե կը ննջել, 
ո րը շատ տա րօ րի նակ էր, իր սո վո
րութ յուն նե րից դուրս։ Նա պառ կել է 
և  զար մու հուն խնդրել լույ սերն ան
ջա տել: 90ամ յա Ար ծու նին քնել ու 
այլևս չի արթ նա ցել։

Ե րախ տա գի տա կան մեր 
հղու մը Վ. Արծ րու նու 

ծո ռա նը՝ եր գիչ  Վա հան 
Արծ րու նուն, ում հետ զրույ ցի 

ըն թաց քում ար ծարծ ված
 հար ցե րից շա տե րը

 օգ տա գոր ծել ենք հոդ վա ծը 
պատ րաս տե լիս:

ԱԻԴԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ

Ձախից առաջինը՝ Վ.Արծրունին, կոլեգաների հետ

Վահան Արծրունու գրասեղանը

Մեր երախտավորները



 Նա բժշկում էր մարդ կանց ու 
հայ րե նի քի վեր քե րը: Վի
րա բույժ, պրո ֆե սոր, Ն յու 
 Յոր քի վի րա բույժ նե րի մի

ջազ գա յին քո լե ջի դոկ տոր Ա րամԱ
սա տուր Ալ թուն յա նը ծնվել է 1857ին 
Սե բաս տիա յում: 1881ին ա վար տել է 
Թուր քիա յի Ան տեբ (Այն թապ) քա ղա
քի ե ռամ յա բժշկա կան դպրո ցը, 1884
ին սո վո րել է Ն յու Յոր քի Կո լու մբիա
յի քո լե ջում: Աշ խա տել է  Հայ դել բեր գի 
( Գեր մա նիա) հայտ նի բժշկա կան կենտ
րոն նե րում,  Բեռ լի նի  Կո խի ման րէա բա
նա կան լա բո րա տո րիա յում: 1887ին ե կել 
է Կ.  Պո լիս, ստա ցել  Թու քիա յում գոր ծե
լու ար տո նա գիր և  աշ խա տել Այն թա պի 
բժշկա կան դպրո ցում: 1888ին ե ղել է 
Վիեն նա յի և  Լոն դո նի կլի նի կա նե րում,  
1889ին հաս տատ վել է Հա լե պում: Ալ
թուն յա նը մեծ վաս տակ ու նի Սի րիա յի 
ա ռող ջա պա հութ յան զար գաց ման գոր
ծում:  Հա լե պում 1896ին բա ցել է Մեր
ձա վոր Ար ևել քի ա ռա ջին ռենտ գե նա յին 
կա բի նե տը: 1911ին Հա լե պում հիմ ադ
րել է «Ալ թուն յա ն» հի վան դա նո ցը (գոր
ծել է մինչև 1962ը). ար դիա կան հի վան
դա նոց Մեր ձա վոր Ար ևել քում, որ մոտ 
կես դար տա րա ծաշր ջա նում ա ռա ջա
տարն էր: «Ալ թուն յա ն»  հի վան դա նո ցը 
էն դոս կո պիա յի կար ևո րա գույն կենտ
րոնն էր Մեր ձա վոր Ար ևել քում, իսկ նրա 
լա բո րա տո րիան ա վե լի քան 35 տա րի 
 Սի րիա յում ա մե նա կա տար յա լը լի նե լու 
համ բավ ու ներ. հի վան դա նո ցի անձ նա
կազ մում բո լո րը հայեր էին:  
Ն շա նա վոր էր նաև Ալ թուն յա նի վի րա

հա տա րա նը, այն ա վե լի քան կես դար  
տվյալ բնա գա վա ռի «վեր ջին խոսք ն» էր 
 Մեր ձա վոր Ար ևել քում, իսկ մինչ փա կու
մը՝ Սի րիա յի լա վա գույն վի րա բու ժա կան 
կենտ րո նը:
1927ին Ալ թուն յա նը Հա լե պում բա ցել է 

բուժ քույ րե րի դպրոց:
Բժշ կա պե տը մեծ պա տաս խա նատ

վութ յամբ էր վե րա բեր ում իր աշ խա
տան քին, ան ձամբ էր հետ ևում, ստու
գում ան գամ իր դե ղա րա նից գնված 
դե ղե րը:  Հի վան դին քննե լիս հաշ վի էր 
առ նում նրա ան հա տա կա նութ յունն ու 
հո գե վի ճա կը: Շ նոր հիվ խո հեմ վար վե
լա կեր պի՝ կա րո ղա նում էր այն պես ազ
դել հի վան դի հո գե վի ճա կի վրա, որ պես
զի նա կա տա րեր բժշ կի բո լոր ցու ցում
նե րը:  Հի վանդ նե րը ոչ միայն վստա հում, 
այլև պաշ տում էին նրան: Ալ թուն յա նը 
պարզ ու հաս կա նա լի լեզ վով հի վան դին 
բա ցատ րում էր այն ա մե նը, ին չը կա րող 
էր օգ տա կար լի նել նրան, բուժ ման ե ղա
նակ նե րը բա ցատ րում էր կետ առ կետ: 
Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ամ բողջ 

ըն թաց քում բժշկա պե տը օգ տա գոր ծեց 
իր բա րե կա մա կան կա պե րը՝ պաշտ
պա նե լու պատ վե լի Ա հա րոն Շի րաճ յա
նի՝ 1915ին Հա լե պում հիմ ադ րած Հայ
կա կան որ բա նո ցը (ուր պա տե րազ մի 
ա վար տին ա պաս տա նել էին մոտ 2.000 
որ բեր):  Բան տարկ վեց  և  աք սո րի սպառ

նա լիք ստա ցավ, բայց բժիշկ Ալ թուն յա
նի և գեր մա նա կան հյու պա տո սութ յան 
դի վա նա գետ նե րի՝ Ջե մալ փա շա յի մոտ 
ար ված միջ նոր դութ յան նե րի շնոր հիվ  
չփակ վեց հաս տա տութ յու նը: Սո վի ժա
մա նակ Ալ թուն յան նե րը, Ջե մա լի հետ 
լավ հա րա բե րութ յուն ներն օգ տա գոր
ծե լով, հայ թայ թե ցին 200 պարկ ցո րեն՝ 
քաղ ցից փրկե լով որ բա նո ցի հար յու
րա վոր տղա նե րի: Հա լե պաբ նակ օ տար 
անձ նա վո րութ յուն նե րի հետ Ալ թուն յան
նե րի սերտ հա րա բե րութ յուն նե րի շնոր
հիվ հնա րա վոր ե ղավ որ բա նո ցի հա մար 
Մի ջազ գա յին կար միր խա չի մի ջո ցով 
ար տա սահ մա նի հայ և օ տար կազ մա
կեր պութ յուն նե րից նպաստ ներ ստա նալ: 
 Պա տե րազ մի ամ բողջ ըն թաց քում որ բա
նո ցը ղե կա վա րեց մեծ բժշ կի դուստ րը՝ 
 Նո րան: 
1919ին Ալ թուն յա նը սի րիա հայ պատ

վի րա կութ յան կազ մում մեկ նում է Փա
րիզ:
 Պա տե րազ մից հե տո բժշկա պե տը մաս

նակ ցեց գաղ թա կան նե րի տե ղա վոր ման 
գոր ծին: Իր տա րա գիր հայ րե նա կից
նե րին սպառ նա ցող հա մա ճա րակ նե րը 
կան խե լու նպա տա կով Ալ թուն յանն ին
քը գլխա վո րեց հա վա քա կան պետ քա
րան ներ կա ռու ցե լու  աշ խա տան քը՝ այդ 
նպա տա կով հատ կաց նե լով 100 ոս կի: 
Երկ րորդ հա մաշ խար հա յին պա տե րազ
մի ժա մա նակ « Սա սուն ցի  Դա վի թ» զո
րաս յան հա մար կազ մա կերպ ված հան
գա նա կութ յան ժա մա նակ նա գլխա վո
րում էր նվի րա տու նե րին: Ալ թուն յա նը 
անձ նա կան մի ջոց նե րով Հա լե պում բա
ցել է ա ռա ջին հայ կա կան դպրո ցը՝ հան
րա հայտ Հայ կա կան վար ժա րա նը: 
1923ին մե ծա տա ղանդ բժիշ կը մաս

նակ ցեց Հայ կար միր խա չի հիմ ադր
մա նը, ան դա մակ ցում էր նաև Հայ 
բա րե գոր ծա կան ընդ հա նուր միութ յա
նը: Ալ թուն յա նին կո չում էին « Հա լե պի 
բժիշկ նե րի հայ ր»: Ան գամ Անգ լիա յի 
բժշկա կան շրջա նակ նե րին ծա նոթ էր 
« Հա լե պի Ալ թուն յա ն» ան վամբ: 
 Հա լե պի բժիշկ նե րի միութ յան պատ

վո նա խա գահ, Ի տա լա կան գա հի աս
պետ, Սի րիա կան ար քուն յաց Բ, Ա և 
 Գե րա գույն աս տի ճա նի շքան շա նա կիր, 
Ն յու Յոր քի վի րա բույժ նե րի մի ջազ գա
յին քո լե ջի  ոս կե մե դա լա կիր  Ա րամԱ
սա տուր Ալ թուն յա նը մա հա ցել է 1950ին, 
նրա շի րի մը տե ղի հայ ա վե տա րա նա կան 
Է մա նո ւել ե կե ղե ցու  բա կում է:  Հա վարտ 
ակ նար կի Ռո բերտ Ջե բեջ յա նի « Հա լե բի 
մե ծա նուն բժշկա պետ Ա.Ա. Ալ թու նեան և 
իր գոր ծը»  գրքից (ո րից մե ծա պես օգտ
վել ենք այս ակ նար կը գրե լիս. բժշկա
պե տի մա սին խոս վում է  նաև « Դար 
մը պատ մու թիւն Հայ բա րե գոր ծա կան 
ընդ հա նուր միու թեա ն»  (հա տոր ա ռա
ջին, 1906–1940, Գա հի րէ – Փա րիզ – Նիւ 
Եորք, 2006) և «Ով ով է. հա յե ր» կեն
սագ րա կան հան րա գի տա րան (հա տոր 
1, Եր ևան, 2005) գրքե րում) մեջ բե րենք 
հա լե պա հայ  ազ գա յին գոր ծիչ Սու րեն 

 Կա լեն տե րի պատ մա ծը. «1946ին գոր
ծով Պո լիս կը գտնվէի: Հա լե բէն ըլ լալս 
լսած ըլ լա լով, ե րի տա սարդ հայ մը վա
րա նոտ մօ տե ցավ ինձի խնդրան քով.   
կու զէր ի մա նալ թէ կը ճա նաչ նա յի՞ իր մեծ 
հօ րեղ բա րը՝ հռչա կա վոր բժ. Ալ թուն յա
նը: Երբ հասկ ցավ, թէ լավ կը ճանչ նա
յի, պար զեց իր մտա հո գու թիւ նը: Շարք 
մը նա մակ ներ ու ղար կած էր, ո րոնք ան
պա տաս խան մա ցած էին. կը խնդրէր 
որ հե տաքրքր վիմ, պատ ճա ռը ի մա նամ. 
ար դեօք ձեռ քը չէ՞ր հաս ներ…:   Հա լեբ 
վե րա դար ձիս ժա մադր վե ցայ բժիշ կին 
հետ ու գա ցի իր մօտ՝ կա ցու թեան մի 
կերպ տե ղե կա նա լու: Բ ժիշ կը ո չինչ չէր 
թաքց ներ. ան տե ղեակ էր ան ցու դար ձին 
ու ան վա րան ըն դու նեց թէ, ա յո՛. չէր պա
տաս խա նած իր վեր ջին նա մակ նե րուն ու 
ա վել ցուց.–Ան կը խնդրէ որ ի րեն օգ նեմ 
Ա մե րի կա մեկ նե լու. իսկ ես ի րեն ի մա
ցու ցած եմ որ այ սու հետև հա յուն հա մար 
եր թա լիք միա՛կ տե ղը  Հա յաս տանն է …ա՛լ 
ու րիշ ը սեիք չու նի մ»: 

ՀՐԱՉՅԱ ԲԱԼՈՅԱՆ
 (ՀՐԱՉՅԱ ԱՐՄԵՆՅԱՆ)

 բան. գիտ. թեկ նա ծու

Ակ նար կի պատ րաստ մանն ա ջակ
ցե լու հա մար հե ղի նակն իր խո րին 
շնոր հա կա լութ յունն է հայտ նում 
բժիշկա նես թե զիո լոգ, գրող  Թո րոս 
 Թո րան յա նին և ԵՊԲՀ բժշկա
կան ֆա կուլ տե տի ու սա նո ղու հի, 
 Հա յաս տա նում Սի րիա յի ու սա նո ղա
կան միութ յան ընդ հա նուր նա խա
գահ  Ջուլ յա  Փամ փալ յա նին: Բժշ
կա պե տի լու սան կա րը տրա մադ րել 
է պատ մա բան, պատ մա գի տութ յան 
դոկ տոր, պրո ֆե սոր,  Փա րիզ 8 Սեն 
Դ նի հա մալ սա րա նի աշ խար հա քա
ղա քա կա նութ յան ֆրան սիա կան ինս
տի տու տի տնօ րեն, Փա րի զի ՀԲԸՄի 
 Նու պար յան գրա դա րա նի տնօ րեն 
Հա րութ յուն ( Ռայ մոնդ) Գ ևորգ յա նը 
(Կ ևորկ յա նը)՝ գրադ արա նի ար խի վից:
 

 ՀԱՅ ՐԵ ՆԱ ՍԵՐ ԲԺՇԿԱ ՊԵ ՏԸ

Բժշկագիտության նվիրյալները





IN THE HISTORY AND FOUNDATION 
OF OUR UNIVERSITY THE FOLLOWING 
DEPARTMENTS  HAD THEIR UNIQUE 

AND ESSENTIAL ROLE.
WE WARMLY CONGRATULATE THEM ON THEIR ANNIVERSARY

DEPARTMENT OF 
HUMAN ANATOMY-95

DEPARTMENT OF 
HISTOLOGY-95

DEPARTMENT OF 
MEDICAL CHEMISTRY-95

DEPARTMENT  OF MEDICAL 
INFORMATICS, PHYSICS AND 
HIGHER MATHEMATICS-85

DEPARTMENT OF PROST-
HODONTICS-40

DEPARTMENT OF 
PHARMACY-40



The representatives of the RA Min
istry of Education State Committee 
of Science and YSMU Department 
of Science attended the Information 
Day event of the EU Horizon2020 
project. Tigran Arzumanyan, the 
Head of the RA National Academy 
of Science International Depart
ment and the coordinator of the 
national contact persons’ network 
of Horizon2020, gave a speech on 
the financial and legal issues of the 
submission of applications. Anahit 
Khachikyan from the same depart
ment, national contact person of 
Marie Skladowska Curie Actions 
and Financing Opportunities for 
Small and Mediumsized Enter
prises, introduced Mari Skladows
ka Curie scholarships which were 
of particular interest to the young 
researchers present at the hall. The 

State Committee of Science of the 
Ministry of Education represented 
the open competition of the Eu
ropean Research Council which is 
available for all ages and all fields of 
science researchers. Professor Kon
stantin Enkoyan, YSMU vice rector 
of Science issues, greeting those 
present, noted that only through 
collaborative effort, targeted pub

lications in highrank journals and, 
most importantly, hard work will it 
be possible to benefit from various 
research financing programs, which 
will contribute to the improvement 
of the professional profile of our 
specialists and the policy of the ex
pansion of international recognition 
adopted by our university.

“Muratsan” University hospital was in joyful atmo
sphere. The festive event of the kids undergoing treat
ment in the hospital was followed by the opening cer
emony of the new renovated pediatric and neonatal 
department.
Due to performed repairs, department expanding and 

improved conditions the clinic will be able to provide 
the necessary medical assistance to a larger number of 
children in Yerevan and Armenian Marzes who need 
intensive therapy.
The Center expansion  has an interesting background. 

In 2016, the doctors of hospital complex “Muratsan” 

were awarded by the RA President and received a cash 
award as well. The mentioned award for their signifi
cant contribution the doctors transferred  to the hospi
tal. Further, the initiative was joined by individuals and 
organizations. Overall 30 million AMD has been spent 
for the department expansion.
We also recall the fact that in 90% of the cases thanks 

to transferring to a specialized medical center and by 
receiving necessary medical treatment the lives of the 
kids are saved. It is also notable that besides realizing 
medical service the Clinic also performs scientific ped
agogical and educational activities.



A student conference dedicated to the 10th 
anniversary of the Department of Medi
cal Psychology was organized by 2nd year 
students and professors of the Medical De
partment of YSMU.  Reports on psychopa
thology, forensic psychology, personality 
psychology, psychotherapy, psychosomat
ic and posttraumatic stress disorders were 
presented by the students. Interesting and 
meaningful reports on specialized topics were 
given during these two days.  The students 
expressed their willingness to make such 
conferences continuous and involve the re
search group of the Department in this work. 

Under the title YSMU student science in various scien
tific platforms worldwide we introduce th ree students 
from the general medicine department involved in sci
ence. They are 5th year students Tamara Harutyunyan 
and Manushak Avagyan, and 4th year student Liana 
Hayrapetyan, who are active members of YSMU Stu
dent Council and Student Scientific Association, and 
were invited to participate in the 16th International 
Medical Congress held in Sophia. The conference was 
attended by more than 700 students from about 60 
countries. The students presented the research work 
they had carried out. During the 4 days of the confer

ence our students participated in various workshops, 
lectures given by renowned doctors and scientists, en
riched their knowledge in terms of both practice and 

theory, established cooperation with foreign students 
and the Medical Student Organization of Bulgaria. As 
a result of this cooperation a group of foreign students 
have been invited to participate in the scientific sum
mer school organized by the YSMU Students Scientific 
Association.



«Save the patient» activityin YSMU Simulation 
Center was aimed at the representatives of the po
lice system. Thanks to the initiative organized by 
YSMU and RA Police, the employees of the police 
system have the chance to perfect their skills in 
first aid provision.
As a rule the police are the first to appear at the 

accident scene, witnessing a variety of accidents, so 
it is often  the first necessary medical aid which can 
be fatal or decisive for the injured person or victim.
By this initiativethe representatives of the pow

er structure will continue receiving the necessary 
knowledge by innovative educational methods.

 The ability to create isn’t at all connected with the 
specialization. In the exhibition hall of the painters’ 
Union a threeday exhibition of the doctorpainters 
was opened, titled “The Cousins and Colleagues of 
DoctorPainter Aram Shahverdyan Are Creating”.
Most of the doctorpainters work at Yerevan State 

Medical University.

A doctor, scientist, organizer of medical care, official, 
diplomat, talented painter Aram Sergey Shahverdy
an was the head of  Yerevan State Medical Institute 
in tough years (193637). Returning from Stalin camps 
associate professor Aram Shahverdyan worked in the 
University again.



"FRIENDSHIP" FESTIVAL'S 
15TH ANNIVERSARY

The traditional Friendship Festival is an inseparable part of 
student life in YSMU. 
This year it was held in a large scale and was distinguished 

by its warm and happy atmosphere. The senior diplomatic 
representatives from the embassies of India, Iran and Ka
zakhstan, as well as National Assembly deputy Karen Avag
yan, official guests from different countries, professors and 
a lot of students attended the event. During the festival the 
foreign students presented the jewels of their national cui
sine.  During the fifteenyearold festival the future doctors 
demonstrated the diversity of their university life, introduced 
the peculiarities of their country’s culture through various 
national dishes, through music and dance. It is no coincidence 
that today more than 20 cultures are represented in YSMU. 
The university has been distinguished by the number of its 
foreign students since midtwentieth century. The best evi
dence for this is the fact that today 1700 future doctors from 
26 countries worldwide are educated at Yerevan State Medi
cal University after Mkhitar Heratsi.




