
 

ԳԱԼԴ ԲԱՐԻ, 2020 ԹՎԱԿԱՆ 
Յուրաքանչյուր անցնող տարի դառնում է մեր կյանքի 

մի մասնիկը, որ տարի-տարի շղթա կազմելով 

դառնում է մեր անցյալը, մեր ապրած կյանքը: 

Անցյալ դարձավ 2019-ը ևս, մեկ տարով ավելացնելով 

մեր հիշողության բեռը: 

Ոմանց համար 2019-ը հաջողությունների ու 

վերելքների, ոմանց համար էլ դժվարությունների ու 

վայրիվերումների տարի էր:  

Անկախ նախորդ տարում գտածից ու կորցրածից, 

բոլոր մարդիկ մեծ սպասումներով են դիմավորում 

Նոր տարին` 2020 թվականը: 

Ուստի թող որ 2020 թվականն իր հետ աշխարհին 

բերի խաղաղություն, մարդկանց` բարություն ու 

լավատեսություն, իսկ մեր երկրի համար 

նշանավորվի որպես զարգացման, արգասաբեր 

աշխատանքի ու առաջընթացի տարի: 

Թող 2020 թվականին մարդկանց հոգիներում 

ավելանա Հույսը, Հավատը, Սերը... 

ԱՅՍ ՀԱՄԱՐՈՒՄ 
 

<<ՆԱԻՐԻ>> ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ 

 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ ՀԲԻ_ՈՒՄ 

 

ՀԲԻ_Ի ՈՒՍԽՈՐՀՈՒՐԴԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ Է 

 

ՄԵՐ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԸ 

 

 

 

 

 



<<ՆԱԻՐԻ>> ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ 

ԱՄՓՈՓ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

«Վահանագեղձի կովկասյան դպրոց» միջազգային դասընթացը Երևանում 

2019թ. դեկտեմբերի 14-ին և 15-ին Երևանում անցկացվեց 

«Վահանաձև գեղձի կովկասյան դպրոց» 2-րդ միջազգային 

ուսումնական դասընթացը: Դասընթացը կազմակերպել էր 

«Հայկական հակաքաղցկեղային լիգա» հասարակական 

կազմակերպությունը` «Էրեբունի» և «Նաիրի» բժշկական 

կենտրոնների հետ համատեղ: Դասընթացի ընթացքում 

դասախոսություններով հանդես եկան Հայաստանում և Ռուսաստանում վահանաձև գեղձի 

հիվանդություններով զբաղվող առաջատար մասնագետներ:  

«Նաիրի» ԲԿ գլխի և պարանոցի վիրաբուժության ծառայության ղեկավար, բ.·.թ. Արամ 

Բադալյանը խոսեց միջոցառման նպատակի և դերի մասին: 

«Վահանաձև գեղձի կովկասյան դպրոցը» մեր ամենամյա միջոցառումներից է: Այն 

հարթակ է, որտեղ մասնագետները քննարկում են վահանաձև գեղձի հիվանդություններն ու 

կանխարգելման հնարավոր բոլոր ուղիները: Այս միջոցառումը նպատակ ունի համախմբել 

Հայաստանի բոլոր շրջանների մասնագետներին` փորձի փոխանակման միջոցով կրթելու մեր 

հեռավոր մարզերում, գյուղերում աշխատող այն մասնագետներին, որոնք արտերկիր մեկնելու 

կամ տեղեկատվության այլ աղբյուրներ չունեն: 

Կարևոր է նշել, որ Հայաստանը վահանաձև գեղձի հիվանդությունների բուժման ու 

կանխարգելման ուղղությամբ լուրջ քայլ է արել, այն է` եվրոպական չափանիշներին 

համապատասխանող Ռադիոիզոտոպային ախտորոշման կենտրոն է բացվել «Էրեբունի» ԲԿ-ում, 

որն այսօր տարածաշրջանում լավագույններից է, ինչը հիվանդությունների վերջնական բուժման 

հասնելու մեծ գրավական է»: 

Վահանաձև գեղձի հիվանդությունների դեմ պայքարում նմանատիպ դպրոցների դերի 

մասին խոսեց նաև Ռուսաստանի Դաշնության առողջապահության նախարարության 



էնդոկրինոլոգիայի հետազոտական կենտրոնի էնդոկրին օրգանների վիրաբուժության բաժնի 

գլխավոր գիտաշխատող, բ.գ.թ., վիրաբույժ-էնդոկրինոլոգ Վլադիմիր Վանուշկոն: 

«Աշխարհում գործում են մի շարք միջազգային ասոցիացիաներ, որոնք պարբերաբար 

ուսումնասիրում են այն բոլոր մեթոդները, որոնցով կարելի է բուժել վահանաձև գեղձը:  

Ամերիկյան կամ Եվրոպական տեխնոլոգիաների ասոցիացիաների հետազոտությունները 

դիտարկելիս պարզվում է, որ ուսումնասիրությունները որոշակի տարբերվում են միմյանցից: 

Մենք պետք է կարևորենք այդ հետազոտությունները, ուսումնասիրենք նրանց փորձը, և դրանց 

հիման վրա մշակենք մեր սեփական ռազմավարական ծրագրերը: Ահա թե ինչու եմ կարևորում 

նման միջոցառումները: 

Բժշկությունը շատ արագ է զարգանում, ուստի հնարավորինս արագ 

վերջին նորություններն ու տեղեկատվությունը հարկավոր է հասցնել 

մասնագետներին: Բացի այդ, դպրոցը թույլ է տալիս խնդիրն ու թեման 

մեկնաբանել համակողմանի, դիտարկել հնարավոր բոլոր լուծումները և ընտրել լավագույնը»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lumenis ընկերության AcuPulse CO2 ֆրակցիոն լազերը «Նաիրի» ԲԿ-ում 

Նորագոյացությունների հեռացում` լազերի կիրառմամբ 

«Նաիրի» բժշկական կենտրոն դիմում են բազմաթիվ պացիենտներ, որոնք ունեն 

մաշկի հետ կապված խնդիրներ` նորագոյացությունների առկայություն (պապիլոմա, 

գորտնուկ, ակնե, պոստակնե սպիներ), մաշկի (հատկապես դեմքի շրջանի) տարիքային 

փոփոխություններ` մակերեսային և խորը կնճիռներ: Այդ բոլոր խնդիրների լուծումը 

պլաստիկ վերականգնողական և էսթետիկ վիրաբուժության ծառայությունն 

առաջարկում է իրականացնել` օգտագործելով լազերային միջամտություն: Ներկայում 

կիրառվում է վերջին սերնդի Lumenis ընկերության AcuPulse CO2 ֆրակցիոն լազեր, որի 

միջոցով վերոնշյալ խնդիրների լուծումն առավել արդյունավետ է: 

Լազերի միջոցով հնարավոր է հեռացնել բավականին մեծ խումբ 

նորագոյացություններ, այդ թվում` խալեր, պապիլոմաներ, գորտնուկներ բնածին կամ 

կյանքի ընթացքում առաջացած գոյացություններ, որոնք հաճախ դժվար հասանելի 

տեղերում են: Իրականացվում է նաև մաշկային պիգմենտների հեռացում: 

 Լազերի կիրառումը բավականին արդյունավետ է, որի պարագայում 

հետվիրահատական շրջանն առավել կարճատև է, բարդությունները 

նվազագույն են (բացակայում է արյունահոսությունը, վերքերի ապաքինումն 

ընթանում է արագ, պացիենտը միջամտության վրա նվազագույն ժամանակ է ծախսում): 

Նախքան վիրահատությունը պացիենտը դիմում է բժշկին, իրականացվում է 

նախավիրահատական զննում դերմատոսկոպիայի միջոցով, եթե առկա է գոյացության 

չարորակ բնույթը ժխտելու անհրաժեշտություն: Հաջորդիվ` լազերի օգնությամբ 

իրականացվում է գոյացության հեռացում: 

Գոյացության հեռացումը տևում է մի քանի րոպե, որին հաջորդում է կարճատև 

հետվիրահատական շրջան: Միջամտությունից անմիջապես հետո` 5-10 րոպե անց, նա 

կարող է վերադառնալ անգամ իր սովորական աշխատանքային պայմաններին: Այդ 

շրջանում համապատասխան քսուկների օգտագործման արդյունքում գոյացության 



հեռացման տեղը դառնում է համարյա աննկատ (մաշկի աննշան գունային 

տարբերություն): 

Լազերային այս մեթոդը չունի հակացուցումներ և տարիքային սահմանափակում: 

Մաշկի երիտասարդացում լազերի օգնությամբ 

Վերջին տարիներին «Նաիրի» ԲԿ պլաստիկ վերականգնողական և էսթետիկ 

վիրաբուժության ծառայություն դիմող բազմաթիվ պացիենտներ ցանկանում են լուծել մաշկի 

տարիքային փոփոխությունների հետ կապված խնդիրները` ոչ վիրահատական եղանակով, 

այսինքն, ոչ ձգումների միջոցով: Մաշկի երիտասարդացման նման հնարավորություն ընձեռում 

են լազերային ֆրակցիոն մեթոդները:  

Վերոնշյալ նպատակով կիրառվում է վերջին սերնդի Lumenis ընկերության ամենավերջին 

սերնդի լազերներից` AcuPulse CO2 ֆրակցիոն լազերը: 

Սովորաբար, լազերային աբլատիվ և ֆրակցիոն մեթոդներով 

իրականացվում է մաշկի և խորանիստ, և մակերեսային 

երիտասարդացում: AcuPulse CO2 ֆրակցիոն լազերի օգնությամբ 

համատեղվում է երկու ֆունկցիան և կոմբոպոլ հատուկ ռեժիմի շնորհիվ 

հնարավոր է նույն օրը կատարել երկուսը միասին` առանց հիվանդին 

հավելյալ ցավ պատճառելու: Կրճատվում է նաև հետմիջամտական շրջանը: 

Լազերի ամենակարևոր առավելություններից է վերքի արագ լավացումը, որը 

պայմանավորված է սարքի սուպերիմպուլսային հաճախականությամբ, այսինքն, իմպուլսը 

փոխանցվում է շատ կարճատև ժամանակահատվածում և չի առաջացնում շրջակա մաշկի 

այրում, ինչի արդյունքում երիտասարդացման միջամտության ժամանակ առաջացած վերքերը 

լավանում են բավականին արագ: 

Լազերից հետո առաջանում է փոքր կնճիռների ակնհայտ ձգում, մեծ կնճիռների 

փոքրացում, ինչպես նաև պիգմենտների վերացում և երիտասարդացման այլ հատկանիշներ: 

Լազերի կիրառմամբ բոլոր երիտասարդացման միջամտություններն իրականացվում են 

տեղային` ապլիկացիոն անզգայացման միջոցով: Միջամտությունից 30-40 րոպե առաջ հատուկ 

քսուկ է օգտագործվում մաշկի այն հատվածի վրա, որտեղ պետք է կատարվի միջամտությունը: 



Պացիենտը նախապես չի հետազոտվում, քանի որ լազերային ֆրակցիոն հղկումների 

համար հատուկ նախապատրաստում չի ենթադրում: 

Ֆրակցիոն բոլոր միջամտությունները տևում են 10-20 րոպե: Միջամտությունից 

անմիջապես հետո պացիենտը կարող է տուն գնալ: Նշանակվում են քսուկներ` կիրառելու 

համար տան պայմաններում, իսկ մեկ շաբաթ անց կարելի է վերադառնալ նորմալ 

աշխատանքային պայմաններին: 

Լազերային միջամտություններից հետո պարտադիր է, որ առաջին օրերին պացիենտը 

խուսափի արևի ուղիղ ճառագայթներից, կիրառի նշանակված քսուկները, որոնք արագացնում 

են ապաքինումը: 

4-8 շաբաթ անց մաշկի երիտասարդացումն ակնհայտ է: 

Ըստ nairimed.com կայքի 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԽՃԱՆԿԱՐ ԽՃԱՆԿԱՐ ԽՃԱՆԿԱՐ 

Առողջ և երկար ապրելու գաղտնիքը 

Ժամանակակից մարդը պետք է ձգտի ոչ միայն ապրել ավելի երկար, այլ ավելի առողջ 

կյանքով, համարում է ֆունկցիոնալ և ինտենսիվ բժշկության մասնագետ, բժիշկ Ֆրենք 

Լիփմանը: 

Նա կիսվել է երեք խորհրդով այն մասին, թե ինչպես կարելի է ավելացնել ոչ միայն 

առհասարակ կյանքի, այլ որակյալ և առողջ կյանքի տևողությունը: 

Շարժվեք գիտակցաբար 

Խոսքը վերաբերվում է ոչ միայն ավելի շատ ֆիզիկական վարժություններ 

կատարելուն, ինչպես ասում է Լիփմանը, այլ նաև մարզանքները պետք է լինեն 

գիտակցված և խելամիտ: Ֆիզիկական վարժություններն ունեն որոշիչ նշանակություն 

ձեր առողջությունն ամրապնդելու համար, և դրա մասին չի կարելի մոռանալ: Սակայն 

տարբեր տարիքի մարդիկ պետք է սպորտով զբաղվեն տարբեր կերպ: 

«Երբ դուք մեծանում եք, ավելի բարդ է վերականգնվել օրգանիզմի վնասման 

դեպքում: Այդ իսկ պատճառով կարևոր է փոխել մարզումների ձևը և 

համապատասխանեցնել այն ձեր մարմնի առանձնահատկություններին»,- համարում է 

մասնագետը: 

Մարզումը կարող է նաև վնասել, եթե չկատարենք վարժություններն անվտանգ և 

ճիշտ կերպով: 

Ֆիզիկական սթրեսը կարող է օգտակար լինել 

«Ոչ մեծ սթրեսն իրականում կարող է օգտակար լինել ձեզ համար»,- պնդում է Լիփմանը: 

Ոչ մեծ սթրեսի գաղափարն ընդգրկում է լայն սպեկտոր` բարձր ինտենսիվությամբ 

վարժություններ, բարձր և ցածր ջերմաստիճան և քաղցած լինելը: Այդ ամենը միջոցներ են, որոնց 

օգնությամբ կարող ենք մեր մարմինը ենթարկել ոչ մեծ սթրեսի և խթանել երկարակյացությունը: 



«Դրանք որոշակի լարվածություն են առաջացնում մեր մարմնում, բայց դա բավարար է 

խթանելու այն, ինչը որոշ մարդիկ այժմ անվանում են երկարակյացության գեներ»: 

Շատ լուրջ մի վերաբերվեք կյանքին  

Լիփմանի վերջին խորհուրդը և թերևս, ամենակարևորը` հիշել, որ 

պետք է վայելել կյանքը: Չարժե չափազանց տարվել թվերով, արյան անալիզի 

տվյալներով և սննդում սահմանափակումներով. այդ ամենը կարող է շատ 

ավելի վնասել, քան օգուտ բերել: Հանգստացեք ավելի շատ և վայելեք կյանքը: 

Արդյո՞ք անվնաս են վիտամինային հավելումները 

Վիտամիններն այնքան էլ անվնաս կամ օգտակար չեն, ինչպես կարող է թվալ առաջին 

հայացքից: Վիտամինային հավելումները կարելի է ընդունել միայն բժշկի նշանակմամբ և նրա 

հսկողության ներքո, իսկ դրանց ավելորդ քանակությունը կարող է վնաս հասցնել 

առողջությանը:  

«Ինչպես ցանկացած նյութի ընդունումը չափից ավելի քանակությամբ, վիտամինները 

նույնպես կարող են առաջ բերել սուր թունավորում, իսկ դրանց երկարատև ու չվերահսկվող, 

չհիմնավորված մեծ չափաբաժիններով օգտագործման հետևանքով առաջ է գալիս քրոնիկական 

ինտոքսիկացիա: Պետք է տարբերել վիտամինների կանխարգելիչ կիրառման և դրանց բուժման 

չափաբաժինների հասկացությունը: Օրական չափաբաժինը պետք է ընտրվի բացառապես 

բուժող բժշկի նշանակմամբ»,- ասել է ՌԴ առողջապահության նախարարության 

էնդոկրինոլոգիայի ազգային բժշկական հետազոտական կենտրոնի փորձագետ, բարձրակարգ 

բժիշկ-էնդոկրինոլոգ Ֆաթիմա Ձգոևան:  

 Ինտոքսիկացիայի վտանգը հատկապես բարձր է 

ճարպալույծ վիտամինների (A, D, E K) դեպքում, քանի որ 

դրանք կուտակվում են օրգանիզմում:  

«A վիտամինը կուտակվում է լյարդում և կարող է 

առաջ բերել դրա ախտահարում, ընդհուպ մինչև անդառնալի աստիճանի: E վիտամինը շատ մեծ 

քանակությամբ նվազեցնում է արյան մակարդելիությունը, հանգեցնում արյունահոսությունների 

և այնպիսի բարդությունների, ինչպիսին է, օրինակ, հեմոռագիկ կաթվածը: Դրանցից 

ամենաանվնասը K վիտամինն է: Այն բավական ցածր տոքսիկություն ունի»,- նշել է 



էնդոկրինոլոգ սննդաբան, Ի. Սեչենովի անվան ՄՊԲՀ էնդոկրինոլոգիայի ամբիոնի ասիստենտ 

Մարինա Բերկովսկայան: 

Ջրալույծ վիտամինները  (B խումբ և C վիտամին) պակաս վտանգավոր են, որովհետև 

օրգանիզմն արագ է դուրս բերում դրանց ավելցուկը: Իհարկե, C վիտամինը մեծ չափաբաժնով 

երիկամների խնդիր ունեցող մարդկանց մոտ (միզաքարային հիվանդության ժամանակ) կարող է 

նպաստել օքսալատային քարերի առաջացմանը երիկամներում և անգամ երիկամների սուր 

ախտահարման, նախազգուշացնում է Բերկովսկայան:  

Ըստ ինտերնետի նյութերի 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 

2019թ. դեկտեմբերի 20-ին տեղի ունեցավ Հայկական բժշկական ինստիտուտի գիտական 

խորհրդի հերթական նիստը: 

Օրակարգի 1-ին հարցը վերաբերում էր ձմեռային քննաշրջանի կազմակերպմանը, որի 

շուրջ խոսեց ՀԲԻ-ի ուսումնական գծով պրոռեկտոր Ց. Գ. Հարությունյանը: Նա ներկայացրեց 

քննաշրջանի ժամանակացույցը, մանրամասնեց քննությունների և վերաքննությունների 

անցկացման հետ կապված մի շարք հարցեր:  

Օրակարգի 2-րդ հարցի շուրջ, որը վերաբերում էր ՀԲԻ-ի ամբիոնների աշխատանքի 

վերլուծությանը, խոսեց ՀԲԻ-ի ՈԱԿ-ի ղեկավար Ա. Է. Անդրեասյանը: 

Նա ներկայացրեց ամբիոններում կատարված աշխատանքը, շեշտադրելով այն 

ձեռքբերումներն ու բացթողումները, որոնք առկա են ամբիոններում, ինչպես նաև կարևորեց 

ամբիոնների վարիչների դերը այդ աշխատանքների կատարման գործում: 

Օրակարգի 3-րդ` ընթացիկ հարցերի քննարկման շրջանակում ելույթներով հանդես 

եկան ՀԲԻ-ի ուսումնական գծով պրոռեկտոր Ց. Գ. Հարությունյանը, ՀԲԻ-ի ՈԱԿ-ի ղեկավար Ա. 

Է. Անդրեասյանը, ՀԲԻ-ի շրջանավարտների միության նախագահ Հ. Սևոյանը: Նրանք 

անդրադարձան վերջերս ՀԲԻ-ում կրթության միջազգային փորձագետների կողմից կատարված 

ստուգումներին և շնորհակալություն հայտնեցին այն բոլոր դասախոսներին և ուսանողներին, 

ովքեր ակտիվ մասնակցություն էին ունեցել փորձագետների հետ համատեղ աշխատանքներում: 

Ց. Գ. Հարությունյանը խոսեց նաև կարգապահական մի շարք հարցերի 

մասին: 

Դասախոսներից մի քանիսը հանդես եկան հարցադրումներով, 

որոնց շուրջ քննարկումից հետո գիտական խորհրդի նիստն ավարտվեց: 

 

 

 

 



ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇՆԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ 

Գոլդբլադի համախտանիշ 

Կոչվում է նաև Գոլդբլադի ֆենոմեն: 

Հիմնական նշանը երիկամային զարկերակի նեղացման հետևանքով առաջացած 

հիպերտոնիան է: Իշեմիան կարող է լինել երիկամային զարկերակի նեղացման, դրա 

անևրիզմաների, ուռուցքով կամ այլ օտարածին մարմնով անոթների սեղմման, երիկամի 

ինֆարկտի, վնասվածքի, դրա հետ կատարված վիրահատությունների, լրացուցիչ անոթների, 

երիկամային զարկերակի խցանման և տրոմբոզի, սրտային հիվանդությունների հետևանքով: 

Դրա հետ մեկտեղ, հիպերտոնիան բնորոշվում է հանկարծակի սկզբով, արագ զարգացմամբ և 

չարորակ ընթացք ստանալու միտումով: Հիպերտոնիայի տևողությունը փոփոխական է. որոշ 

հիվանդների մոտ այն կարող է մի քանի շաբաթ տևել կամ էլ ` ամիս և ծանր ախտանշաններով 

դրսևորվել, մյուսների մոտ` մի քանի տարի և բարորակ ընթացք ունենալ: Շատ հաճախ այս 

հիվանդությամբ 20-40 տարեկան կանայք են հիվանդանում:  Բնորոշ են դիաստոլիկ ճնշման 

բարձր թվերը` երբեմն այն հասնում է մինչև 170մմ ս.ս. Հիվանդների 30տոկոսի մոտ 

ախտորոշում են ռետինոպաթիա:  

Ախտորոշումը հաստատում են համակարգչային շերտագրմամբ, աորտագրաֆիայով, 

ընտրովի երիկամային անգիոգրաֆիայով: Ախտորոշման համար անհրաժեշտ է նեֆրոլոգիական 

հետազոտություն անցկացնել: 

Բուժումը վիրահատական միջամտությունն է. կատարվում է էնդարտերէկտոմիա, 

բալոնային անգիոպլաստիկա` երիկամային զարկերակի ստենտավորմամբ, զարկերակի 

հատում և պրոթեզավորում: 

Համախտանիշը նկարագրել է ամերիկացի պաթոլոգ Հ. Գոլդբլադը, ով սահմանել է կապը 

երիկամների իշեմիայի և զարկերակային հիպերտենզիայի միջև: 

 

 

 



ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ Է ԻՄԱՆԱԼ 

Մրջյունների մասին 

Ոստայնագործություն 

«Դերձակ» մրջյունները չափազանց տարածված խմբեր են, որոնք բնակվում են 

Աֆրիկայում, Հնդկաստանում, Հարավարևելյան Ասիայում և Ավստրալիայում: Այս մրջյուններն 

իրենց բները ստեղծում են արևադարձային անտառներում` թփերը և տերևները միմյանց 

հյուսելով: Մետաքսաթելը ստանում են իրենց թրթուրների միջոցով, որոնց բռնում են ծնոտներով 

և թեթևակի սեղմում: Այս տարբերակով մրջյունները մեծ և հուսալի մրջնանոցներ են կառուցում` 

մեկ օրից էլ կարճ ժամանակահատվածում: Նման ձևով ստեղծված ամենամեծ մրջնաբնի 

տրամագիծը եղել է մեկուկես մետր: 

Մեղրի կենդանի անոթներ 

Այս մրջյունները գաղութում ոչինչ չեն անում և պարարտանում են այլ 

մրջյունների հավաքած ամենահամեղ կերակուրներով: Արդյունքում նրանք ուռչում և 

դառնում են խաղողի հատիկների չափ, և նրանց մարմինը լցված է լինում քաղցր 

հեղուկով: Երբ գաղութում դժվարին ժամանակներ են սկսվում, այս մրջյունները ետ են 

տալիս կերածը և այլ մրջյուններին կերակրում քաղցր հեղուկով: Այս մրջյուններով 

սնվում են նաև այլ գաղութներից ժամանածները, այլ կենդանիներ, նույնիսկ 

անապատում բնակվող մարդիկ: 

Անասնապահություն 

Մրջյունները հայտնի հովիվներ են: Նրանք փնտրում են լվիճներ և խմում նրանց 

մարմնից արտազատվող օգտակար հեղուկը: Մրջյունները լվիճներին պաշտպանում են 

գիշատիչներից և պատրաստ են նույնիսկ իրենց զոհաբերել` նրանց կյանքը փրկելու 

համար: Մրջյունները հաճախ ուտում են լվիճների թևերը, որպեսզի վերջիններս 

չկարողանան թռչել և հեռանալ: Հայտնի է նաև, որ մրջյունները լվիճներին տեղափոխում 



են իրենց բները և պահում իրենց հարմար վայրում` նրանց նեկտարներից մշտապես 

օգտվելու համար:  

Խմբակային զոհաբերություն 

Մրջյունների շատ տեսակներ իրենց զինվորներից շատերին զոհում են գաղութի 

բարեկեցության համար, և դա գաղութի համար մեծ կորուստ չէ: Բրազիլիայում բնակվող 

մրջյուններն` իրենց ապահովության համար, յուրաքանչյուր երեկո բների մուտքերը փակում են 

ավազով, իսկ դրսում մնում է մոտ 8 մրջյուն, որոնք անցքերն ավելի լավ և հերմետիկ են փակում` 

դրսի կողմից: Սա յուրօրինակ զոհաբերություն է, քանի որ դրսում մնացած մրջյունները մինչև 

առավոտ սատկում են: 

Լաստանավի կառուցում 

Կրակե մրջյունները բնակվում են Հարավային Ամերիկայի ջունգլիներում և բները 

ստեղծում են գետնի տակ` ինչպես որ հարկն է: Սակայն, երբ անձրևաջրերը կուտակվում և 

բարձրանում են, վտանգ է առաջանում, որ բույնը կարող է ջրի տակ անցնել, մրջյունների մի 

մասը (նրանց մարմնի որոշ հատվածներ ջուրը հետ մղող հատկություն ունեն) միանում են, և 

ստեղծում յուրօրինակ կենդանի լաստանավ, որի վրայով մնացած մրջյունները կարող են 

ապահով հասնել ափ: Նման լաստի միջոցով հնարավոր է լինում անվնաս տեղափոխել հարյուր 

հազարավոր մրջյունների: 

ԳԻՏԵ՞Ք, ՈՐ...   

 

Ագաթանգեղոսի գիրքը միջնադարում և ժամանակին թարգմանվել է 

արաբերեն, պարսկերեն, վրացերեն, հունարեն, սլավորեներեն, լատիներեն և 

ղփչադերեն: 

***** 

Ամերիկայում մինչև 1890թ. ճնճղուկ չկար: Ճնճղուկներն Ամերիկա են տարվել Անգլիայից, 

թրթուրների դեմ պայքարելու համար: 



***** 

Ռուսաստանում 1-ին օրացույցը լույս է տեսել 1709թ.: 

***** 

Հայերը շատ հնուց ունեին մի այսպիսի սովորույթ, մատաղ անելիս վանքին էին թողնում 

մորթին, որից մասնագետ վարպետներն ու գրիչները մշակում և պատրաստում էին մագաղաթ: 

***** 

«Հայոց դուռ», 2-րդ դարից այսպես է կոչվել Եգիպտոսի Սաուդ քաղաքի 7 դարպասներից 

մեկը: 6-րդ դարից մինչև 20-րդ դարի սկիզբը այդպես է կոչվել նաև Պոլսի աշխարհահռչակ Ս. 

Սոֆիայի տաճարի ավագ դուռը: 

***** 

Քրիստոնեություն ընդունելով, հայ իշխանական տները պահպանեցին հին աստվածների 

խորհրդանիշների կամ հեթանոսական ժամանակաշրջանի իրենց տոհմանշանները` արծիվներն 

ու հովազները, առյուծներն ու ցուլերը: Արծրունիների տոհմանշանը զույգ արծիվներն էին, որը 

նրանք վերցրել էին Արշակունիներից:  

Բյուզանդիայում, երբ գահ բարձրացավ ազգությամբ հայ Վասիլ Ա-ն, նա հայտարարեց, թե իբր 

ծագում է Արշակունիների տոհմից և նույնպես, որպես զինանշան վերցրեց զույգ արծիվները: 

 

 

 

 

 

 

 

 



ՀԲԻ-Ի ՈՒԳԸ-Ն ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ Է 

ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ ՀԲԻ-ՈՒՄ 

2019թ. դեկտեմբերի 10-ին Հայկական բժշկական ինստիտուտի Ուսանողական գիտական 

ընկերության անդամների համատեղ ջանքերով կայացավ ուսուցողական գիտաժողով 

«Աուտոիմուն հիվանդություններ» խորագրով: 

 Գիտաժողովի բացմանը ներկա էր և գիտաժողովի կազմակերպիչներին ու 

ներկաներին իր ողջույնի խոսքը հղեց ՀԲԻ-ի ռեկտոր Գ. Հ. Մխոյանը: Իր 

խոսքում նա շեշտեց այն միտքը, որ ուսանողի համար անչափ կարևոր է 

գիտությամբ զբաղվելու առաջին փորձերը: «Երբեմն այդ փորձերը լինում են ճակատագրական: 

Ուսանողներից ոմանք նման գիտաժողովներից հետո կայացնում են իրենց որոշումը` կընտրեն 

բժշկության տեսակա՞ն, թե՞ գործնական բնագավառը»,- իր խոսքում հավելեց բուհի ռեկտորը: 

Ապա գիտաժողովի մասնակիցները ներկայացրեցին հետևյալ թեմաները` 

1.Ալցհեյմերի հիվանդություն 

2.Համակարգային կարմիր գայլախտ  

3.Գլոմերուլոնեֆրիտ  

4.Հաշիմոտոյի թիրեոիդիտ 

5.Ռեակտիվ արթրիտ  

6.Կողմնային ամիոտրոֆիկ սկլերոզ  

Զեկուցումներից հետո եղան հետաքրքիր քննարկումներ: 



  

Մենք` Ուսանողական գիտական ընկերության անդամներս գիտաժողովին 

նախապատրաստվել էինք ամենայն լրջությամբ: Սակայն մեր ջանքերը ցանկալի արդյունք չէին 

տա, եթե մեզ իր փորձով ու խորհուրդներով չաջակցեր հարգարժան պրոֆեսոր, ՀԲԻ-ի գիտական 

գծով պրոռեկտոր Հ. Գ. Վահրադյանը: 

Ուստի մեր խորին շնորհակալությունն ենք հայտնում հարգարժան Հ. Գ. Վահրադյանին, մեր 

թեմաների գիտական ղեկավար դասախոսներին և մեր բուհի ղեկավարությանը, áñ օգնեցին մեզ` 

հաջողությամբ իրագործել մեր նախաձեռնությունը: 

Մարինե Կարապետյան 

ՈՒԳԸ քարտուղար 

ՍՊԵՂԱՆԻ ՏԽՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ 

Համաձայն բժշկագիտության հետազոտությունների, որոշակի սննդամթերքներ ընդունակ 

են յուրովի ազդելու մարդու ինքնազգացողության վրա: 

Շոկոլադն, օրինակ հոգուն հանգստություն է ընծայում: Մեքսիկան նվաճած 

Ֆերնանդո Կորտեսը հասկացա՞վ արդյոք, թե 1519թ. իր հետ ի՞նչ էր 

Իսպանիա բերել: Հավանաբար գիտեր, քանզի կակաոյի հատիկներն իր 

հայրենիքում այն ժամանակ պաշտոնապես համարվում էին վճարման միջոց: Մեր 

ժամանակակիցներին ևս զարմանք է պատճառում օրգանիզմի վրա կակաոյի ազդեցության 

չափը: 100գ շոկոլադը պարունակում է 0,7գ ֆենիլէթիլամին, որը բարձրացնում է 

տրամադրությունը և ապահովում հոգեկան հանգստություն: Ուղեղն սկսում է ուժգնորեն 

արտադրել մի նյութ, որը նպաստում է հոգեկան ուժերի վերականգնմանը: 



Բանանը ևս հրաշք միջոց է` հոգեկան ճգնաժամից խույս տալու համար: 

Տարաշխարհիկ այս միրգը պարունակում է հատուկ կենսանյութ, որից մարդու 

տրամադրությունը բարձրանում է, ինքնազգացողությունը` բարելավվում: Իզուր 

չէ, որ բժիշկները խորհուրդ են տալիս հոգեկան ճգնաժամին հակազդելու համար բանան 

ճաշակել: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԴԵՂԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԻՑ 

ՀԱԿԱԲԻՈՏԻԿՆԵՐ 

Հակաբիոտիկները հայտնագործել է անգլիացի գիտնական Ալեքսանդր 

Ֆլեմինգը: Ամերիկացի բժիշկներ Վակսմանին և Դյուբոյին հաջողվել է 

ստանալ երկու նոր հակաբիոտիկների փորձնական նմուշներ` գրամիցիդին և ստրեպտոմիցին: 

1929թ. անգլիացի գիտնականն անջատեց պենիցիլինում նոտատումի սունկը, որը 

ոչնչացնում է մարդու համար վտանգավոր ստրեպտոկոկերը: Ավելի ուշ այս անտիբիոտիկն 

սկսեցին արտադրել մեծ քանակությամբ, ինչն անգնահատելի ծառայություն մատուցեց 

մարդկությանը: 1941թ. փետրվարին պենիցիլինի օգնությամբ բժիշկները փորձեցին փրկել 

հոսպիտալում սեպսիսից մահացող տղամարդուն:  

Ամերիկայում պենիցիլինի արտադրությունն սկսվել է 1943թ: 

 Հակաբիոտիկների «թռիչքն» ու «անկումը»  

Սկզբնական շրջանում հակաբոտիկները շատ բարեխղճորեն էին կատարում իրենց 

գործը: Դրանց կենսագործունեության ոլորտը կենսական կարևոր օրգանների մանրէային 

վարակումն էր, արագ զարգացող ինֆեկցիաները, որոնց հետ իմունային համակարգն 

ինքնուրույն չէր կարողանում պայքարել: Դրանք նախկինի պես անփոխարինելի են 

տուբերկուլոզի, անգինայի, թոքաբորբի, սեպսիսի դեպքերում: Ինֆեկցիոն ախտահարումների 

կանխարգելման համար դրանք հաճախ նշանակվում են վիրահատություններից հետո: Միայն 

հակաբիոտիկների օգնությամբ է կարելի բուժել միկոպլազմային վարակները, խլամիդիոզը և 

միզասեռական օրգանների որոշ վարակիչ հիվանդություններ: 

Նման բուժման խոցելիությունն ինֆեկցիոն հիվանդության հարուցիչների 

հակաբիոտիկների նկատմամբ կայունության մեջ է, որն առաջանում է միկրոօրգանիզմների 

ժառանգական բարձր հարմարվողականության արդյունքում: Մյուս ոչ պակաս կարևոր փաստը 

հակաբիոտիկների օգտագործման արդյունավետության նվազումն է` մարդկանց 

ինքնաբուժմամբ զբաղվելու անհագուրդ ձգտումը, որի դեպքում ինքներս մեզ նշանակում ենք 

դեղերի սխալ չափաքանակներ կամ սահմանափակվում դրանց 1-2օրյա ընդունմամբ: 



Ո՞վ կհաղթի մանրէների դեմ պայքարում 

Պարզվում է հակաբիոտիկների օգտագործման հետ կապված իրավիճակն այնքան էլ 

պարզ չէ: Առաջինը, դրանք մասամբ «հարվածում» են աջ ու ձախ, չհասկանալով, որտեղ են 

յուրայինները և որտեղ օտարները: Դա արտահայտվում է այն բանով, որ հակաբիոտիկները 

ճնշում են ոչ միայն հիվանդածին, այլ նաև մարսողական ուղու օգտակար միկրոֆլորան, դրանով 

իսկ աղիներում հրահրելով դիսբակտերիոզ և ալերգիա: 

Դեղերի, հատկապես երկարատև ընդունումը մարդու օրգանիզմում հրահրում է 

հավասարակշռության խանգարում, ինչն էլ հանգեցնում է իմունիտետի թուլացման և 

օրգանիզմի համար վտանգավոր սնկերի ակտիվ բազմացման: Հիվանդածին մանրէները շատ 

կենսակայուն են, դրա համար հակաբիոտիկները հաճախ չեն կարողանում լիովին վերացնել 

«թշնամուն»` մնում են ուժեղները, որոնք հետագայում մուտացիայի են ենթարկվում և 

հարմարվում նոր պայմաններին, այդ թվում նաև` տվյալ հակաբիոտիկին: Այստեղ արդեն ուժի 

մեջ է մտնում ֆիզիկայի օրենքը` յուրաքանչյուր գործողություն պետք է ունենա իր 

հակազդեցությունը: Ինչքան շատ է մարդն ստեղծում հակաբիոտիկներ, այնքան շատ են 

առաջանում դրանց դիմակայող հիվանդածին միկրոօրգանիզմներ: 

Յուրաքանչյուր տարի մարդկությունն ահռելի միջոցներ է ծախսում նոր, բավական թանկ 

դեղերի մշակման և արտադրման համար, բայց բնությունը նորից ու նորից ուղարկում է 

միկրոօրգանիզմների մի հսկայական բանակ, որոնք դիմակայում են այս պատրաստուկներին: 

Պայքարի գործընթացը, կարծես անվերջանալի է թվում, քանի դեռ բացահայտում չի արվել, որը 

թույլ կտա արմատապես լուծել հիվանդածին մանրէների և հակաբիոտիկների 

փոխազդեցությունը: 

Մի վնասիր 

Բժշկության հիմնական սկզբունքն ու յուրաքանչյուր բժշկի նշանաբանն է` մի վնասիր: 

Այն հատկապես արդիական է հակաբիոտիկների պարագայում: 

Առաջին հերթին, հարկ է հիշել, որ հակաբիոտիկներն ամենակարող չեն: Դրանք 

գործնականում չեն ազդում վիրուսային վարակների դեպքում: Օրինակ, մրսածության և ՍՇՀ-

երի մեծ մասն ունեն վիրուսային բնույթ և հակաբիոտիկների օգտագործումն այս դեպքում 

պարզապես չի օգնում: 



Հակաբիոտիկ դուրս գրելով, բժիշկը միշտ առաջնորդվում է պացիենտի տարիքով և 

ընդհանու վիճակով, ուղեկցող հիվանդությունների առկայությամբ: Հակաբիոտիկների 

արդյունավետ ազդեցությունը պայմանավորված է դրանց օգտագործման տևողությամբ: Եթե 

բուժման կուրսը կրճատվում է, ապա ընդունումն անարդյունավետ է դառնում: Եվ հակառակը, 

երկարատև հակաբիոտիկներ ընդունելու դեպքում հնարավոր է դիսբակտերիոզի կամ 

ալերգիայի զարգացում: 

Հակաբիոտիկները հրահրում են նաև սրտխառնոց, փսխում, կանանց մոտ` 

սեռական օրգանների սնկային միջավայրի աճ: Դրանք ճնշում են իմունիտետը 

ձևավորող օգտակար միկրոօրգանիզմներին: Իսկ երբ իմունիտետը ճնշված է, 

ապա սնկերն սկսում են բազմանալ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ՀԲԻ-Ի ՈՒՍԽՈՐՀՈՒՐԴԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ Է 

Մեր այցը` բազմազավակ ընտանիքներ 

Բարությունը կփրկի աշխարհը 

2019թ. դեկտեմբերի 21-ին Հայկական բժշկական ինստիտուտի Ուսխորհրդի անդամներս 

,,We`ll Help You,, բարեգործական հիմնադրամի հետ միասին այցելեցինք 3 բազմազավակ 

ընտանիքների: 

Մեր հանդիպումը նրանց հետ շատ ջերմ էր ու անկաշկանդ: 

Ամենից շատ ուրախացել էին այս ընտանիքների » երեխաները: 

Նրանք մեզ պատմեցին իրենց երազանքների ու ցանկությունների մասին: Նրանցից մի 

քանիսը բժիշկ դառնալու երազանք ունեն: 

Երեխաներին դուր եկան մեր պատրաստած նվերներն ու գրենական պիտույքները: Իսկ 

մեզ հետ տարած առաջին անհրաժեշտության պարագաներն ու սնունդը թեև կարճ ժամանակով 

փոքր-ինչ կթեթևացնի սոցիալապես անապահով պայմաններում ապրող այս ընտանիքների 

հոգսը: 

Շնորհակալություն ենք հայտնում ՀԲԻ-ի այն բոլոր ուսանողներին, ովքեր իրենց 

մասնակցությունն ունեցան այս այցը իրականացնելու գործում: 

Աննկարագրելի է այն զգացումը, երբ քո բարի գործով, թեկուզ շատ փոքր օգնությամբ 

ժպիտ ես պարգևում սոցիալապես անապահով ընտանիքում ապրող երեխաներին: Ուստի 

կփորձենք հնարավոր ամեն բան անել, որ այս ամենը կրի շարունակական բնույթ: 

Սիրով` Ուսխորհուրդ 

 

 

 

 



Մահալակշիմի (Հնդկաստան) 

ԵՐՋԱՆԿԱՆԱԼՈՒ 100 ԵՂԱՆԱԿ 

Աշխատանքում հաջողության հասնելու համար 

1.Ես հիշելու եմ, որ աշխատանքի նկատմամբ իմ վերաբերմունքից է 

կախված իմ առաջխաղացումը: Ոչ մի աշխատանքային օր դատարկ չի 

անցնելու ինձ համար: 

2.Ես կմասնակցեմ դասընթացների, որ կատարելագործվեմ մասնագիտությանս մեջ: 

3.Ես ինքս եմ ստեղծելու իմ հաջողությունները: Ես ուրիշների նման չեմ նստի ու սպասի 

բախտիս:  

4.Ես կսովորեմ ինձ պահել այնպես, որ ցանկացած իրավիճակում ամենալավ, 

ամենաձեռնտու տպավորությունը թողնեմ: 

5.Ես միայն ուրախ կլինեմ ցանկացած մրցակցության, իմ հասցեին արվող ամեն մի 

քննադատության համար, և նույնիսկ ուրիշի նախանձը ինձ միայն կօգնի էլ ավելի լավ 

աշխատելու: 

6.Երբ իմ ներկայությամբ որևէ մեկը բամբասի, ես թերևս, կլսեմ... Բայց ինքս, 

բամբասանքները չեմ փոխանցի: 

7.Կջանամ միշտ հնարավորություն գտնել անելու փոքր-ինչ ավելի, քան պահանջվում է 

ինձանից... Այդ դեպքում աստիճանաբար` պարզապես անփոխարինելի կդառնամ: 

8.Ինչ էլ որ պատահի, երբեք լաց չեմ լինի աշխատավայրում: Ինչ էլ որ պատահի: 

9.Ես աշխատավայրում կհագնվեմ այնպես, ինչպես հագնվում են դիրքով ինձանից 

բարձր մարդիկ: Այդժամ բոլորը կտեսնեն, որ արդեն վաղուց ժամանակն է բարձրացնելու 

պաշտոնս: 

 



Եկատերինա կայսրուհին  

շատ սիրուն էր և ծաղիկ էլ չհանեց 

 

Հայտնի է, որ անցած դարերում մահ և սարսափ տարածող ժանտախտի, խոլերայի, 

բնական ծաղկի համաճարակները, չհանդիպելով դիմադրության, անարգել ամայացնում էին 

գյուղեր, քաղաքներ ու երկրներ, տանելով հազարավոր մարդկային կյանքեր: 

Այդ հիվանդությունների զանգվածային դեպքերից սարսափահար մարդիկ այլ ելք 

չգտնելով, թողնում էին բնակավայրերը, փախչում ավելի հեռու և ժամանակավոր բնակություն 

հաստատում ազատ տարածություններում, վայրի պայմաններում: 

Սակայն նման դեպքերում իրենց հայրենի բնակավայրերից հեռացածները չէին էլ 

կասկածում, որ փախուստով նրանք ոչ միայն չեն փրկում իրենց կյանքը, այլև դրանով 

նպաստում էին համաճարակի տարածմանը:  

Կան փաստեր, որ նման  համաճարակների ժամանակ բնակչության ավելի գիտակից 

մասը ոչ միայն չէին հեռանում, այլև մնալով իրենց հայրենի բնակավայրերում, նյութական 

ծախսերի գնով կազմակերպում էին հատուկ սանիտարական ջոկատներ և պայքարի ելնում` 

հիվանդության ընթացքը կանգնեցնելու համար: 

Եկատերինա 2-րդ կայսրուհին սարսափով էր դիտում իր այն ծանոթներին, 

պալատականններին ու գվարդիականներին, որոնց դեմքերը չեչոտվել, տգեղացել ու 

անճանաչելի էին դարձել բնական ծաղկի հետևանքով: Հիվանդացածների մի մասն էլ ձեռք էր 

բերել մեկ կամ երկու աչքի անվերադարձ կուրություն, որն էլ ավելի էր ալեկոծում զգայուն 

թագուհու ներաշխարհը: Նա ամեն կերպ աշխատում էր զերծ մնալ այդ ինֆեկցիայից, փրկել ոչ 

միայն կյանքը, այլև պահպանել կանացի գեղեցկությունն այդ վտանգից: Վերջապես նա դիմեց 



Անգլիայի կառավարությանը և պահանջեց մասնագետ բժիշկ ուղարկել Պետերբուրգ, բնական 

ծաղկի դեմ իրեն պատվաստելու համար: 

Մինչև Ջենների հայտնագործությունը, բնական ծաղկի դեմ գործադրվում էին մի քանի 

պարզունակ միջոցառումներ, որոնցից ամենաարդյունավետը համարվում էր վարիոլացիան: Այդ 

նպատակով վերցվում էր ծաղկով հիվանդի մաշկի վրա եղած բշտի ախտաբական նյութից և 

դրանով պատվաստում էին առողջներին: Վերջիններս, թեթևակի հիվանդանալով, ձեռք էին 

բերում իմունիտետ` հանդեպ այդ ինֆեկցիան: Անցած դարերում հայտնի էր վարիոլացիայի 

միջմաշկային, վերմաշկային, ներքթային և ներակնային մեթոդները: Վարիոլացիայի մեթոդի 

ընդհանուր թերությունն ու վտանգն այն էր, որ երբեմն էլ պատվաստվածները հիվանդանում էին 

այդ ինֆեկցիայի ծանր ձևով, որը կարող էր ավարտվել ծաղկին բնորոշ բարդություններով: 

Չնայած այդ վտանգին, Եկատերինա 2-րդ կայսրուհին որոշել էր անպայման 

պատվաստվել: Թագուհուն ծաղկի դեմ պատվաստելու նպատակով արդեն Ռուսաստան էր 

ժամանել անգլիացի բժիշկ Թոմաս Դիմսդալը: 1768թ. հոկտեմբերի 12-ին կատարվում է այդ 

հիշարժան պատվաստումը, որն անցնում է հաջողությամբ և առանց հետևանքների: 

Այդ նույն թվականի նոյեմբերի 1-ին և 2-ին արվարձանում եղած իր ապարանքից 

Եկատերինա 2-րդ թագուհին մեծ շուքով վերադառնում է Պետերբուրգ: Ժողովուրդը, 

պալատականներն ու ազնվական դասը մեծ հանդիսավորությամբ դիմավորում ու նշում է նրա 

վերադարձը մայրաքաղաք: Այդ օրերին ամենուրեք եկեղեցիներում աղոթում էին կայսրուհու 

պատվաստման հաջողության ու առողջության համար: Բազմաթիվ օտարերկրյա նախարարներ 

ու այլ անվանի դեմքեր նույնպես ողջունում էին նրան ծաղկի դեմ պատվաստման հաջող 

ավարտի համար: Կայսրուհու պատվաստման փաստը նշանավորվել է նաև ամրոցներում 

տեղադրված հրանոթների համազարկերով ու նշանավոր մարդկանց ելույթներով: Երեկոյան 

պալատական թատրոնում ցուցադրվում է բանաստեղծ Մայկովի սցենարով գրված 

ներկայացումը, ուր ասվում էր, որ անգամ Ապոլոնը, Մերկուրին և մյուս բանաստեղծները առանց 

հոգնելու մեծարում ու փառաբանում են կայսրուհուն:  

Առատաձեռն ու բարեսիրտ կայսրուհին վարձահատույց է լինում անգլիացի բժշկին, որը 

մեծ վարպետությամբ պատվաստել էր իրեն բնական ծաղկի դեմ: Դիմսդալին շնորհվում է 

ռուսական բարոնի տիտղոս, անձնական բժշկի կոչում, իսկական պետական խորհրդականի 

աստիճան: Միաժամանակ նրան տրվում է 500 ֆունտ ստերլինգ ցմահ թոշակ, 1000 ֆունտ 



ստերլինգ պարգևատրում, 2000 ֆունտ ստերլինգ ճանապարհածախս և այլ պարգևներ: Այդ 

պատվաստումը բախտորոշ նշանակություն ունեցավ նաև այն մարդու համար, որի 7 տարեկան 

հիվանդ որդու ծաղկի բշտից վերցված նյութով պատվաստեցին Եկատերինա 2-րդ կայսրուհուն: 

Դա Ալեքսանդր Դանիլովիչ Մարկովն էր, որն այդ պատվաստումից հետո ստացավ ազնվականի 

կոչում և նոր ազգանուն: 

Հովսեփ Հովասափյան 

Վաստակավոր բժիշկ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ՄԵՐ ԳԵՐԱԶԱՆՑԻԿՆԵՐԸ 

ՎԱԶԳԵՆ ՄԱԴԱԹՅԱՆ  

2017թ. ավարտելով դպրոցն Իջևանում, Վազգենն ընդունվել է Հայկական 

բժշկական ինստիտուտի ստոմատոլոգիական ֆակուլտետ: 

Ներկայումս սովորում է 3-րդ կուրսի 308 խմբում, անվճար հիմունքներով: 

Վազգենի պապիկն ու հորեղբայրը ստոմատոլոգներ են: «Փոքր հասակում ատամի 

ցավով ինձ տարան հորեղբորս կլինիկա: Այնտեղ ինձ և՛ ազատեցին ատամի ցավից և՛ 

այնպիսի ջերմությամբ շրջապատեցին, որ ցանկություն առաջացավ դառնալ բժիշկ և 

օգնել մարդկանց»,- պատմում է Վազգենը: 

Հետագայում Վազգենի ցանկությունը դարձավ նպատակ, որի իրագործման 

համար նա ջանք ու եռանդ չխնայեց: 

Հայկական բժշկական ինստիտուտի մասին տեղեկանալով ՀԲԻ-ի շրջանավարտ 

բժիշկներից, նա դիմեց ՀԲԻ: 

«Բժիշկ դառնալու համար դիմեցի ՀԲԻ ոչ միայն բուհի մասին դրական 

կարծիքներից տպավորված, այլ նաև այն պատճառով, որ այստեղ անվճար սովորելու 

հնարավորություն կար: Իսկ այդ հնարավորությունից օգտվելու համար ես բավականին 

լավ էի պատրաստվել»,- ասում է Վազգենը: 

Մասնակցելով միասնական քննություններին և արդյունքում հավաքելով 32 նիշից 

ավելի (կենսաբանություն-19,5 միավոր, քիմիա-18 միավոր) Վազգենն ընդունվեց 



Հայկական բժշկական ինստիտուտի ստոմատոլոգիական ֆակուլտետ` անվճար 

սովորելու հնարավորությամբ: Արդեն 3 տարի նա սովորում է գերազանց և շարունակում 

անվճար ուսումը: 

«Գերազանց սովորելը ոչ միայն նպատակ է ուսումս անվճար շարունակելու 

համար: Մեր իրականության մեջ, երբ չափազանց մեծ է մրցակցությունը 

ստոմատոլոգիայի բնագավառում, բժիշկը, և երիտասարդ բժիշկը հատկապես իր տեղը 

կարող է գտնել միայն իր գիտելիքներով ու հմտություններով»,- հավելում է Վազգենը: 

Ու ապագայի ստոմատոլոգ Վազգեն Մադաթյանին հենց այդպիսին էլ 

պատկերացնում է` իր գործի գիտակ մասնագետ: «Մի քանի տարի առաջ իմ առջև 

նպատակ դրեցի և ընդունվեցի բժշկական բուհ: Այսօր նպատակս բանիմաց բժիշկ 

դառնալն է: Կարծում եմ դրան էլ կհասնեմ»,- ասում է Վազգենը: 

3 տարի սովորելով ՀԲԻ-ում Վազգեն Մադաթյանը հասցրել է մոտիկից 

ծանոթանալ բուհում տիրող մթնոլորտին, դասախոսական կազմին: «Ես ուրախ եմ, որ 

եկա սովորելու ՀԲԻ-ում: Այստեղ մթնոլորտը հանգիստ է, ջերմ, դասախոսական կազմը` 

բանիմաց ու իր գործի նվիրյալ: Ձեռք եմ բերել շատ լավ ընկերներ»,- ասում է Վազգենը: 

Բժշկական բուհում գերազանց սովորելն այնքան էլ հեշտ չէ: Ուստի Վազգենն իր 

ժամանակի մեծ մասը հատկացնում է դասերին ու պարապելուն: Իսկ քիչ մնացած ազատ 

ժամանակն էլ նվիրում է նկարելուն և ֆիլմեր դիտելուն: 

«Նկարելիս մի տեսակ հանգստանում եմ, երբ պատկերների եմ վերածում մտքերս, 

խոհերս: Նկարելու ձիրքը, կարծում եմ հետագայում էլ կօգնի ստոմատոլոգի 

աշխատանքում»,- ավելացնում է Վազգենը:  

«Դժվարությունները հաղթահարել և հասնել քո նպատակին» սկզբունքը կյանքի 

ուղի ընտրած Վազգեն Մաթադյանը կարևորում է լավ ընտանիք ունենալն ու մարդկային 

բարձր արժեքները: «Լավ բժիշկ դառնալու համար պետք է լավ մարդ լինել»,- ասում է նա: 



Իր տարիքին հատուկ շատ երազանքներ ու նպատակներ ունի ապագա բժիշկը: 

Բայց նաև հստակ գիտակցում է, որ դրանց կարող է հասնել միմիայն համառ 

աշխատանքի ու կամային բարձր որակների շնորհիվ: 

Ցանկանք, որ մեր գերազանցիկ ուսանող Վազգեն Մադաթյանը հասնի այն 

բարձունքին, որին ձգտում է և տարիներ անց էլ իրեն բնորոշ հանդարտությամբ պատմի 

իր աշխատանքային հաջողությունների մասին: 

Լուսինե Ոսկանյան 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Երիտասարդության վիտամինը համադարմա՞ն 

 Այս վիտամինը հայտնի է որպես ուժեղագույն 

բնական հակաօքսիդանտ և ծերության դեմ 

պայքարի գլխավոր միջոց: Այն անվանում են նաև 

երիտասարդության և գեղեցկության վիտամին:  

Սերունդ տվող 

1922թ. գիտնականները հասկացան, որ սնունդն ազդում է կենդանիների 

պտղաբերության վրա: Իսկ հետո պարզվեց, որ դա վերաբերում է նաև մարդկանց: 

«Պտղաբերության գործոն» են անվանել վիտամին E-ն: Դրա մեկ այլ անվանումը 

տոկոֆերոլն է, ինչը հունարենից թարգմանաբար նշանակում է «սերունդ տվող»: 

Այժմ արդեն հայտնի է, որ այն ճարպալույծ վիտամին է և հյուսվածքների գլխավոր 

հակաօքսիդանտ: Այն օրգանիզմը պաշտպանում է ազատ ռադիկալներից և բջիջները 

վնասող ու առողջական տարբեր խնդիրներ առաջացնող թթվածնի անկայուն 

մոլեկուլներից: 

Բացի այդ, վիտամին E-ն անհրաժեշտ է նաև գլխուղեղի ու նյարդային 

համակարգի գործունեության համար: Դրա անբավարարությունը կարող է հանգեցնել 

մկանային և նյարդային խանգարումների, օրինակ, դժվարություններ քայլելիս, 

շարժումների կոորդինացիայի, աչքերի մկանային համակարգի թուլացման: Կարող են 

տառապել նաև սիրտ-անոթային և վերարտադրողական համակարգերը: Երեխաների 

մոտ, հիմնականում վաղածին, տոկոֆերոլի հիպովիտամինոզը դրսևորվում է հեմոլիտիկ 

անեմիայով և էրիթրոցիտների արագ քայքայմամբ, ինչպես նաև նյարդա-մկանային 

դիստրոֆիայով և տեսողության տարաբնույթ խանգարումներով: 

 

 

 



Համադարման հիվանդությունների դեմ 

Ինչո՞ւ են տոկոֆերոլը համարում գրեթե համադարման բոլոր 

հիվանդություններից և ինչպե՞ս է այն պայքարում ծերության դեմ: Նախ և առաջ, այն 

խոչընդոտում է աթերոսկլերոզի զարգացմանը: 

Վիտամին E-ն կանխում է խոլեստերինի անցանկալի թթվայնացումից: 

Նվազեցնում է սրտային նոպաների, կաթվածների հավանականությունը և նույնիսկ 

նպաստում երիտասարդացմանը: Ինչպես ցույց են տվել հետազոտությունները, 

վիտամին E-ի բավականաչափ օգտագործման դեպքում անոթները խցանվում են 5 

անգամ ավելի քիչ: Հետաքրքիր փաստ. ըստ վիճակագրության, ամերիկացի 

սրտաբանների 40%-ն իրենք են հավելյալ վիտամին E ընդունում:  

Ուռուցքաբանության բնագավառում ևս վիտամին E-ն աչքի է ընկնում իր 

հրաշագործ հատկություններով: Այն համարվում է գլխավոր կանխարգելիչ միջոցներից 

մեկը: Դրա օգտագործման ցածր մակարդակը 50%-ով բարձրացնում է քաղցկեղի 

նկատմամբ հակվածությունը:  

Հայտնի է նաև, որ վիտամին E-ն թեթևացնում է արթրիտը և կանխարգելում 

կատարակտայի զարգացման հավանականությունը: Բանն այն է, որ արթրիտով 

հիվանդների մոտ տոկոֆերոլն օրգանիզմի կողմից արագ ծախսվում է ազատ 

ռադիկալների դեմ պայքարելիս: Այդ պատճառով նման հիվանդներին հարկ է իրենց 

սննդակարգում ներառել այդ վիտամինով հարուստ ավելի շատ մթերքներ: 

Գեղեցիկ և առողջ մաշկի համար  

Մաշկաբաններն ու կոսմետոլոգները միաձայն գտնում են, áñ տոկոֆերոլը միակ 

միջոցն է, որն անկասկած դրական է ազդում մաշկի վրա: Ընդ որում, արտաքին 

միջոցները խորհուրդ են տրվում համատեղել «գեղեցկության վիտամինի» ընդունման 

հետ: 

 



Արժեքավոր մթերքներ 

Տոկոֆերոլի հիմնական աղբյուրն են բուսական յուղերը, հատկապես չզտված 

(առաջին հերթին սոյայի, եգիպտացորենի և արևածաղկի), ինչպես նաև ընկույզներն ու 

արևածաղկի սերմերը, ծլած սերմերն ու ձավարեղենը, լոբազգիները: Վիտամին E-ն 

առկա է նաև որոշ մրգերում և բանջարեղենում, լյարդում և մսեղենում, կաթնամթերքում, 

հատկապես սերուցքային յուղերում: Տոկոֆերոլը ներծծվում է աղիներում միայն 

ճարպերի, ինչպես նաև լեղու և ենթաստամոքսաային գեղձի արտազատուկների 

առկայության դեպքում: 

Առողջ մարդկանց մոտ սննդից ներծծվում է միայն 51-86% տոկոֆերոլ: Այդ նյութով 

օրգանիզմի ապահովվածության գնահատման համար որոշվում է դրա 

պարունակությունն արյան շիճուկում: Նորմայում ցուցանիշը կազմում է 8-12մգ/լ: 

Տոկոֆերոլի օրական չափաբաժինը կազմում է 10մգ տղամարդկանց և 8մգ` կանանց 

համար: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ՄԵՐ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԸ 

ՄԱՐԻԱՄ ՀՈՎՆԻԿՅԱՆ  

Դպրոցն ավարտելուց հետո 2008-2013թթ. սովորել է Հայկական բժշկական 

ինստիտուտի բուժական ֆակուլտետի բակալավրիատում, 2013-2015թթ.` 

մագիստրատուրայում: 

Բուհը գերազանցությամբ ավարտելուց հետո անցել է կլինիկական օրդինատուրա 

«համաճարակաբանություն», ապա` «սրտաբանություն» մասնագիտություններով: 

Ներկայումս աշխատում է «Վանաձոր» ԲԿ-ում որպես սրտաբան և «Արտաշատ» 

ԲԿ-ում որպես հերթապահ սրտաբան: 

2016թ.-ից աշխատում է նաև ՀԲԻ-ում` դասավանդում է պրոպեդևտիկա: 

 

-Մարիամ, ինչպե՞ս ստացվեց, որ «համաճարակաբանություն» մասնագիտությամբ 

կլինիկական օրդինատուրան անցնելուց հետո որոշեցիր դառնալ սրտաբան: 

-Բուհն ավարտելուց հետո արտերկրում սովորելու պլաններ ունեի կապված 

համաճարակաբանության հետ: Ուստի կլինիկական օրդինատուրայում ընտրեցի 

համաճարակաբանությունը: Սակայն սովորելու ընթացքում զգացի, որ ձգում է 

սրտաբանության հանդեպ այն սերը, որը ծնվել էր ուսանողական տարիներին: Ավելին, 

«համաճարակաբանություն» մասնագիտությամբ կլինիկական օրդինատուրայի 



ընթացքում շարունակում էի հերթապահել «Էրեբունի» ԲԿ-ի «Անհետաձգելի 

սրտաբանության» բաժանմունքում: 

-Իսկ սրտաբանության հանդեպ սերն ինչպե՞ս էր ծնվել: 

-Ուսանողական տարիներին «Անհետաձգելի սրտաբանության» բաժանմունքում 

տեսնելով բաժանմունքի վարիչ, ՀՀ ԱՆ սրտաբանության գծով խորհրդատու Հ. Գ. 

Հայրապետյանի աշխատանքը, նրա սերն ու մարդկային վերաբերմունքը հիվանդների 

նկատմամբ, ծնվեց սերս ու հետաքրքրությունս սրտաբանության հանդեպ: Դրան 

նպաստեց նաև այն, որ բժշկի աշխատանքում ինձ առավելապես հետաքրքրում էին ծանր 

դեպքերը... 

Ի դեպ, նշեմ, որ Համլետ Գրիգորիչը տեսնելով հետաքրքրությունս 

սրտաբանության հանդեպ, հաճախ էր հիշեցնում, որ սրտաբանությունը և հատկապես 

անհետաձգելի սրտաբանությունը կնոջ համար շատ ծանր բնագավառ է: Սակայն ես 

անդրդվելի մնացի որոշմանս մեջ: 

-Այսօր, երբ արդեն աշխատում ես որպես սրտաբան, ինչպե՞ս ես գնահատում 

ընտրությունդ: 

-Համլետ Գրիգորիչը ճիշտ էր` սրտաբանությունը ծանր բնագավառ է: Սակայն 

ընտրությանս համար չեմ զղջում: Սա հենց այն բնագավառն է, որտեղ կուզեի աշխատել: 

Ուրախ եմ, որ կարողանում եմ օգտակար լինել մարդկանց: 

-Ի՞նչն ես կարևորում բժիշկ-պացիենտ փոխհարաբերություններում: 

-Բժիշկ լինելը մեծ պատասխանատվություն է: Բժիշկ-պացիենտ 

փոխհարաբերություններում կարևոր է վստահությունը, որը լինում կամ չի լինում 

անկախ բժշկի տարիքից: Շատ հաճախ առաջին շփումից է կախված մնացած ամեն ինչ: 

Կարևորում եմ նաև սրտացավությունն ու հոգատարությունը հիվանդի հանդեպ, 

նրա համար անհանգստանալն այնպես, ինչպես կանհանգստանայինք, եթե հիվանդը 

լիներ մեր հարազատը: Նույնն էլ փորձում եմ սովորեցնել ուսանողներին: 



-Ի՞նչ տեղ է զբաղեցնում մանկավարժությունը քո կյանքում և ի՞նչն ես կարևորում 

ուսանողների հետ աշխատանքում: 

-Երբ բուհի ղեկավարության կողմից առաջարկ եղավ աշխատել որպես դասախոս, 

երկմտում էի` արդյո՞ք կստացվի: Մեր բուհի ուսումնական մասի վարիչ Ց. Գ. 

Հարությունյանի հուսադրող տոնը, որ կստացվի, ինձ օգնեց ընդունել առաջարկը: 

Աշխատանքի ընթացքում նկատեցի, որ ինձ հաճելի է շփումն ուսանողների հետ և 

ժամանակի ընթացքում սկսեցի սիրել նաև դասախոսական աշխատանքը: 

Մանկավարժական գործին ևս վերաբերվում եմ մեծ պատասխանատվությամբ, 

փորձում եմ ուսանողների շրջանում սեր արթնացնել սովորելու նկատմամբ: Դասախոս-

ուսանող մեր փոխհարաբերությունները կառուցվում են փոխադարձ հարգանքի և սիրո 

մթնոլորտում: 

-Իսկ երիտասարդ տարիքը չի՞ խանգարում: 

-Մի քիչ խանգարում է: Բայց նաև օգնում է: Խիստ եմ պահանջելիս, բայց ոչ 

դաժան: Փորձում եմ մեր փոխհարաբերություններում ստեղծել անկաշկանդ, 

ընտանեկան մթնոլորտ: 

-Դու նաև ակտիվ հասարակական գործունեություն ես ծավալում: Պատմիր նաև այդ 

մասին: 

-Դավիթաշեն համայնքում Սրբոց Նահատակաց եկեղեցուն կից գործում է 

Երիտասարդաց միություն, որին անդամակցում եմ արդեն 2 տարի: Մենք` ընկերներով 

տարբեր բարեգործական միջացառումներ ենք կազմակերպում` այցեր և օգնություն 

սոցիալապես անապահով ընտանիքների, մանկատներում ապրող և հիվանդ 

երեխաների, միայնակ տարեցների, անօթևան մարդկանց: Կարծում եմ բարի գործ անելը, 

մարդուն սիրելը, ընկածին բարձրացնելը, հիվանդին օգնելը, քաղցածին սնունդ տալը 

բոլորիս խնդիրն է:  

 



-Ի՞նչ ցանկություններ ունես և ի՞նչ կուզես ավելացնել: 

-Բոլորին մաղթում եմ առողջություն: Ցանկանում եմ, որ բոլորիս մեջ շատ լինեն 

հոգևոր արժեքները: Իսկ ուսանողներիս մաղթում եմ մասնագիտական վերելքներ:  

Զրուցեց Լուսինե Ոսկանյանը 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԲԺՇԿԻ ՕՐԱԳՐԻՑ 

<<ՕՏԱՐ ԾԻԼԵՐ>> 

Ամենատարբեր հանգամանքներում հաճախ են օտար մարմիններ հայտնվում 

մարդկանց օրգանիզմներում: Ես և ամուսինս նորավարտ բժիշկներ էինք և աշխատում 

էինք հանրապետության հեռավոր գյուղերից մեկում: 

Ուշ երեկո էր, երբ խիստ անհանգստացած Թամարը, áñ երիտասարդ մայր էր, մեր 

տուն եկավ և ասաց, որ երեխան հազում է, պարզապես խեղդվում է հազից: 

Տեղում պարզեցինք, որ Թամարը խոհանոցում զբաղված լինելով, սենյակում 

մենակ է թողել փոքրիկ Արային, որը խաղալիս է եղել սեղանին թափված արևածաղկի 

սերմերի հետ:  

Նախ` անհրաժեշտ էր ստուգել օրգանիզմում օտար մարմնի առկայությունը: Վաղ 

առավոտյան խնամյալին ուղեգրեցինք Երևան, քանի որ մեր ունեցած տեխնիկական 

միջոցները հիմնավոր հետազոտությունների հնարավորություն չէին տալիս: Երևանում 

կատարել էին բրոնխոսկոպիա և ժխտել օտար մարմնի առկայությունը: 

Համարելով, որ ճշտորեն կատարել ենք մեր մասնագիտական պարտքը, երեխային 

նշանակեցինք սիմպտոմատիկ բուժում: Որոշ չափով երեխայի վիճակը լավացավ, 

սակայն ամիսը մեկ կրկնվում էր հազի սպաստիկ նոպան: Հերթական նոպաներից մեկի 

ժամանակ արդեն հերթական բուժման կուրսը չօգնեց և երեխայի վիճակը ծանրացավ: 

Ստիպված երեխային կրկին ուղեգրեցինք Երևան, մեկ այլ հեղինակավոր 

բուժհիմնարկություն: Ի դեպ, էպիկրիզում հատուկ շեշտեցինք, որ առաջին անգամ 

հիվանդին հետազոտության ենք ուղարկել օտար մարմնի առկայության կասկածով:  

Փոքրիկ Արայի շուրջ հավաքված պրոֆեսորների կոնսիլիումը ավարտվել էր 

ասթմոիդ բրոնխիտի ախտորոշմամբ և բուժման երկարատև կուրսի նշանակմամբ: 



... Մի քանի օր անց տանը այս բուժումն ընդունող երեխայի մարմնին հայտնվեց 

հեմոռագիկ ցան, և դարձյալ ստիպված փոքրիկն ու իր ծնողները բռնեցին 

մայրաքաղաքային կլինիկաների ճանապարհը: Արդեն մի երրորդ բուժհիմնարկության 

մանկաբույժները հաստատել էին նախորդների ախտորոշումը, ավելացնելով 

տրոմբոցիտոպենիկ պուրպուրայի առկայությունը, դրա դեմ բուժում նշանակել, 

հեռակա` «գյուղական բժիշկներին» արգելել էին «մոտենալ երեխային» և հիվանդին 

պահել իրենց մոտ: Ասեմ, որ նրանց ուղարկած էպիկրիզում դարձյալ շեշտել էինք օտար 

մարմնի մասին մեր կասկածը: 

Ինչևէ, բուժման կուրսը թեթևացրել էր երեխայի վիճակը և նրան վերադարձրին 

գյուղ: Սակայն ցավոք երեխայի սպաստիկ հազի նոպաները շարունակվում էին: Մի 

անգամ ամուսնուս ասացի, որ օտար մարմնի առկայության կասկածն ինձ չի լքում, նա 

էլ, հուսահատ, ինձ արգելեց վիճարկել երևանյան պրոֆեսորների կարծիքը... 

Ամիսներ էին անցնում, իսկ երեխան, ասենք` ծնողներն ու բժիշկներս նույնպես 

տառապանքների մեջ էինք:  

Մի անգամ հազի հերթական նոպան ուղեկցվեց փորլուծով: Խորհուրդ տվեցի 

կատարել մաքրող հոգնա: 

Մեկուկես ժամ անց վազելով մեր տուն եկավ շփոթված Թամարը, ձեռքին 

արևածաղկի մի սերմ, որը երեխայի հազի հետևանքով շնչուղիներից դուրս էր ընկել և 

հայտնվել մարսողական ուղիներում, ապա և օրգանիզմից հեռացել հոգնայաջրերի հետ... 

Բայց, այ քեզ բան, ութ ամիս գտնվելով թթվածնով հագեցած և խոնավ 

միջավայրում, արևածաղկի սերմը... ծլարձակել էր... 

Փոքրիկ Արայի հազի նոպաներն այդուհետ դադարեցին: 

Աննա Բալյան Մանկաբույժ   

 



Վերջին հույսը 

Բժիշկ ուսանողը քննություն էր հանձնում պրոֆեսոր Լագրանտի մոտ: 

-Ի՞նչ պետք է անել, որ հիվանդը մի լավ քրտնի: 

-Պետք է նրան ուժեղ քրտնացնող միջոց տալ` գետնամորիով, լորենու ծաղիկով թեյ: 

-Իսկ, եթե դա քիչ լինի՞: 

-Դիմել եթերի, սնդիկային պատրաստուկների օգնությանը: 

-Իսկ, եթե այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ ազդեցությունը չգործի՞: 

-Ես կփորձեմ զաֆրան օգտագործել,- ճակատից քրտինքը սրբելով` պատասխանում է 

ուսանողը: 

-Իսկ եթե դա էլ չօգնի՞: 

-Հիվանդին կուղարկեմ Ձեզ մոտ` քննության: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԴՐՎԱԳՆԵՐ ՆՇԱՆԱՎՈՐ ՀԱՅԵՐԻ ԿՅԱՆՔԻՑ 

 Հայրս չէր սիրում Ֆրունզին, չէր սիրում, որ Ֆրունզը 

դերասան է դառնալու: Եվ ոչ միայն հայրս, այլև հորս 

ընկերները ծիծաղում էին, որ Մուշեղի տղան պետք է 

դերասան դառնա: Շատ դժվար էր նրա համար տեսնել այդ. 

միշտ ասում էր. «Դերասան ես հա՞, կապիկություն կենես, հա՞»: Ու նյարդայնանում էր, 

շատ էր ուզում, որ Ֆրունզիկը նկարիչ դառնար: 

...Դեռ Լենինականում (Գյումրի) մի  ներկայացման ժամանակ հանկարծ լռության 

մեջ տեսա, որ հայրս գնում է դեպի բեմ: Վախեցած նայում էի, ինձ թվաց պիտի 

բարձրանա բեմ և սկսի  Մհերին ծեծել: Գնաց, կանգնեց շատ մոտ, երկար նայեց Մհերին: 

Զգում էի, որ Մհերը շփոթված, վախեցած շարունակում էր խաղալ: Երեկոյան հայրս ուշ 

եկավ տուն: Մհերը պառկած էր: Ոտքերից վերմակը քաշեց և ասաց. «Ֆրունզիկ ջան, 

ապրիս, կուզեմ այս գիշեր ոտքերիդ տակ պառկիմ, քնիմ»: 

 Եղբոր` Ալբերտ Մկրտչյանի հուշերից 

 

***** 

Մի օր Մհերը երկար ժամանակ կանգնեց հայելու դիմաց, սանրվեց, սափրվեց, 

փողկապ կապեց: Մայրս կանգնած նայում էր ու վերջում հարցրեց. «Այ բալա, էս ուր 

կերթաս, էսպես երկար կսանրվիս, կթրաշվիս, գալըստուկ կկապես, դուխի կցանես 

վրեդ»: Ասաց. «Մամ ջան, բանկետի»: «Այ բալա, էդ ի՞նչ տեղ է էդ բանկետը: Ես քեզնից հա 

լսում եմ, բայց բան չեմ հասկանում»: 

«Մամ ջան, մեծ դահլիճ է, երկար սեղան գցած: Թերթեր են, ժուռնալներ, գրքեր են 

ու մենք նստած կարդում ենք»: «Քոռանամ ես, բալա ջան, գնա, գնա, բայց շատ չխմես»: 

Եղբոր` Ալբերտ Մկրտչյանի հուշերից 



***** 

Համալսարանի դասախոսներից մեկը, մասնագիտությամբ ինժեներ, ոչինչ 

չհասկանալով հանդերձ «Արմատական բառարանից», բաժանորդագրվում է: Երբ 

առաջին պրակը ստանում է, փող չի տալիս` ասելով թե մոտը չկա: Կենսուրախ, 

կատակասեր, կերուխումի սիրահար ինժեները ձգձգում է փողը, մինչդեռ Աճառյանը 

հիշեցնում է նրա պարտքը: Մի անգամ նա տեսնում է, որ ինժեները, մի խումբ 

վարորդների հետ ինչ-որ կրպակի մոտ կանգնած գարեջուր է խմում և բոլորի փոխարեն 

էլ ինքն է վճարում: Մոտենում է, ասում.  

-Բարեկամ, գարեջուր խմելու փող ունես, պարտքդ տալու փող չունե՞ս: 

Ինժեները, որ պարզապես սիրում էր զվարճանալ, հրավիրում է նրան գարեջուր 

խմելու: Աճառյանը մերժում է և նրան կանչելով մի կողմ, ասում. 

-Ամոթ է, քանի տարի է պարտքդ չես վճարում: Եթե փող չունես, ես քեզ 

անվերադարձ 3 ռուբլի տամ, վճարիր պարտքդ, պարտական մնալը լավ բան չէ: 

Գլուխը բավական տաքացած դասախոսը համաձայնվում է, առնում 3 ռուբլին, 

բայց փոխանակ պարտքը մարելու, այդ գումարն էլ է գարեջրի տալիս: 

Էլի անցնում են տարիներ...  

Աճառյանի մահվան օրը նրա դագաղի մոտ ամենից անկեղծ արցունք 

թափողներից մեկը եղավ զվարճասեր ինժեները... 

***** 

 Հովհաննես Այվազովսկին ուներ մի հեռավոր բարեկամ: Նա 

աղքատ էր և դժվարությամբ էր իր հացը վաստակում, բայց ոչ մի անգամ 

չէր դիմում իր հարուստ բարեկամների օգնությանը: Մի անգամ, երբ 

նշանում է աղջկան, հարևանները նրան հորդորում են, որ դիմի 

աշխարհահռչակ նկարիչ Այվազովսկու օգնությանը: Նա աղջկան վերցնում է և գնում 

Թեոդոսիայում ապրող Այվազովսկու տուն: Սովորական հարց ու փորձից հետո 



ակնարկում է, որ աղջկան նշանել է և շուտով հարսանիք է լինելու: Այվազովսկին, որպես 

նվեր, աղջկան տալիս է մի փոքրիկ մանյակ: Աղքատ բարեկամը հիասթափված 

վերադառնում է տուն: Անցնում է մի որոշ ժամանակ: Աղջիկն իր ամուսնու հետ մեկնում 

է Պետերբուրգ և ուզում է վաճառել Այվազովսկու նվիրած մանյակը: Պարզվում է, որ դա 

շատ թանկարժեք իր է, և հնագիտական թանգարանի աշխատակիցը անսպասելի մի մեծ 

գումար է առաջարկում: Երիտասարդ ամուսինները ուրախ-ուրախ, այդ մեծ գումարը 

վերցրած, գալիս են տուն և պատմում: Աղքատ բարեկամը նորից գնում է Թեոդոսիա` 

շնորհակալություն հայտնելու, և իմանում է, որ մեծ նկարիչը մահացել է արդեն, իսկ նրա 

տուն-թանգարանի շենքը կիսատ է մնացել գումար չլինելու պատճառով: Բարեկամը նոր 

զղջում է, որ ինքը մտքում մեղադրել է ժլատության մեջ: Եվ իր մեղքը քավելու համար 

այդ գումարի մի մասը ծախսում է տուն-թանգարանի շինարարությունը ավարտելու 

համար: 

***** 

-Երբ առաջին անգամ գնացի Մարտիրոս Սարյանի արվեստանոց, 

Վարպետը ժպտուն, զննող հայացքով նայեց դեմքիս, կոշտ կերպարանքիս ու 

հարցրեց. 

-Այ տղա, բնիկ որտեղի՞ց ես: 

-Դժվարանում եմ ասել, Վարպետ: Հայրս մշեցի է, մայրս` վանեցի, ծնվել եմ 

Գյումրիում, ապրում եմ Երևանում: 

-Ուրեմն դու իսկական հայ ես,- եզրակացրեց վարպետը: -Մի երկու անգամ բեմում 

քեզ տեսել եմ` էնտեղ էլ հայ ես, որ կաս... 

Մհեր Մկրտչյանի պատմածը 

 

 

 


