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Բոցր
ծաղիկներ,սի

Կին բառը տարբեր լեզուներում  

նախապես ունեցել է տարբեր բնի- 

մաստներ, այսպես, լատիներեն 

« կ ին »  նշանակել է «սնուցող», հին 

հնդկերեն' «ա րտ ա դրող», գերմա

ներեն' «տ քնող», չինա րեն' «ներ- 

սը, տանը մնացող», անգլերեն'

«հացթուխ»:
Իմաստների այս բազմազանու 

թյումը, որ կա կին արարածի անվան 
մեջ, տարբեր լեզուներում առաջ է 
եկել այն բանից, թե տ վյա լ լեզվում  
այդ բառի կազմության ժամանակ 
ինչ հասարակական դիրք էր գրա
վում կինը, ինչպես էին վերաբեր
վում նրան մարդիկ ե լ առաջին հեր
թին, իհարկե, տղամարդիկ: 

ժամանակի ընթացքում շատ բան է 
փ ոխ վել: Այսօր դժվար է գտնել 
կյանքի որեւէ բնագավառ, որտեղ իր 
ներդրումը չունենա կինը: Մեր հան
րապետության բուժաշխատողների
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ԱՄՓՈՓ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Հերթական գիտաժողովը «էրեբունի» ԲԿ-ում

Շաքարային դիաբետն ա յ
սօր ամենատարածված հի
վանդություններից է: Աշխար
հում ավելի քան 425 մլն մարդ 
շաքարային դիաբետ ախտո
րոշումն ունի: Ըստ կանխատե
սումների, 2040թ.֊ին այդ թիվը 
կդառնա 600 միլիոն:

«Էրեբունի» ԲԿ-ում, թերապիայի գծով փոխտնօ
րեն Հասմիկ Սաիյանի գլխավորությամբ հերթական 
գիտաժողովն է անցկացվել, որի ընթացքում էնդոկ
րինոլոգ Քրիստինա Սարգսյանը ներկայացրել է 
շաքարային դիաբետի 2-րդ տիպի բուժման' «Ամե
րիկյան դիաբետոլոգների ասոցիացիայի» ներկա
յա ցրա ծ ժամանակակից ուղեցույցները: Դրանց 
մեջ ներառված են ինչպես դեղամիջոցների նոր խմ
բեր, այնպես էլ ներհիվանդանոցային հիպերգլիկե
միայի վարման առանձնահատկությունները: Վեր
ջին ուղեցույցներում վերա նա յվել և փոփոխվել են

բուժման մոտեցումները' առա
վե լ դյուրին դարձնելով պրակ
տիկ բժիշկների աշխատանք
ները:

Հայտնի է, որ շաքարային 
դիաբետի 2-րդ տիպը բնորոշ
վում է արյան մեջ գլյուկոզա յի 
բարձր մակարդակով' պայմա

նավորված ինսուլինի հարաբերական և/կամ բա
ցարձակ անբավարարությամբ, ինսուլինի ազդե
ցության մեխանիզմի խանգարմամբ: Այն կարող է 
հանգեցնել տարբեր օրգան-համակարգերի ախ
տահարման, սրտանոթային հիվանդությունների 
զարգացման, երիկամային անբավարարության, 
ինչպես նաև ուղեղի և աչքերի անոթների ախտա
հարման, նեյրոպաթիայի: ճիշտ, ժամանակին ախ
տորոշումը և գրագետ բուժումը հետաձգում է բար
դությունների առաջացումը, բարելավում կյանքի 
որւսկը:

Աորտալ փականի ներանոթային պրոթեզավորում «էրեբունի» ԲԿ-ում
«էրեբունի» ԲԿ սրտաբանները արտասահմանցի 

գործընկերների հետ իրականացրել են բացառիկ 

միջամտություն' սրտի աորտալ փականի ներանո

թային պրոթեզավորում: 50-ամյա տղամարդու սրտի 

աորտալ փականի պրոթեզավորումը կատարվել է 

առանց կրծքավանդակը բացելու: Աորտալ փականի 

պրոթեզավորումները մինչ այժմ կատարվում էին 

բաց վիրահատության եղանակով: Սակայն «երերու

նի» ԲԿ ղեկավարության որդեգրած սկզբունքների 

համաձայն, այն բոլոր վիրահատությունները, որոնք 

աշխարհը կատարում է ոչ բաց վիրահատական 

եղանակով, պետք է հաջողությամբ ներդրվեն և իրա

կանացվեն նաև «էրեբունի»-ում: Սա հերթական 

քա յլն  է: Վիրահատությունը կատարելու համար 

«էրեբունի» ԲԿ նախաձեռնությամբ «Մարգֆարմա» 

ընկերությունը Հայաստան է հրավիրել այս ոլորտում 

աշխարհահռչակ ներանոթային սրտաբան Անմոլ Սո- 

նավանին:

Հիվանդն ուներ աորտալ ստենոզ' աորտալ փա

կանի նեղացում: Այն ճնշման տարբերություն է 

առւսջացնում ձախ փորոքի և աորտայի միջև' հան

գեցնելով սրտային անբավարարության և հանկար

ծամահության: Մինչև վերջերս նման վիրահատու- 

թյունները միայն մեկ եղանակ ունեին' բաց, սակայն 

աշխարհն արդեն գնում է ներանոթային միջամտու

թյունների ճանապարհով: Ազդրային զարկերակի 

միջոցով հին փականի մեջ տեղադրվում է նոր փա

կան Միջամտությունն այլևս չի պահանջում կրծքա

վանդակի հատում: Փականը տեղադրելուց հետո 

ճնշման տարբերությունը վերանում է և հիվանդու

թյան նշանները շատ արագ հետ են զարգանում: 

Այսպիսով, սրտի աորտալ փականի ներանոթա

յին պրոթեզավորման գերժամանակակից այս մեթո

դը ներդրվեց նաև «էրեբունի»-ում' դառնալով նա

խադեպ հետագա նման դեպքերի համար և մեկ ք ա յլ 

առաջ գնալով սրտաբանության ոլորտում:

«ԷՐԵԲՈՒՆԻ» ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ



ԱՄՍԱԹԵՐԹ

Գիտաժողովի թեման էր' օստեոպորոզ
«երերունի» ԲԿ-ում հերթական գիտաժողովն է անց

կացվել, այս անգամ' օստեոպորոզի առաջացման և 
բուժման ժամանակակից մոտեցումների մասին: 

Օստեոպորոզը կմախքի քրոնիկական, հարաճուն 
համակարգային հիվանդություն է, որը բնութագրվում 
է ոսկրերի հանքային խտության իջեցումով, միկրո- 
արխիտեկտոնիկայի խանգարմամբ և կոտրվածքնե
րի ռիսկի բարձրացմամբ:

Դասակարգվում է առաջնային և երկրորդային օս
տեոպորոզ:

Առաջնային օստեոպորոզն առաջանում է հետ- 
դաշտանադադարային տարիքի կանանց մոտ, ինչ
պես նաև ծերունական տարիքում թե կանանց, թե 
տղամարդկանց շրջանում:

Երկրորդային օստեոպորոզն առաջանում է մի 
շարք հիվանդությունների և վիճակների, ինչպես 
նաև' դեղորայքային թերապիայի հետևանքով:

Գիտաժողովի ընթացքում ռևմատոլոգ Ալիսա Կի- 
րակոսյանը գործընկերներին ներկայացրել է առաջ
նային և երկրորդային օստեոպորոզի առաջացման 
պատճառները' շեշտը դնելով երկրորդային օստեո- 
պարոզի առաջացման վրա: Երկրորդային օստեոպա- 
րոզի դեպքերի հանդիպում են գրեթե բոլոր նեղ մաս

նագետները, ուստի շատ կարևոր է այս հիվանդու
թյան ախտորոշման և բուժման ժամանակակից մե
թոդների իմացությունը և կիրառումը:

Դենսիտոմետրիայի ծառայության ղեկավար Նա- 
րինե Ասլանյանը բժիշկներին ներկայացրել է, որ օս
տեոպորոզի ախտորոշման ամենահավաստի եղա
նակը ռենտգեն դենսիտոմետրիան է: «Էրեբունի» ԲԿ 
ռենտգեն օստեոդենսիտոմետրիայի ծառայությունը 
համալրված է ժամանակակից սարքավորումներով: 

Գիտաժողովին ներկա էնդոկրինոլոգները, սրտա- 
բան-պուլմոնոլոգները, նեֆրոլոգները, գինեկոլոգնե
րը. վնասվածքաբանները քննարկել են օստեոպորո
զի կանխարգելման եւ բուժման ժամանակակից ու
ղեցույցները: Մասնավորապես, մեկ անգամ եւս նշվել 
են այն հիվանդությունները, որոնք կարող են ուղեկց
վել օստեոպորոզով: Կարեւորվել են մի շարք հար
ցեր, մասնավորապես, թե ովքեր են օստեոպորոզի 
ռիսկային խմբում եւ ում է ցուցված դենսիտոմետրի
ան: Հետազոտության այս մեթոդը ցուցված է վաղ 
դաշտանադադար ունեցող կանանց, 50-ից բարձր 
տարիքի կանանց եւ 65-ից բարձր տարիքի տղամ- 
նարդկանց, ինչպես նաեւ էնդոկրին յուրաքանչյուր 
պաթոլոգիայի դեպքում:

Ապահովագրական ծառայությունն «էրեբունի» ԲԿ-ում
«էրեբունի» ԲԿ ապահովագրա

կան ծառայությունն առաջատարնե
րից է ամբողջ Հայաստանում: Ապա
հովագրությամբ բուժօգնություն 
ստացողների թիվն ավելանում է 
ամեն ամիս և ունի մի շարք պատ
ճառներ' մասնագիտական բարձր 
որակ, նորագույն սարքավորում
ներ, կազմակերպչական բարձր մա
կարդակի աշխատանքներ 24 ժամ 7 
օր ձևաչավտվ: Արված է ամեն ինչ, 
որպեսզի ապահովագրությամբ հի
վանդը ստանա ոչ միայն պատշաճ 
բուժօգնություն, այլև այն կազմա
կերպվի ամենասեղմ ժամկետնե
րում: Ապահովագրական ծառայու
թյունն աշխատում է հայաստանյան 
բոլոր և միջազգային տարբեր 
ապահովագրական ընկերություն
ների հետ: Բժշկական ապահովագ
րական բուժօգնություն ստանալու 
համար դիմում են ինչպես սոցիալա
կան փաթեթով, այնպես էլ կամավոր 
բժշկական ապահովագրությամբ 
ապահովագրված անձինք: Ապահո
վագրության համակարգի աշխա- 
ւոանքի ամենակարևոր սկզբունքնե
րից մեկը արագությունն է, ուստի 
ծառայությունն աշխատում է ոչ մի
այն զանգերի կենտրոնի միջոցով, 
այլև էլեկտրոնային բոլոր տարբե

րակներով' խնայելով պացիենտի 
ժամանակը: Պացիենտը կարող է, 
օրինակ, իր փաստաթղթերն ուղար
կել հավելվածի միջոցով, նույն ձևով 
արագ ստանալով հաստատումը և 
գրանցվել խորհրդատւխւթյան կամ 
հետազոտության համար:

Հոլտեր մոնիթորինգ 
Մամոգրաֆիա 
Գաստրոսկոպիա 
Ռենտգենագրաֆիա' ներերակա

յին կոնտրաստավորմամբ 
Կոլոնոսկոպիա
Համակարգչային տոմոգրաֆիա 
Մագնիսառեզոնանսային տո

մոգրաֆիա
Ապահովագրական փաթեթների 

շրջանակում «էրեբունի» ԲԿ-ում 
սոցփաթեթների շահառուները կա
րող են անցնել ամբուլատոր 
հետևյալ հետազոտություններ 

էխոկարդիոգրաֆիա 
Տրեդմիլ թեստ
Կանխարգելիչ բուժզննման 

կազմակերպումը բուժկենտրոնի 
համար գերակա է' հատկապես' 
քաղցկեղի վաղ հայտնաբերման 
տեսանկյունից: Այդ իսկ նպատակով 
սոցփաթեթի շահառուներ բուժաշ
խատողների և ուսուցիչների համար 
տարաբնույթ ակցիաներ են կազմա

կերպվում: Մամմոլոգիայի և կրծքա
գեղձի վիրաբուժության ծառայությու
նում, օրինակ շուրջ մեկ տարի է' 
պարբերաբար իրականացվում են 
ակցիաներ' նպատակ ունենալով կրծ
քագեղձի քաղցկեղը հայտնաբերել 
վաղ փուլում, ինչը և դառնում է ու- 
ռուցքային այդ հիվանդության բուժ
ման գլխավոր գրավականը:

Սոցւիաթեթի կամ կամավոր բժշ
կական ապահովագրությամբ պա
ցիենտի համար նույն սեղմ ժամ
կետները գործում են ոչ միայն կան- 
խարգելիչ բուժզննման դեպքում, 
այլև հոսպիտալացման կամ պլա
նային վիրահատությունների դեպ
քում: Այս դեպքերում կարգը սահ
մանում է, որ ապահովագրական ըն
կերությունը հայտը կարող է հաս
տատել աշխատանքային երկու օր
վա ընթացքում: Սակայն սովորա
բար բուժօգնությունը կազմակերպ
վում է շատ ավելի շուտ: Անհետաձ
գելի դեպքերում չի կորչում և ոչ մի 
վայրկյանը: Փաստաթղթային որևէ 
ձևակերպման համար հիվանդը ժա
մանակ չի կորցնում: Ընթացակար
գային բոլոր հարցերը լուծվում են 
բուժօգնության կազմակերպումից 
հետո միայն:

Ըստ www.erebunimed.com-ի
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ճա րպ ա կա լումն ու վա ղ ծերացումը
ճարպակալումը նպաստում է օրգանիզմի վաղա-

ժամ ծերացմանը եւ 
բարձրացնում վաղաժամ 
մահվան վտանգը, պար- 
զե լ են Կանադայում Կոն- 
կորդիայի համալսարանի 
գիտնականները:

Science Alert-ը տեղեկացնում է, որ փորձագետնե
րը վերլուծել են ավելի քան 200 գիտական աշխա
տանք՜ նվիրված մոլեկուլային եւ բջջային մակար
դակներում օրգանիզմի վրա, այդ թվում իմունային 
համակարգի, կոգնիտիվ եւ ա յլ ֆունկցիաների վրա 
ճարպակալման ազդեցությունը: Ինչպես պարզվել է, 
ավելորդքաշը մարդկանց մոտ ծերացման հետ կապ
ված քրոնիկ հիվանդությունների վաղ զարգացման 
հակում է առաջացնում: Գիտնականները համարում 
են, որ ճարպակալումը ոչ միայն արագացնում է ծե
րացումը, այլեւ հանդիսանում է դրա տեսակ, քանի որ 
2 դեպքում էլ գործում են նույն կենսաբանական մե
խանիզմները:

Ինչպես պարզել են հետազոտողները, ճարպակա
լումը նպաստում է միտոքոնդրիումների վաղ դիս- 
ֆունկցային, համակարգային բորբոքմանը, իմունա- 
յին համակարգի թուլացմանն ու տելոմերների կր
ճատմանը:

Մասնագետների կարծիքով' ողջ աշխարհում 
ճարպակալում եւ ավելորդ քաշ ունի ավելի քան 2 
մլրդ մարդ, ընդ որում հիվանդացության ցուցանիշ- 
ները 1975թ.֊ից եռապատկվել են, իսկ երեխաների եւ 
դեռահասների շրջանում' տասնապատկվել:

Արդյո՞ք անվնաս են հակաբիոտիկները 
հղիության ընթացքում

Մակրոլիդների դասի հակաբիոտիկները,որոնք 
օգտագործվում են հղիության ընթացքում, կարող են 
պտղի մոտ բնածին արատներ առաջացնել, գրում է 
ՏԱՍՍ-ը' վկայակոչելով Լոնդոնի համալսարանական 
քոլեջի գիտնականներին:

Գիտնականներն ուսումնասիրել են տարբեր հա
կաբիոտիկների ազդեցությունը պտղի զարգացման 
եւ վիժման հավանականության վրա: Վերլուծությունը 
հիմնված է վերջին 26 տարվա ընթացքում բրիտանա
կան բժշկական ծառայությունների կողմից հավաք
ված տվյալների վրա:

Մասնագետները ուսումնասիրել են շուրջ 104.000 
երեխայի տվյալներ, որոնց մայրերը հղիության ըն
թացքում ծանր վարակներ են ունեցել եւ պենիցիլին 
կամ ա յլ դեղեր ընդունել: Նրանց վիճակը համեմատել 
են այն երեխաների խմբի հետը, որոնց մայրերը հա
կաբիոտիկներ չեն խմել: Պարզվել է, որ այն կանանց

երեխաները, որոնք հղիության առաջին եռամսյակի 
ընթացքում մակրոլիդներ են օգտագործել, իրենց 
քույրերի եւ եղբայրների համեմատ 1,5-2 անգամ ավե
լի հաճախ են լուրջ խնդիրներ ունեցել սեռական օր
գանների, սիրտ-անոթային համակարգի եւ մարմնի 
ա յլ մասերի ձեւավորման մեջ:

Հետաքրքիր է, որ պենիցիլինի ընդունումը չի 
մեծացրել անոմալիաների ռիսկը:

Ինչո՞ւ է տղամարդկանց կյանքի տեւողու- 
թյունն ավելի կարճ

Տղամարդիկ մահանում են ավելի վաղ, քան 
կանայք ոչ միայն անառողջ կենսակերպի, ա յլ նաև Y 
քրոմոսոմի առանձնահատկությունների պատճառով, 
պարզել են Նոր Հարավային Ուելսի համալսարանի 
գիտնականները, որոնց նոր հետազոտության մասին 
հաղորդում է Phys. org կայքում:

Գիտնականները ստուգել են հիպոթեզը, ըստ որի' Y 
քրոմոսոմն ունակ չէ լիովին պաշտպանել հետերոգա- 
մետ սեռով (XY) օրգանիզմը X քրոմոսոմում վնասա
կար մատուցիաներից: Բազմաթիվ կենդանիների էգերն 
ունեն 2 X քրոմոսոմ, այսինքն' սեռական զեների 2 օրի
նակ, այդ պատճառով խնդրահարույց ԳՆԹ-ն կարող է 
փոխարինվել նորմալ ԴՆԹ-ով: Այդ դեպքում արական 
քրոմոսոմի (կամ իգական, եթե խոսքը վերաբերում է 
թռչուններին, սողուններին և միջատներին) առկայու
թյան բացասական հետևանքները պետք է դիտարկվեն 
հետերոգամետ սեռի բոլոր կենդանիների մոտ:

Մասնագետները վերլուծել են պրիմատների, ուրիշ 
կաթնասունների և թռչունների, ինչպես նաև սողուննե
րի, ձկների, ամֆիբիաների, սարդերի, խավարասեր
ների, մորեխների, բզեզների և թիթեռների կյանքի 
տևողության մասին տվյալները: Պարզվել է, որ հետե
րոգամետ սեռով էակները հակված են սատկել միջի
նում 17.6%-ով ավելի վաղ, քան հոմոգամետ կենդա
նիները:

Հետազոտողները նաեւ պարզել են անոմալիա, 
որը դեռեւս չեն կարող բացատրել: Չնայած արական 
հետերոգամետ սեռով կենդանիների էգերն ապրում 
են 21%-ով ավելի երկար, 
քան արուները, իգական 
հետերոգամետ սեռով 
կենդանիների (թռչուն
ներ, միջատներ) արունե
րը գերազանցում են էգե
րին ընդամենը 7%-ով: Գրա պատճառը, ըստ մասնա
գետների, կարող են լինել այնպիսի գործոնները, ինչ
պիսիք են սեռական ընտրության կողմնակի ազդեցու
թյունները, Y քրոմոսոմի դեգրադացման աստիճանը:

Ըստ ինտերնետի նյութերի

«ԷՐԵԲՈՒՆՒ» ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ



ԱՄՍԱԹԵՐԹ

2019-2020 ուս.տարվա առաջին 
կիսամյակը բարձր

ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Մարիամ Ղուկւսսյան-101խ. 
Դիանա Փիրումյան-101խ.
Նարե Հովհաննիսյան-101խ. 
Ձարուհի Պողոսյան-101խ. 
Ելենա Մելիքյան-101խ. 
Նուրիցա Բոյաջյան-101խ.
Ալիկ Խաչատրյան-101խ. 
Արտյոմ Բադալյան-201խ.
Արմեն Պետրոսյան-201խ. 
Մարիամ Գրիգորյան-203խ. 
էլեն Հովհաննիսյան-203խ. 
Լիաննա Պողոպան-203խ. 

Մարգարիտա Գաբրիելյան-203խ. 
Մարիա Զուբանովա֊շՕՅխ. 
Արևիկ Մուշեղյան-203խ. 
Վարդուհի Մկրտչյան-204խ. 
Լուսինե Բաղյան-204խ. 
Վարդիթեր Քոչոյան-204խ. 
Սյուզաննա Տոնոյան-204խ. 
Մարիամ Մինասյան-206խ. 
Արման Վարդևարյան-301խ. 
Մարինե Կարապեւոյան-ՅՕշխ. 
էդիտա Վարդապետյան-ՅՕՅխ. 
Մարիաննա Գևորգյան-304խ. 
Լենա Ապկարյան-304խ.
Գոհար Գևորգյան-304խ. 
Լյուդմիլա Բարթոշյան-305խ. 
Մարիաննա Գևորգյան-ՅՕՑխ. 
Մերի Սարգսյան-ՅՕՑխ.
Անահիտ Թորոսյան-401խ. 
Արփինե Մարկոսյան-401խ. 
Ալբերտ Գուլիկեխվաև-401խ.

Վիկտորյա Օհանյւսն-403խ. 
Անուշ Եղիշյան-403խ.
Լիլիթ Օատուրյան-403խ. 
Դիանա Տոնականյան-403խ. 
Դիանա Պողոսյան֊403խ.
Սոնա Սահակյան-403խ.
Ամալյա Հայրապետյան-403խ. 

Քրիստինա Մարտիրոսյան֊404խ. 
Աննա Գորոյան-404խ.
Գևորգ Կուզիկյան-404խ. 
Վիկտորյա Բարսեղյան֊404խ. 
էմմա Գեղամյան-405խ. 
Անահիտ Դռնոյան-405խ. 
Լուսինե Մանուկյան-405խ. 
Թամարա Դազարյան-503խ. 
Աստղիկ Պողոսյան-ՑՕՅխ. 
Զինաիդա Եփրիկյան-ՑՕՅխ. 
Ռուզաննա Մկրտչյան-504խ. 
Աննա Ենգիբարյան-505խ. 
Լուսինե Սումբուլյան-505խ. 
Թագուհի Զալալյան-506խ. 
Ռոզա Ազարյան-506խ.
Անի Գիլոյան-506խ.
Լիլիթ Մարգարյան-507խ. 
Գոհար Մանվելյան-509խ. 
Գոհար Մանուկյան-509խ. 
Լիանա Աղաջանյան-509խ. 
Հերմինե Հարությունյան-510խ. 
Սաթենիկ Մանուկյան-510խ.

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ 
1-ԻՆ ԿՈՒՐՍ

Շուշանիկ Սահակյան 
Ռազմիկ Մկրտչյան 
Սյուզաննա Եգանյան 
Արայիկ Հարությունյան 
Անուշ Դազարյան 
Հայկ Դանիելյան 
Լենա Ադոյան 
Նովելլա Խաչատրյան 
Լալա Հարությունյան 
Մանյա Երանյան 
ժենյա Հայրապետյան 
Նատալի Ալավերդյւսն

Աստղիկ Ավանեսյան 
Տաթևիկ Թորոսյան 
Ռուբեն Խաչատրյան 
Մերի Արշակյան 
Մարիամ Հարությունյան 
Անժելա Մանուկաղայան 
Աննա Մանուկյան 
Լիդա Ստեփանյան 
Լուսինե Մարգարյան 
Լիլիթ Հովակիմյան 
Միքայել Նալչաջյան 
Նելլի Խաչատրյան 
Ջուլիետա Սանոյան 
Լևոն Կարապետյան 
Վիկտորիա Մանուկյան 
Անգելինա Օսիպյան 
Անահիտ Սարգսյան 
Վարդուհի Ավակյան 
Աննա Սարգսյան 
Ռոզա Հարությունյան 
Գայանե Խաչատրյան 
Դավիթ Հարությունյան

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ 
2-ՐԴ ԿՈՒՐՍ

Ռիմա Հայրապետյան 
էլեն Ավետիսյան 
Դավիթ Առաքելյան 
Ռոբերտ Հարությունյան 
Աննա-Մարի Աղաջանյան 
Նաիրա Պողոսյան

-  ՇԳ 7
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ԵԲՈՒՆԻ
Ին$Ա|ե՞ս են հաւ]որրւանցւ1ռւմ կենդանիները

Կենդանիների հաղորդակցու
մը բավականին բարդ համա
կարգ է եւ կատարվում է ոչ միայն 
ձայնային ազդանշաններով, ա յլ 
մարմնի կեցվածքով, շարժումնե
րի եւ հոտի միջոցով:

Կենդանիների «լեզուն» որոշ
ակի ազդանշանների (ձայնային, 
հոտառական, տեսողական եւ 
ա յլն) ամբողջություն է, որոնք 
գործում են տվյալ իրավիճակում 
եւ արտացոլում են կենդանու վի
ճակը տվյալ պահին:

Կենդանիների լեզվի ազդան
շանները խիստ յուրահատուկ են

յուրաքանչյուր տեսակի համար, 
բազմազան են եւ բազմաքանակ, 
պայմանավորված են ժառանգա
կանությամբ:

Դրանք լինում են' 
էսեռական զուգընկերոջը կամ 

հնարավոր մրցակիցներին ուղղ
ված ազդանշաններ

էծնողների եւ սերնդի միջեւ 
տեղեկատվության փոխանցման 
ազդանշաններ

էտագնապի եւ անհանգստու
թյան ճիչեր

էսննդի առկայության վերա
բերյալ հաղորդում

էերամի ներսում հաղորդակ
ցումն ապահովող ազդանշաններ 
եւ այլն:

Ազդանշանների մեծ մասը 
խիստ տեսակային են, սակայն 
դրանց մեջ կան նաեւ այնպիսին- 
ները, որոնք մյուս տեսակների 
համար եւս կարող են ծառայել 
որպես տեղեկատվություն: Օրի
նակ, տագնապի ճիչերը կամ ագ
րեսիայի նշանները: Կենդանինե
րը ստանալով ազդանշանը, ոչ 
միշտ են պատասխանում դրան: 
Օրինակ, մարդանման կապիկնե

րի խմբում դոմինանտը կարող է 
արհամարհել ստորադաս կապի
կի ազդանշանը: Բայց դա էլ է 
հանդիսանում որոշակի պատաս
խան, քանի որ դրանով դոմինան
տը «հասկացնում» է դիմացինին 
իր բարձր կարգավիճակի մասին: 

Շոշափական մարմնազգայա- 
կան հաղորդակցությունը
կարևոր նշանակություն ունի 
բազմաթիվ ողնաշարավորների 
համար: Նրանց փոխհարաբերու
թյուններում մեծ դեր ունի մաշկի, 
փետուրների, մազածածկույթի 
կամ բրդի խնամքը: Օրինակ,

շատ կապիկների մոտ միմյանց 
բրդածածկույթի խնւսմքը հանդի
սանում է մտերմության նշան: 

Միջատների, ձկների, գիշա
տիչների և կրծողների մոտ շատ 
կարևոր է հոտառությունը: Այն 
ծառայում է կերի փնտրման, որսի 
հետապնդման, թշնամուց խույս 
տալու նպատակին, ինչպես նաև 
օգնում է «մտերիմներին» տար
բերել «օտարներից»:

Կաթնասուններն ունեն աչքե
րի տարբեր տեղադրվածություն: 
ճագարի և ձիերի կողմնային տե
սողությունը մեծացնում է տեսո
ղական դաշտը: Շների վիճակի 
ցուցադրման լավագույն միջոց
ներից մեկը նրանց պոչն է: Սովո
րական պայմաններում պոչը 
գտնվում է այն դիրքում, որը բնո
րոշ է տ վյա լ ցեղատեսակին: 
Սպառնալիքի դեպքում պոչը ցց
վում է, իսկ վախի կամ ենթարկ
ման դեպքում' իջնում է ներքև և 
սեղմվում ոտքերի արանքում: 
Կարևոր տեղեկատվական նշա
նակություն ունի նաև պոչի շարժ
ման արագությունն ու ամպլի- 
տուդը:

ԳԻՏԵ՛Ք
ԱՐզ-ՅՈՔ

Թեողորա 1-իԼ1ը եղել է բյուգան
դական հայազգի կայսրուհի: Սեր
վել է Մամիկոնյաննների տոհմից: 
Նա բյուգանդական կայսեր' Թեո- 
փիլոսի կինն էր և Սիբայել 3-րդի 
մայրը: Գահակալել է 842-856թթ., 
որպես որդու խնամակալ: Նա Բյու
զա նդիա յով վերականգնել է պատ
կերապաշտությունը և նպաստել, 
որ քրիստոնեությունը Բուլղարիա- 
յում հռչակվի որպես պետական 
կրոն : Եղբոր' Վարդ ասի ճնշմամբ 
հրաժարվել է իշխանությունից և 
մտել վանք:

♦  ♦ ♦
Թեոդոբա 2-րդը եղել է բյուգան

դական կայսրուիի, Մակեդոնական 
հայկական դինաստիայի վերջին 
ներկայացուցիչը: Գահակալել է 
քր ոջ' Զոեի հետ, 1042թ., ե միանձն
յա ' 1055-1056թթ.: Ստորագրել է 
Ահարոն Մագիստրոսին Հայաս
տանի և Իբերիայի կատապան 
նշանակելու և Անիի հարկերը վե
րացնելու մասին հրովարտակը:

♦  ♦ ♦
1986թ. Վենեսաելայի Արագվա 

քաղաքի Սիրիա-Վենեսուելական 
ընկերության կենտրոնը կազմա
կերպել էր մանկահասակ աղջիկ
ների «Սինի-Սիրիա-86» գեղեցկու
թյան հանդեսը, որին մասնակցում 
էին 30 աղջնակներ:

Հանդեսի հեղինակավոր հա նձ
նախումբը առաջնության դափնին 
շնորհեց դեռատի հայուհի Անի Յա- 
դուբյանին, որն էլ ճանաչվեց 
«Սիսս-Սինի-Սիրիա-86»: Հանդեսի 
ավարտին ներկաները շնորհավո
րեցին գեղեցկուհու ծնողներ Շաքե 
և Մովսես Յաղաբյաններին:

6 ա աաա «ԷՐԵԲՈՒՆՒ» ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
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էլեն Հովհաննիսյան 
Սաթենիկ Թոսունյան 
Քրիստինա Առաքելյան 
Տիգրան Խաչումյան 
Վարդուհի Աղաջանյան 
Ռոբերտ Աղասարյան 
Լուսինե Մանուկյան 
Քրիստինա Աթաբեկյան 
էլինա Խաչատրյան 
Օֆիկ Գարեգինյան 
Անի Առաքելյան 
Նինա Սարգսյան 
էմմա Մարգարյան 
Արմեն Բորիսով 
Դմիտրի Բորիսով

ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ 
ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Վահրամ Սարդարյան ֊102խ. 
ժորա Թարզյան - 102խ.
Անի Առաքելյան - 102խ. 
էմիլյա Ղազարյան - 102խ. 

Սիլվա Մնացականյան֊102խ. 

Վաչե Թադևոսյան - 209խ. 
Սերգեյ Ազարյան - 214խ. 

Քրիստինե Տերտերյան - 307խ. 
Եսթեր Անտոնյան - 308խ. 
Վազգեն Մադաթյան ֊ 308խ. 
Լիլյա Վանյան - 308խ. 
Պետրոս Երոյան - 308խ. 
Ջեննի Եգյան - 310խ.

Լիանա Խիտարյան - 31 Օխ. 
Անահիտ Գրիգորյան ֊ 310խ. 
Սոնա Հովհաննիսյան - 310խ. 
Աննա Հովակիմյան - 31 Օխ. 
Արթուր Կարապետյան - 31 Օխ. 
Աբրահամ Իրիցյան ֊312խ. 
Իրինա Գևորգյան ֊312խ.
Անուշ Ռաշոյան - 313խ. 

Մարիամ Արամյան - 408խ. 

Ցոլեր Քեշիշօղլյան - 408խ.

Հենրիկ Պետրոսյան -408խ. 
Լիլիթ Նազարյան ֊411խ. 
Սիրուն Ավդալյան ֊412խ. 
Մարիա Դովլաթյան ֊412խ. 
Ալիս Կարապետյան ֊413խ. 
Քրիստինե Բալյան ֊ 414խ. 
Ինգա Գրիշյան - 414խ. 

Վազգեն Առուշանով ֊507խ. 
Անի Խաչատրյան -508խ. 
Խաչիկ Արշակյան 509խ. 

Մարատ Խաչատրյան ֊509խ. 
Դավիթ Նիկողոսյան ֊510խ. 
Սերյոժա Առուստամյան ֊511խ. 
Դմիտրի Բազինյան ֊512խ. 
էլեն Նազարեթյան ֊512խ. 
Սուսաննա Գալստյան ֊512խ.

Բայուոտերսի համախտանիշ
Հոմանիշը' կրաշ-համախտանիշ, տուրնիկետ-շո֊ 

կային համախտանիշ, էքստրառենալ ազոտեմիկ հա
մախտանիշ:

Ախտաբանական վիճակ է, որը զարգանում է ճն
շող առարկայի ազդեցությունից ազատվելու 6-9-րդ 
օրը:

Լ ի ն ո ւ մ  
է, օրինակ,
երկրաշարժերի, շենքերի փլուզումների ժամանակ, 
երբ մարմնի մասը, հաճախ վերջույթները, մնում են 
ծանր առարկայի տակ: Պայմանավորված է ծանր էն- 
դոինտոքսիկացիով, երբ վնասված, ճնշված եւ ար
յունազրկված հյուսվածքներից թունավոր նյութերն 
անցնում են համակարգային արյան հոսքի մեջ:

Բնորոշվում է փափուկ հյուսվածքների ախտա- 
հարմամբ, էնդոտոքսիկ շոկով, հիպերկալիեմիայով, 
միոգլոբուլինեմիայով, օլիգուրիայով կամ անոտիա

յով: Դեպքի վայրում մարմնի ախտահարված հատ
վածը ճնշող առարկայից ազատելուց առաջ դրա 
վրա դրվում է սեղմող լարան: Ապա վերջույթը պինդ 
կապում են, տեղային սառեցում են կատարում եւ 
անշարժացնում:

Բուժհաստատությունում լարանը հանում են ընդ-
հ ա ն ո ւ ր  
կամ տեղա
յին անզ

գայացումից հետո: Հետագա բուժումը ներառում է 
ախտահարված հյուսվածքների «ժապավենային» 
կտրվածքներ' պարտադիր կերպով հատելով փակե- 
ղային պատյանները (տենոտոմիա-ջլահատում): 

Հիվանդությունն անվանվել է բրիտանացի զինվո
րական բժիշկ Ե. Բայուոտերսի անունով:

Ռուսաստանում «Տրավմատիկ տոքսիկոզը» եւ 
«Երկարատեւ ճնշման համախտանիշը» նկարագր
վել են Ն. Ելանսկու եւ Մ. Կուզինի կողմից:

համախտանիշների պատմությունից

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ հհ/Ն„ /у,-.



ԵԲՈՒՆԻ ԸնԹեոցոոհ անՍտւն

Խնդրում եմ պատասխանել երիտասարդը կարո՞ղ է սիրահարվա֊ 
ծության պատճաոով խելագարվել: Եթե այո, ապա ինչպե՞ս է արտա
հայտվում այդ հիվանդությունը եւ ի՞նչ կարելի է անել այդ դեպքում: 
________________________  Կ. Հարությունյան, ք.Երեւան

Պատասխանում է «Նոր Արաբ- 
կիր» ԱԿ-ի հոգեբույժ Հարություն 
Մինասյանը:

- Սերը ինքնին նորմալ հոգեֆի- 
զիոլոգիական երեւույթ է , որը բնո
րոշ է առողջ եւ հատկապես երի
տասարդ տղամարդկանց ու կա
նանց: Անպատասխան կամ դժ
բախտ սերը կարող է մարդու մոտ 
առաջացնել տրամադրության ան
կում, տխրություն, թախիծ, կարող 
է ուղեկցվել անքնությամբ, ախոր
ժակի բացակայությամբ, հյուծվա- 
ծությամբ, ցրվածությամբ, աշխա
տունակության նվազմամբ եւ այլն: 
Այս երեւույթները ժամանակի ըն
թացքում կարող են ինքնուրույնա
բար ամոքվել եւ երիտասարդը 
կամ աղջիկը միանգամայն ապա
քինվելով կարող է ապրել նոր սի
րո բերկրանքն ու ամուսնության 
երջանկությունը:

ժողովրդախոսակցական լե զ 
վով ասված «խելագարության» 
վիճակը բժշկական բնորոշմամբ 
համապատասխանում է շիզոֆրե
նիա հիվանդությանը: Ապացուց
ված է, որ շիզոֆրենիայի առա
ջացման հիմնական պատճառը 
ժառանգական նախատրամադր- 
վածության գործոնն է: Հիվանդու
թյունը սովորաբար սկսվում է պա
տանի կամ երիտասարդ տարի
քում: Եվ եթե երիտասարդը նաեւ 
սիրահարված է, ապա հիվանդու
թյան հետեւանքով առաջացած 
ինքնազսպման բացակայության 
եւ սեվւական հույզերն ու նվիրա
կան զգացմունքնեը թաքցնելու 
անկարողության պատճառով սկ
սում է իր սիրո մասին բացեիբաց 
պատմել սիրեցյալին, հարազատ
ներին, ընկերներին, ծանոթներին 
ու անծանոթներին: Տարօրինակ ու 
կպչուն վարքի պատճառով հա
ճախ նա մերժվում է սիրեցյալի 
կողմից, ծաղրուծանակի ենթարկ
վում շրջապատում, ինչը ավելի է

խորացնում երիտասարդի հոգե
կան տառապանքները եւ դրա 
տակ քողարկում բուն հիվանդու
թյան զարգացումը: Սկզբում հի
վանդի հարազատների մոտ տպա
վորություն է առաջանում, թե երի
տասարդը անհույս ու դժբախտ 
սիրահարված է: Սակայն հոգեկան 
հիվանդության խորացմանը զու
գահեռ նրանք ուշացումով գի
տակցում են, որ երիտասարդը լր 
ջորեն հիվանդ է: Կյանքը ցույց է 
տալիս, որ նման սխալ ենթադրու
թյունները հիվանդին եւ նրա հա
րազատներին թելադրում են դիմել 
գրբացների, բախտագուշակների 
օգնությանը, ինչը պատճառ է դառ
նում կորցնելու եւս որոշակի թան
կագին ժամանակ: Եվ հոգեբուժին 
են դիմում գեթ այն ժամանակ, երբ 
հիվանդի մոտ արդեն զգալիորեն 
խորացել են հոգեկան խանգար
ման ախտանշանները եւ բանը 
հասել է ինքնավնասման եւ ինք
նասպանության փորձերին: Հա
ճախ հոգեբույժի համար դժվար է 
լինում ծնողներին համոզել, որ ոչ 
թե անպատասխան սերն է երիտա
սարդին հասցրել հոգեկան հիվան
դության, ա յլ ընդհակառակը, հո
գեկան հիվանդությունը ինքնու
րույն սկսվելով, իր մեջ ներառել է 
սիրահարվածության թեման եւ որ 
սիրահարվածությունը ոչ թե պատ
ճառ, ա յլ հետեւանք է զարգացող 
հոգեկան հիվանդության: ժողո
վուրդը հաճախ խելագարվելու 
կամ ավելի ճիշտ հոգեկան այս 
կամ այն հիվանդությամբ հիվան
դանալու փաստը թյուրիմացաբար 
կապում է «անցումային տարիքի», 
«սխալ դաստիարակության», 
«բանակում ծառայելու», «վախե
ցած լինելու» եւ ա յլ ենթադրյալ 
պատճառների հետ: Մինչդեռ շի
զոֆրենիայի եւ մի շարք ա յլ հոգե
կան հիվանդությունների առա
ջացման բուն պատճառները գտն

վում են օրգանիզմի ներսում, ժա
ռանգական նյութի' քրոմոսոմների 
մեջ, իսկ մնացած արտաքին ու 
ներքին, տեսանելի ու անտեսանե
լի պատճառները կարելի է որակել 
որպես սոսկ հիվանդության զար
գացմանը նպաստող երրորդական 
գործոններ: Այնպես որ սիրելի ըն- 
թեցող ձեր երիտասարդ բարեկամ
ների մոտ հոգեկան ոլորտի այս 
կամ այն, նույնիսկ աննշան շե
ղումներ նկատելիս մի փորձեք 
ցուցաբերել ինքնուս հոգեբանի 
կամ հոգեբույժի կեցվածք եւ նրա 
վիճակը բացատրել ձեր իմացած 
սիրողական մեկնաբանություննե- 
րով, ա յլ ցուցաբերել զգոնություն 
եւ հիվանդին հորդորեք անհապաղ 
ձեզ հետ միասին ա յցելել հոգե
բույժի: Եվ եթե պարզվի, որ նա 
իրոք առողջ է, ապա դուք երիտա
սարդին ապահոված կլինեք ող
բերգական հետեւանքներից, իսկ 
հանձինս հոգեբույժի ձեռք կբերեք 
մի նոր խորհրդատու:

Ի ԴԵՊ
Սերը եւ հիպոֆիզը

Սիրո էյֆորիկ զգացումը ծն
վում է ամենեւին ոչ թե սրտում, 
ա յլ հիպոֆիզում: Հենց այստեղից 
են սկիզբ առնում նյարդաթելերը 
եւ այստեղ են արտադրվում սերը 
կառավարող հորմոնները: Այս 
օրգանի ախտահարման դեպ
քում խանգարվում են նյարդային 
ուղիները եւ դադարում է սիրային 
կապերը վերահսկող հորմոնների 
արտազատումը: Օրինակ, այն 
անձինք, ովքեր մանկական կամ 
վաղ պատանեկան հասակում վի
րահատվել են հիպոֆիզի ուռուց
քի հեռացման համար, կարող են 
երբեք չսիրահարվել: Նրանց կա
րող են համակել մտերմական 
զգացում, սակայն նրանց մեծա
մասնությունը երբեք չի իմանա 
թե ինչ է սերը:

______ «ԷՐԵԲՈՒՆԻ» ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ



ԱՄՍԱԹԵՐԹ

Աշխարհի առաջին կին դեսպանը
Թեև աշխարհի առաջին կին դեսպան ընդունված է 

համարել Ալեքսանդրա Կոլոնտային, ով 1923֊ 
1952թթ. եղել է ԽՍՀՄ դեսպանը Նորվեգիայում, Մեք- 
սիկայում և Շվեդիայում, բայց դա այնքան էլ այդպես 
չէ: Գրող, հրապարակախոս, հասարակական գործիչ 
Դիանա Աբգարը Հայաստանի Առաջին Հանրապետու
թյան դեսպան է նշանակվել ճապոնիա- 
յում եւ Հեռավոր Արևելքում 1920-ին:

Դիանան, ում իսկական անունը Անա
հիտ է, իսկ օրիորդական ազգանունը 
Աղաբեկյան, ծնվել է Արեւելյան Հնդկաս
տանի բրիտանական գաղութ Բիրմայի 
մայրաքաղաք Ռանգունում (այժմ՜ Յան- 
գոն), բարեկեցիկ ընտանիքում: Նրա 
ծննդյան տեղի, ինչպես նաեւ նրա հետ 
կապված շատ այլ իրադարձություննե
րի մասին տարբեր, հաճախ իրարա
մերժ տեսակետներ կան: Տարբեր աղբ
յուրներում Դիանայի ծննդյան վայրը նշ
ված է Բիրման, սակայն Բուենոս Այրե- 
սում տպագրվող «Արմենիա» պարբե
րականի 1984թ. համարներից մեկում որպես նրա 
ծննդյան վայր է ներկայացվում Նոր Ջուղան: Մեկ այլ 
տարբերակ է գրվել «Հայ զինվոր» թերթում, որտեղ 
նշվում է Հնդկաստանի Բոմբեյ (այժմ' Մումբայ) քա
ղաքը:

Իրականում Դիանայի անունը Դայանա է, բայց 
քանի որ ինքը' Աբգարը, իր անունը հայերեն գրել է 
Դիանա? այ՛ժմ ընդունվում է այդ տարբերակը: Հայտ
նի է, որ նրա նախնիները եղել են նորջուղայեցիներ: 
Մայրը' Զմրուխտը, եղել է հանրահայտ հնդկահայ 
վաճառական, գրող, թարգմանիչ: Հայտնի է նաեւ, որ 
նա եղել է Մեսրոպ Թաղիադյանի մտերիմը: Հոր մա
սին ճշգրիտ տեղեկություններ չկան, միայն հայտնի է, 
որ Անահիտի ծնողները զբաղվել են կաթնամթերքի 
արտադրությամբ: Հետագայում նրա ընտանիքը տե- 
ղավտխվել է Հնդկաստանի նշանավոր Կալկաթա քա
ղաք, որտեղ էլ նա անգլիական կրթություն է ստացել 
կանանց մենաստանում:

1890- ին Աբգարը ամուսնացել է ծնունդով նորջու- 
ղայեցի Միքայել Աբգարյանի (Մայքլ Աբգար) հետ, ով 
էլ կանխորոշել է օրիորդի հետագա կյանքի ընթացքը: 
Նրանց ամուսնությունը տեղի է ունեցել Չինաստանի 
Հոնկոնգ քաղաքում, որից հետո նորապսակ ամուս
նական զույգը ճանապարհորդության է մեկնել Չի
նաստանի ա յլ վայրեր եւ ճապոնիա: Այստեղ էլ նրանք 
որոշել են մշտական բնակություն հաստատել' ընտ
րելով ճապոնիայի Կոբե քաղաքը: Այստեղ Միքայելը 
զբաղվում էր մետաքսի վաճառքով, ինչպես նաեւ 
Հնդկաստանից ճապոնիա եւ ճապոնիայից Հնդկաս
տան տարբեր ապրանքների ներմուծման եւ արտա
հանման գործով: Նա հիմնեց առեւտրական ձեռնար
կություն եւ բացեց «Great Eastern» հյուրանոցը:

1891- ին ծնվեց Դիանայի առաջնեկը' Դոզը, հետո 
որդին' Միքայել կրտսերը, իսկ 1896-ին' Ռութը: 1906-

ին' իր ամուսնու անակնկալ մահից հետո, Դիանա Աբ
գարը շարունակել է ընտանեկան գործը' մինչ որդու 
չափահաս դառնալը: Այնուհետեւ նրա ընտանիքը տե
ղափոխվել է ճապոնիայի ամենաբանուկ նավահան
գիստներից մեկը' Յոկոհամա, որը գտնվում էր Տոկի- 
ոյից 30 կմ հեռավորության վրա: Այստեղ Դիանան 

բացել է ընդարձակ վաճառատուն, որը 
առեւտուր էր կատարում Չինաստանի, 
ԱՄՆ-ի եւ Եվրոպայի հետ: Շուտով նրա 
ընտանիքը մեծ առանձնատուն է գնում 
Յոկոհամայի Յամատե թաղամասում, 
որի հյուրընկալ դռները միշտ բաց են 
եղել ինչպես օտար բարձրաստիճան 
անձանց, այնպես էլ հայ գաղթականնե
րի առաջ:

Առաջին համաշխարհային պատե
րազմի նախօրեին եւ նրա տարիներին 
Դիանա Աբգարը հանդես է եկել հայ ժո
ղովրդին նվիրված դասախոսություննե- 
րով, հոդվածներով, աշխատակցել է Յո
կոհամայի ,The ևՅթՅՈ Gazetteb անգլա- 

լեզու ճապոնական թերթին: Այդ թերթի հրատարակ
չությունում նրա անգլերեն հրատարակած գրքերից 
են «ճշմարտությունը հայության ջարդերի մասին», 
«Հայկական հարցը», «Դավաճանված Հայաստան» 
(1912), «Իր անունով», «Եվրոպայի խաղաղությունը», 
«Խաղաղության հարցը», «Խաղաղություն եւ ոչ խա
ղաղություն»: Նա նաեւ կատարել է ժամանակի հան
րահայտ «Թայմս», «Ֆիգարո» եւ ա յլ թերթերի ու ամ
սագրերի պատվերները' գրելով հոդվածներ Արեւելքի 
երկրների տնտեսության վերաբերյալ: Բացի հայերե
նից ու անգլերենից Դիանան տիրապետել է նաեւ հնդ
կերենին, ճապոներենին ու չինարենին:

Դիանա Աբգարի գրություններն ու աշխատություն
ները քաղաքական իրազեկության են բերել շատերին 
եւ պատմական մեծ արժեք են ներկայացնում: Նա 
ստանում եւ կարդում էր ոչ միայն հայկական ու ճա
պոնական, այլեւ ամերիկյան, անգլիական ու հնդկա
կան մամուլը, ինչպես նաեւ նամակագրական կապեր 
ուներ աշխարհի քաղաքական, հոգեւոր եւ ա յլ բնա
գավառների ճանաչված գործիչների հետ: Նրա աշ
խատություններն ու գրքերը, անշուշտ, կատարել են 
իրենց առաքելությունը' ճապոնական հասարակու
թյանը ծանոթացնելով հայոց ցեղասպանությանն ու 
հայ ժողովրդին: Այս մասին է վկայում 1919-ին լույս 
տեսած թուրքական «Թասֆիր» թերթը: Թուրքական 
թերթը աշխարհի չորս կողմերից ի վնաս հայերի տար
բեր փաստեր էր հավաքում: Հարցումի ընթացքում 
թուրքերը Կ. Պոլսում գտնվող մի ճապոնացու են հան
դիպել: Վերջինս լավատեղյակ էր հայկական ցեղաս
պանությանս ու ծանոթ հայկական հարցին: ճապո
նացին մեղադրել է թուրքերին ու խորհուրդ տվել 
հնարավորին չափով հարմարվել իրենց երկրռւմ ապ
րող ոչ իսլամ տարրերի հետ, հակառակ դեպքում, 
կարժանանան Եվրոպայի կշտամբանքին: Էջ 10



ՃՐԵԲՈՒՆԻ
Դիանան նաեւ բանաստեղծություններ է գրել, որոնք 

լույս են տեսել եվրոպական ու ամերիկյան մամուլում: 
Նրա վերջին գործը եղել է «Հազար պատմվածքների գր
քից», «Հայաստանի ու նրա մարդկանց պատմություննե
րը» պատմվածքների ժողովածուն, որը 2004-ին ԱՄՆ-ում 
հրատարակել է նրա թոռնուհին' Լոաիլ Աբգարը: 

Դիվանագետը լավատեղ
յակ էր ինչպես հայ ժողովրդի 
ծանր վիճակի, այնպես էլ եվ
րոպական երկրներից տրվող 
օգնության պակասի մասին: 
ճապոնացի ուսումնասիրող Հիդեհարու Նակաջիմայի 
խոսքերով' «Դիանա Աբգարը, 46 տարի ապրելով հեռա
վոր ճապոնիայում, միակ հայ կինն էր, ով լիովին տիրա
պետում էր միջազգային իրավիճակին»: Նա ամեն ինչ 
արել է Եվրոպայի օգնությունը կազմակերպելու ուղղու
թյամբ, բայց ապարդյուն: Դիանան ցանկանում էր, որ 
ԱՄՆ-ը խնամակալ պետություն դառնա Հայաստանի հա
մար, որը նույնպես, ինչպես գիտենք, տեղի չունեցավ: 
Արդյունքում կատարվեց ամենաահավորը. Դիանայի 
հայրենակիցները, հայ ժողովրդի ստվար զանգվածը զոհ 
գնաց թուրքական յաթաղանին: Հենց այդ ժամանակ իր 
կրթությամբ, հարստությամբ ու հայրենասիրությամբ մեծ 
համբավ ու հեղինակություն վայելող Դիանան դրսետրեց 
իր մեծ սերն ու հարգանքը հայ ժողովրդի հանդեպ: Նա 
փորձում էր ամեն կերպով օգտակար լինել ազգակիցնե
րին ու Հայաստանին, որտեղ, ի դեպ, երբեք չէր եղել: Եվ 
դա նրան հաջողվեց: Դիանան կարողացավ օգնել բազ
մաթիվ հայ գաղթականների, ովքեր Սիբիրի եւ ճապոնի- 
այի վրայով փորձում էին անցնել ԱՄՆ:

Ասում են, որ ճապոնիայում միշտ էլ հայերի նկատ
մամբ բարեհաճ վերաբերմունք են ունեցել եւ անժխտե
լի է Դիանա Աբգարի մեծ ավանդը հայ-ճապոնական բա
րիդրացիական հարաբերությունների կայացման գոր
ծում: Թողնելով իր աշխատանքը' Դիանան անձամբ է 
գնացել ճապոնական իշխանությունների եւ հյուպատոս
ների մոտ' փախստական հայերի փաստաթղթերի խն
դիրները կարգավորելու եւ նրանց ճանապարհորդու
թյունը դյուրացնելու համար: Նա իր առեւտրական գոր
ծակալությունը օգտագործել է որպես հայ գաղթական
ների դիվանագիտական առաքելության գրասենյակ, 
իսկ իր տունը' նրանց ժամանակավոր ապաստարան: 

ճապոնիայում Դիանային այցելել է սուրբ էջմիածնի 
պատվիրակ Ռուբեն 6. Վրղ. Մանասյանը: Նա Ամենայն 
Հայոց կաթողիկոս Գետրգ Ե-ին ուղղված նամակում 
գրում է. «Տիկին Դիանա Աբգարը չի եղել հարուստ' ապ
րելով մի երկրում, ուր օտարների համար փակված է 
ամեն մի ապրուստի աղբյուր: Նա, շնորհիվ իր լեզվագի
տության եւ մտավոր ընդունակությունների, կարողացել 
է ապրուստի միջոց ստեղծել եւ հասարակության մեջ աչ
քի ընկնող դիրք գրավել: Նա Հեռավոր Արեւելքի տիրու
հին է, ում դիմում են ամենքը: Երկրաշարժի ժամանակ, 
երբ հրո ճարակ դարձած Յոկոհամա քաղաքը կործան
վում է, եւ կոտորվում է հարյուր հազարավոր ազգաբ
նակչություն, տիկին Աբգարյանն իր ընտանիքով փրկ
վում է Աստծո նախախնամությամբ, բայց կորցնում է իր 
ամբողջ ունեցվածքն ու միանգամայն ընչազուրկ վերա
դառնում Կոբե»:

1919թ. Դիանան մասնակցել է Խարբինում (Չինաս

տան) կայացած Սիբիրի եւ Ծայրագույն Արեւելքի հայերի 
համաժողովին, որտեղ նրան ընտրել են պատվավոր նա
խագահ: 1920թ. Դիանա Աբգարը նշանակվել է Հայաստա
նի առաջին Հանրապետության դիվանագիտական ներ
կայացուցիչ եւ գլխավոր հյուպատոս Ծայրագույն Արեւել- 
քում, Հայաստանի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան ճա-

պոնիայում: Պահպանվել է 
Հայաստանի Հանրապետու
թյան արտաքին գործերի նա
խարար Համո Օհանջանյանի 
նամակը Դիանա Աբգարին' 

վերջինիս հյուպատոս նշանակելու մասին: Նամակում 
Օհանջանյանը շնորհակալություն է հայտնում նրանից' 
նորածին հայրենիքի շահերը պաշտպանելու եւ հայրենա
կիցների ծանր վիճակը թեթեւացնելու համար:

Դիանա Աբգարի դեսպան նշանակվելուց հետո ճապո- 
նիան դե ֆակտո ճանաչեց Հայաստանի Հանրապետու
թյունը' հեշտացնելով տիկնոջ մարդասիրական գործու
նեությունը եւ փախստականներին տրվող օգնությունը: 
Նրա հովանավորությունն են վայելել նաեւ Սինգապուրի 
եւ Ինդոնեզիայի հայերը:

ժամանակիցների վկայությամբ' Դիանա Աբգարը 
եղել է զարգացած, կրոնասեր, քաղաքականապես տե
ղեկացված, գթառատ եւ հստակ գործող անձնավորու
թյուն: Նա ունեցել է նաեւ շատ տպավորիչ արտաքին ու 
հմայք: Երբ նա մտել է տարբեր դահլիճներ, բոլոր ազգե
րի դիվանագետները միշտ ոտքի են կանգնել:

ճիշտ է, Դիանա Աբգարի գործունեությունը ոչ միշտ է 
գնահատվել ճապոնացիների եւ հատկապես հայերի 
կողմից, բայց Ամենայն Հայոց Գեւորգ Ե կաթողիկոսը, 
ըստ արժանվույն գնահատելով Աբգարի գործունեու
թյունը, 1926-ին արժանացրել է նրան հատուկ կոնդակի' 
հայ ժողովրդի շահերին ծառայելու եւ դժվար պահերին 
նրա կողքին լինելու համար:

Դիանա Աբգարը մահացավ 1937թ. հուլիսի 8-ին, Յոկո- 
համայում: Նրա աճյունն ամփոփվեց տեղի օտարերկրա
ցիների գերեզմանատանը' ամուսնու շիրիմի կողքին: Այ
սօր Աբգարի շիրիմը գտնվում է Տոկիոյում գործող ճապո- 
նա-հայկական բարեկամության խմբի հոգածության տակ: 

Դիանա Աբգարի սերունդներն ապրել են ԱՄՆ-ում: 
Հայկական ոգով մեծացած ու դաստիարակված նրա 
երեխաները հետագայում աշխույժ գործունեություն են 
ծավալել Ամերիկահայ Օգնության Խաչի եւ եկեղեցա
կան շրջանակներում:

Դիանա Աբգարը հայոց պատմության մեջ թողել է 
քաջ, ազնիվ, խելացի, արդար ու գթասիրտ հայ կնոջ 
կերպար: Նա չի ապրել Հայաստանում եւ հայրենակից
ների մասին լսել է միայն իր տանը ապաստանած գաղ
թականներից, բայց եղել է իսկական հայ եւ ապրել հա
յին վայել կյանքով ու գործունեությամբ: Գուցե շատերը 
այսօր նրան չեն հիշում, շատերը, ցավոք, չգիտեն նրա 
մասին, իսկ պատմության էջերն ու հայ գրականությունը 
ողողված են պակաս արժանի մարդկանց անուններով, 
բայց կենդանի են նրա գործունեության արդյունքում ծն
ված ստեղծագործություններն ու «պտուղները», որոնք 
հայերի փոխարեն այսօր վայելում են համաշխարհային 
դիվանագիտությունն ու նրա օտարազգի ներկայացու
ցիչները:

Գրիգոր Երից յան

Աշխարհի առաջին  
կին դեսպանը

10 «ԷՐԵԲՈՒՆԻ» ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ



ԱՄՍԱԹԵՐԹ

ԽՈՍՔ ՀԻՇԱՏԱԿԻ
Կյանքից հեռացավ հիանալի մարդ, սիրված մանկավարժ, 
Հայկական բժշկական ինստիտուտի բժշկական ֆիզիկայի, 

մաթ. վիճակագրության եւ ինֆորմատիկայի 
ամբիոնի վարիչ, կենսաբանական գիտությունների թեկնածու 

Լյովա Պավելի Դադիվանյանը
Լյովա Պ ա վելի Դա դիվանյա

նը ծնվե լ է 1941թ. նոյեմբերի 25- 

ին Ստեփանավանում: Ավարտե
լով  Ա. Պուշկինի անվան ռուսա
կան միջնակարգ դպրոցը ծնն

դավայրում, ընդունվել է Երևանի 
պետական համալսարանի ֆի

զիկայի ֆակուլտետը: Ընտ րելով 

«միջուկային ֆիզիկա» մասնա
գիտ ությունը նա դիպ լոմա յին  

աշխատանքը կա տ ա րել է Մոսկ- 

վայի փորձարարական և տեսա

կան ֆիզիկա յի ԳՀԻ-ում, որի 

տնօրենն էր ա շխ ա րհա հռչա կ 
ֆիզիկոս, միջուկային էներգե
տիկայի հայրերից մեկը' Աբրա- 

համ Իսահակի Ալիխանովը: 

1966թ.֊ից ա շխ ա տ ա նքա յին 
ճանապարհը Լ. Դադիվանյանին 

առաջնորդել է ԽՍՀՄ ատոմային 

էներգետիկայի օգտ ա գործմա ն 

պետական կոմիտեի ֆիզիկայի 

ինստիտուտ, որը ղեկավարում 

էր ակադեմիկոս Արտեմ Իսահա

կի Ալիխանյանը:

Նրան հետաքրքրում էր նաև 

գենետիկան: Ուստի ասպիրան

տուրա ընդունվելուց հետո գոր

ծուղվեց Լենինգրադ' բարձրմո- 

լե կ ո ւլյա ր  միա ցութ յունների 

ԳՀԻ: Այստեղ նրա կատարած 

աշխ ա տա նքը վերա բերում էր 

ԴՆԹ թելերի ռեկոմբինացիային, 

որը համարվում է գենային ինժե- 

ներիայի հիմքը:

1970թ.-ից Լ. Դադիվանյանը 

աշխատանքի է ա նցել Երևանի 

պետական բժշկական ինստ ի

տուտի բժշկական և կենսաբա
նական ֆիզիկայի ամբիոնում: 

1974թ. պաշտպանել է թեկ
նածուական թեզը:

Հայկական բժշկական ինս

տիտուտի հիմնադրման օրվա 

նից Լ. Պ. Դադիվանյանը աշխա
տանքի է ա նցել ա յստեղ և անմ

նա ցորդ ա շխ ա տ ել մինչև իր 
կյանքի վերջին օրերը:

Տա սնա մյա կներ շարունակ 

իրեն բնորոշ հանդարտությամբ 
ու սիրով նա ապագա բժիշկների 
շրջանում սերմանում էր բժշկա
կան ֆիզիկա յի գիտ ելիքները: 

Իսկ երբ նկատում էր, որ ուսա

նողները դժվարանում են ըմբռ
նե լ բժշկական ֆիզիկայի որոշ 

խրթին հարցեր, պւստրաստա- 

կամ էր անտրտունջ, նորից ու 

նորից բացատրել, միայն թե ու

սանողը հասկանա ու յուրացնի 

այն, ինչ անհրաժեշտ է վաղվա 

բժշկին:

Նրա սերն այնքան մեծ էր իր 

գործի նկատմամբ, որ ուսումնա
կան ծրա գրով նախ ա տ եսվա ծ 

ժամերից բացի, պատրաստա- 

կամություն էր հայտնում լրա 
ցուցիչ պարապել այն բոլոր ու

սանողների հետ, ովքեր ցանկու

թյուն ունեին ավելին իմանալ: 

Բժշկական ֆիզիկւսյին վերա

բերող գիտ ելիքներից զատ, Լ. 

Պ. Դադիվանյանն իր սաների 

մեջ փորձում էր սերմանել մարդ

կա յին բարձր հա տ կա նիշներ, 

երբեմն էլ իր ապրած կյանքից

քա ղա ծ դա սերով կիսվում 
նրանց հետ:

«Մեծագույն արժեք է ա զնիվ 

ու պարկեշտ մարդ լինելը, Աստ

ծո պատվիրաններին հավատա
րիմ մնա լը»,- հաճախ էր կրկնում 

նա իր սաների հետ զրույցնե
րում:

Իր կյանքից 3 տասնամյակի 
հասնող տարիները ՀԲԻ-ի պա

տերի ներսում անցկացրած դա
սախոսն ուրախանում էր բուհի 

հա ջողութ յուններով եւ պատ

րաստակամ էր իր ներդրումն ու 

աջակցությունն ունենալ բուհի 
առաջընթացի գործում:

Հա յկական բժշկական ինս

տիտուտի ռեկտորատը, պրոֆե
սորա՜դասախոսական կազմը եւ 

ուսանողները սգում են սիրելի 

Լեւոն Պ ա վլովիչ Դադիվանյանի 

մահը եւ ցավակցություն հա յտ

նում նրան հարազատներին ու 

մտերիմներին:

Սիրելի Լեւոն Պ ա վլովիչի հիշ
ատակը վառ կմնա նրա սաների, 

ընկերների, մտ երիմների եւ 

նրան ճա նա չող բոլոր մա րդ

կանց սրտերում...

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ



ԵԲՈՒՆԻ
Աշխարհ եկած յուրաքանչյուր մարդ ապրում է 

իրեն բաժին հասած կյանքը եւ հրաժեշտ տա
լիս, մեկը հանկարծակի, մյուսը տառապալի 

հիվանդությունից հետո, մեկը դեռ առաջին ճիչը չար
ձակած, մյուսը զառամյալ տարիքում:

Կան մարդիկ, ովքեր զգում եւ տեսնում են սեփա
կան մահը, սակայն դրանք եզակիներ են, օժտված 
պայծառատեսությամբ կամ գերզգայական հզոր ունա
կություններով: Այս առումով պատմությունը հետաքր
քիր բազմաթիվ դեպքեր է արձանագրել տարբեր ժա
մանակներում:

20-րդ դարասկզբի ֆրանսիացի անվանի գիտնա
կան եւ բժշկապետ Կամիլ Ֆլամարիոնը իր «Մահը եւ 
դրա առեղծվածները» գրքում ապշեցուցիչ դեպք է 
նկարագրում, երիտասարդ խոստումնալի դերասանու
հի Իրեն Մուզան 1906թ. հիպնոսի սեանսի ժամանակ 
ընկել էր խոր տրանսի 
մեջ: Ցանկանալով
իմանալ նրա գալիք բե
մական հաջողություն
ների մասին' ներկանե
րը հարցնում են, թե նա ինչ կարող է ասել իր ապագա
յի մասին: Սակայն Իրենը թղթի վրա գրում է.«Իմ կարի
երան կարճ կլինի: Ես չեմ համարձակվում ասել, թե ինչ 
վախճան է ինձ սպասվում: Դա սոսկալի է»: 3 տարի 
անց, 1909թ. Մուզան վարսավիրանոցում մազերն էր 
հարդարում: Վարսավիրը նրա մազերին քսելու հեղու
կը պատահաբար թափեց էլեկտրական սալիկի վրա, 
որը միացված էր հոսանքին: Կրակն անմիջապես տա
րածվեց եւ դերասանուհու մազերն ու հագուստը նույն
պես բռնկվեցին: Մի քանի ժամ անց Իրենը մահացավ 
հիվանդանոցում:

1974թ. Սերգեյ Բոնդարչուկն ավարտում է «Նրանք 
մարտնչում են հանուն հայրենիքի» ֆիլմի նկարահա
նումները: Մի օր երեկոյան գյուղացիներից մեկը դերա
սաններին հրավիրում է իր բաղնիքը: Գյուղի փողոցում 
պատահաբար նրանց մեքենայի տակ կատու է ընկ
նում: Վասիլին Շուկշինը, ով երբեք չէր հավատում նա
խանշաններին, նկատում է.«Լավ նախանշան չէ սա: 
Երեւի դժբախտություն կպատահի»: Մահվանից տա
ռացիորեն ժամեր առաջ Շուկշինն ազատվելով նկա
րահանումներից, առանձնանում է իր նավախցում, իսկ 
առավոտյան նրան մահացած են գտնում:

1991թ. Իգոր Տալկովն իր խմբի հետ ինքնաթիռով 
մեկնում էր հյուրախաղերի: Երաժիշտներից մեկն սկ
սում է պատմել օդային աղետների մասին: Երգիչը 
հանգստացնում է նրան.«Երբ ինձ հետ եք թռչում, մի 
վախեցեք: Ես ավիավթարից չեմ մեռնելու: Ինձ սպանե
լու են գետնի վրա, մեծ բազմության աչքի առաջ, բայց 
մարդասպանին այդպես էլ չեն գտնելու»:

Տալկովն իրավացի էր: Նրա վրա ատրճանակից կրա- 
կեցին 1991թ. հոկտեմբերի 6-ին գալահամերգի ժամա
նակ: Մարդասպանի անունը մինչեւ օրս հայտնի չէ: 

Ասում են մահացող մարդու հետեւից գալիս է մահն

ինքը: Ընդ որում նա կարող է ներկայանալ տարբեր 
կերպարանքներով: Մի քանի տարի առաջ ճապոնացի 
կենսաբան, բժիշկ-գիտնական Կանետո-Միձուկին 
փորձեց պարզել, թե որքանով է այն համապատասխա
նում ճշմարտությանը:

Կանետոն վաղ էր որբացել: Նրան դաստիարակել էր 
տատը, ում հետ նա շատ էր կապված: Երբ 82-ը բոլո
րած զառամյալ այդ կինը տեղափոխվեց հիվանդանոց, 
Կանետոն մի քանի գիշեր չէր հեռանում սիրելի տատի 
կողքից եւ հենց այդ ժամանակ էլ տարօրինակ տեսա
րանի ականատեսը դարձավ: Յոգին ավանդելուց 
վայրկյաններ առաջ տատը հանկարծ նստեց անկող
նում եւ սարսափահար նայելով տարածության մեջ, 
սկսեց թափահարել ձեռքերը' ասես քշեր ինչ որ մեկին: 
Նա ճչում էր.«Ինչո՞ւ ես եկել, հեռացիր ինձնից»:

Այս պատմությունը հանգիստ չէր տալիս գիտնակա
նին: Բազմաթիվ փոր
ձագետների հետ 
խորհրդակցելուց հետո 
Կանետոն մի եզակի 
սարք է պատվիրում 

էլեկտրոնիկայի մասնագետներին' համակարգչով, հա
ղորդակներով եւ լազերային խցիկով: Տարիներ շարու
նակ բազմաթիվ մահամերձ հիվանդների հետեւեց Կա
նետոն, բազմաթիվ հետաքրքիր դեպքեր արձանագ
րեց: Եվ հետաքրքիր ու անսպասելի էլ զոհվեց ինքը. 
Տոկիոյի կենդանաբանական այգու մոտ նրա մեքենան 
մխրճվել էր հսկայական բեռնատարի մեջ...

Շատ բժիշկներ ուսումնասիրել են հանկարծամահ 
եղած հազարավոր մարդկանց հիվանդության պատմու
թյունները: Տվյալներից պարզ է դառնում, որ նրանց մեծ 
մասը կանխազգացել է իր մահը, տարօրինակ հոգեվի- 
ճակում գտնվել, փորձել կարգի բերել գործերը:

Այսօր արդեն գիտական հայտնագործությունները 
չեն ժխտում այն, որ մահից առաջ մարդու օրգանիզ
մում լուրջ փոփոխություններ են տեղի ունենում:

Այս հարցի ուսումնասիրմամբ շատ բժիշկներ ու 
գիտնականներ են զբաղվել աշխարհի տարբեր երկր- 
ներում, տարբեր հետազոտություններ կատարել: Սա
կայն հարցը, թե ինչո՞ւ եւ ինչպե՞ս է մարդը կանխազ
գում իր մահը, այդպես էլ մնում է անպատասխան: 

Բժշկական լաբորատոր հետազոտությունների ըն
թացքում հաջողվել է պարզել, որ մահից առաջ կենդա
նի օրգանիզմի բջիջները հզոր ռադիոակտիվ ճառա
գայթներ են արձակում: Լեհ ֆիզիկոս Յանուշ Սլավինս- 
կու կարծիքով' ալիքների այդ հոսքն ընդունակ է իր 
մեջ «տպել» տեղեկատվություն մահացող էակի կյան
քի վերաբերյալ, ինչպես նաեւ' պահպանել գիտակցու
թյան եւ հիշողության որոշ դրվագներ:

Այդ դեպքում իսկապես կարելի է ենթադրել, որ մա
հանում է միայն ֆիզիկական մարմինը, մինչդեռ գի
տակցությունը, խտացված էներգիայի տեսքով, շարու
նակում է ապրել Տիեզերքում:

Մահվան
կանխազգացում.

«ԷՐԵԲքԱՆԻ» ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ M l



ԱՄՍԱԹԵՐԹ
Մեո ?ոօա նա կա ոտ ներր

Ա Զ Ա Տ  Չ Ա Խ Ո Յ Ա Ն
Մեծացել է բժշկի ընտանիքում: Դպրոցն ավարտե

լուց հետո 2008-2015թթ. սովորել է Հայկական բժշկա
կան ինստիտուտի բուժական ֆակուլտետում:

2015-2018թթ. անցել է կլինիկական օրդինատուրա 
«ուրոլոգիա, անդրոլոգիա» մասնագիտությամբ:

Վերապատրաստվել է Ս.Պետերբուրգում, Չեխիա- 
յում, Ավստրիայում:

Ներկայումս աշխատում է Վ. Ֆանարջյանի անվան 
ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի ուրոլոգիա
յի բաժանմունքում որպես ուրոլոգ:

֊Ազատ, մեծանալով դատական բժշկի ընտանի
քում, դու ընտրեցիր ոչ թե դատական բժշկությունը, 
այլ ուրոլոգիան: Ինչո՞ւ:

֊Բուհ ընդունվել եմ հենց դատական բժիշկ դառ
նալու մտադրությամբ: Ի դեպ, դատական բժշկությու
նը շատ լավ եմ սովորել: Սակայն մի քանի անգամ 
մասնակցելով նիստերի Փորձաքննությունների ազ
գային բյուրոյում, հասկացա, որ ինձ ավելի հոգեհա
րազատ է բուժող բժշկի աշխատանքը: Ու ընտրեցի 
ուրոլոգիան:

֊Իսկ ինչպե՞ս ծնվեց հետաքրքրությունը օնկոուրո- 
լոգիայի հանդեպ:

֊Ուրոլոգիան ընտրեցի, քանի որ ինձ առավելա
պես հետաքրքրում էր վիրաբուժական ուղղությունը: 
Իսկ օնկոուրոլոգիայի բնագավառում հայտնվեցի 
հանգամանքների բերումով: Մեկ տարի «Իզմիրլյան» 
ԲԿ-ում կլինիկական օրդինատուրա անցնելուց հետո 
ինքնուրույն աշխատանք անելու ձգտումն ինձ տա
րավ ՌԴ' Ս. Պետերբուրգի Ալմազովի անվան ԳՈԻ եւ 
26-րդ քաղաքային հիվանդանոց, որտեղ շուրջ 3 
ամիս վերապատրաստվեցի «օնկոուրոլոգիա» մաս
նագիտությամբ: Ու այս բնագավառն ինձ այնքան հե- 
տաքրքրեց, որ վերադառնալուց հետո փոխեցի օրդի
նատուրայի բազան եւ եկա ուռուցքաբանության ԳՈԻ:

■Հասցրել ես վերապատրաստումներ անցնել նաեւ 
Չեխի այ ում եւ Ավստրիայում: Պատմիր նաեւ այդ մա
սին:

■Երբ օտար լեզուների ես տիրապետում (իսկ ես 
տիրապետում եմ ռուսերենին, անգլերենին եւ գերմա
ներենին) եւ գիտելիքներ ունես, մասնագիտական 
աճիդ հնարավորություններն էականորեն մեծանում 
են:

Վերջին տարվա ռեզիդենտների ուսուցողական 
ծրագրով վերապատրաստման էի մեկնել Չեխիա: Երբ 
մեծ դահլիճում պրոֆեսորը հարց ուղղեց լսարանին, 
ես միանգամից պատասխանեցի: Ընդմիջմանը նույն 
պրոֆեսորը մոտեցավ ինձ եւ առաջարկեց իրենց ֆի
նանսական միջոցների հաշվին 3 ամսով վերապատ
րաստում անցնել Ավստրիայում: Բնականաբար, մեծ 
սիրով համաձայնեցի:

-Ի՞նչ խնդիրների է բախվում երիտասարդ բժիշկը 
մեր երկը ում:

֊Ամենամեծ խնդիրը աշխատանքի տեղավորման 
հարցն է եւ բժշկության ու հատկապես վիրաբուժու

թյան ասպարեզում 
հաստատվելը: Ես եւս 
դժվարությամբ եմ աշ- 
խւստանքի անցել այս
տեղ: Չնայած արտերկ- 
րում աշխատելու հրա
վեր ունեի, բայց ես այն 
կարծիքին եմ, որ յու
րաքանչյուր մարդ եր
ջանիկ է իր երկրռւմ: Եվ 
ամեն մեկս մեր գործով 
պիտի շենացնենք մեր 
երկիրը:

Սեփական փորձով 
կարող եմ ասել, որ երբ 
նպատակ ունես ու պայքարում ես դրան հասնելու 
համար, անպայման հասնում ես:

֊Ո՞ւմ ես համարում քո ուսուցիչը:
֊Ինձ վիրահատել սովորեցրել է ուրոլոգ Վարուժան 

Շահսուվարյանը: Շատ գիտելիքներ եմ ստացել նաեւ 
ուրոլոգ Ա. Գրաբսկուց («Իզմիրլյան» ԲԿ) եւ բժիշկ Մո- 
սոյանից (ՌԴ):

Իմ կարծիքով ուսուցիչը մեկը չի լինում: Բոլոր 
նրւսնք, ովքեր բուհում սովորելու տարիներին ինձ գի
տելիքներ են տվել, նաեւ նրանք, ովքեր այսօր իրենց 
փորձով կիսվում են, էլի ուսուցիչ են ինձ համար: Մար
դու համար ուսուցիչ են նաեւ իր ծնողները:

Սակայն այս բոլոր անունների մեջ ինձ համար յու
րահատուկ է Վարուժան Շահսուվարյան անունը, նրա 
մարդ եւ բժիշկ որակը, երբ ձեռքդ է տալիս նշտարը եւ 
ասում՜ համարձակ:

֊Ի՞նչ պլաններ ունես:
֊Ցանկանում եմ դառնալ լավ համբավ ունեցող 

բժիշկ, կարողանամ ավելի բարդ վիրահատություն- 
ներ կատարել: Իսկ դրան կարողեմ հասնել արտերկ- 
րի հետ կապը պահելով եւ վերապատրաստումների 
գնալով:

֊Ունե՞ս կյանքի նշանաբան, որին փորձում ես հա
վատարիմ մնալ:
֊Մի միտք կա, որն ինձ շատ է դուր գալիս' եթե ինչ-որ 

մեկը կարողացել է դա անել, ուրեմն դու էլ կարող ես:
֊Քո բնավորության ո՞ր գիծն է օգնել եւ օգնում 

կյանքում:
֊Երեւի վախը: Ձախողելու, սխալվելու, նպատա

կին չհասնելու, լավ մասնագետ չդառնալու...
֊Ի՞նչ կուզես ասել այսօր ՀԲԻ-ում սովորող ուսա

նողներին:
֊Ոնարավորինս շատ գիտելիքներ ձեռք բերեք եւ 

եղեք աշխատասեր: Մեր բուհի շատ շրջանավարատ- 
ներ, այդ թվում իմ ընկերների շատերը, հաջողությամբ 
աշխատում են եւ մեր երկրռւմ, եւ արտերկրում: Մեզ 
բոլորիս օգնել են գիտելիքներն ու աշխատասիրու
թյունը:

Զրուցեց Լուսինե Ոսկանյանը

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ



^րԵԲՈՒՆԻ
Մարդու յուրաքանչյուր օրգանի պոտենցիալ կա

րողություններն ավելի մեծ են, քան օգտագործում է 
օրգանիզմն առօրյա կյանքում: Առանց դրանց նա ի 
վիճակի չէր լինի գոյատեւելու եւ նյութական ու հո֊ 
գեւոր բարիքներ ստեղծելու:

Սառնամանիքին մարդը դողում է, որ ջերմարտադ
րությունը մեծանա: Միաժամանակ մարմնի մակերե
սից ջերմության կորուստը փոքրացնելու համար, 
մաշկի արյունատար անոթները սեղմվում են: Ի՞նչ 
կկատարվեր, եթե կիզիչ արեւի տակ մարդը չքրտ
ներ, եւ քրտինքի գոլորշիացումը չզովացներ նրան: 
Այս բոլորի շնորհիվ է, որ նա իր մեջ ուժ է գտնում ապ
րելու Անտարկտիդայի սառնամանիքի եւ արեւադար- 
ձային երկրների շոգ պայմաններում: Սակայն չպետք 
է կարծել, որ անհատի կարողություններն անսպառ 
են: Մարդու հարմարողականությունը սահմաններ 
չունի, բայց դա կախված է նաեւ արտաքին միջավայ
րի ազդեցությունից: Ցրտի, շոգի, մկանային լարում
ների, արյունահոսությունների եւ ա յլ իրավիճակնե
րի դեպքում մարդկային օրգանիզմը կարող է դիմա
նալ միայն որոշ ժամանակ: Դա մեծ մասամբ կախ

ել շրջանառության մեջ է մտնում լարված վիճակների 
ժամանակ: Հատկապես մեծ են շնչառական համա
կարգի հնարավորությունները: Չափահաս մարդը 
հանգիստ վիճակում շնչառում է 14-16 անգամ: Յու
րաքանչյուր ներշնչման ժամանակ թոքեր է անցնում 
մոտ 500 խորանարդ սանտիմետր օդ, այն դեպքում, 
երբ նրանց կենսական տարողությունը 3-4,5 հազար 
խորանարդ սանտիմետր է: Ինչպես տեսնում ենք, 
անհատն ունի շնչառական այնպիսի ռեզերվ, որը 6- 
10 անգամ գերազանցում է հանգիստ վիճակում ունե
ցած նրա պահանջը:

Պահեստային ուժերի օգտագործման ժամանակ 
մեծ նշանակություն ունի անհատի հոգեհուզական 
վիճակը: Մարդու վարքի վրա իշխում են կենսաբա
նական ու սոցիալական գործոնները' սկիզբ դնելով 
հարմարողականության եւ սոցիալական այնպիսի 
բարդ պրոցեսի, որն ընթանում է ներհոգեկան ու ար
տաքին դժվարությունները հաղթահարելու կամ 
դրանց հարմարվելու ուղիով: Գիտությունն ապացու
ցել է, որ դրական հույզերի ազդեցությամբ մկանային 
կծկումների ուժը կարող է մեծանալ 4 անգամ: Հա-
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ված է օրգանիզմի բնածին հարմարողականությու- 
նից, մարզվածության աստիճանից եւ միջավայրի 
պայմաններից:

Հուլիոս Կեսարն ու Ալեքսանդր Մակեդոնացին 
ճանաչում էին իրենց բոլոր զինվորներին ու գիտեին 
նրանց անունները, իսկ Սենեկան մի անգամ լսելով 
կարողանում էր կրկնել 2.000 բառ: Հիրավի, մարդ
կանց մեծ մասը բնականից տաղանդավոր են, միայն 
թե անհրաժեշտ է այդ տաղանդը զարգացնել: Կյան
քը հանգստի եւ լարումների մի հաջորդականություն 
է: Հենց լարվածության ռեակցիայի շնորհիվ է, որ օր
գանիզմն ի վիճակի է լինում շրջապատի փոփոխվող 
պայմաններում պահպանելու իր կենսունակությունը: 
Գիտության վերջին նվաճումները վկայում են, որ 
բնածին կարողությունների շնորհիվ հնարավոր է, որ 
մարդն ապրի 120-150 տարի: Հետազոտությունները 
վկայում են, որ իրավիճակից կախված օրգանիզմը 
դրսեւորում է ցավազերծման իր հզոր հնարքները: 
Պարզվել է, որ նրա կողմից արտադրվող էնդորֆինն 
իր այդ հատկությամբ 200 անգամ գերազանցում է 
հանրահայտ մորֆինին:

Շրջապատի անբարենպաստ պայմաններին դի
մանալու, հարմարվելու համար օրգանիզմի բոլոր 
համակարգերն ունեն բազմաթիվ միջոցներ: Այսպես, 
օրինակ, մարդու արյան քանակը մոտավորապես 
հավասար է նրա քաշի մեկ տասներորդին: Հանգիստ 
վիճակում նրա մի մասը գտնվում է արյան դեպոնե
րում' փայծաղում, որովայնի խոռոչի օրգաններում

ճախ են պատմում ծայրահեղ իրավիճակներում գտն
վող մարդկանց մոտ ի հայտ եկած անհավատալի ու
ժի մասին: Հայտնի վիրաբույժ Ն. Ամոսովի վկայու
թյամբ մարդու օրգան-համակարգերը ծանր իրավի
ճակների ժամանակ կարող են դիմանալ մոտ տասն 
անգամ ավելի ծանրաբեռնվածության:

Մարդիկ օգտվում են բնածին կարողությունների 
մի չնչին մասից միայն:

Մարդը շարունակում է մնալ բնության դեռեա լիո
վին չուսումնասիրված, չվերծանված, առեղծվածա
յին արարածը: Այժմյան բժշկագիտությունը, ֆիզիո
լոգիան, հոգեբանությունն ի վիճակի չեն պատաս
խանելու այն հարցերին, թե որտեղ եւ ինչպես են ծն
վում միտքը, զգայությունը, որտեղ են կուտակվում 
հիշողություններն ու անհրաժեշտության դեպքում 
աշխուժանում: Անհատի հոգեկան ու մարմնական 
ոլորտներն ունեն զարգացման, կատարելագործման 
անսահման պոտենցիալ կարողություններ, որոնք 
դրսեւորվում են ամենատարբեր իրավիճակներում: 
Սա վկայում է այն մասին, որ նա ունի ստեղծագործե- 
լու, պայքարելու անսպառ հնարավորություններ, 
որոնց չափը ոչ մի պարագայում լրիվ չի արտահայտ
վում: Յուրաքանչյուր հասուն անհատ ունի պաշտ
պանական եւ հարմարողական բազմաթիվ մեխա
նիզմներ, որոնք գտնվում են միմյանց լրացնող եւ 
ակտիվացնող ներդաշնակ կապի մեջ:

Ա. Բունիաթյան
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Թերապեւտ, սրտաբան, կուրոր- 

տոլոգ, բժշկության պատմաբան, 
բժշկական գիտությունների դոկ
տոր, պրոֆեսոր, ԽՍՀՄ ԲԳԱ,
ՀԽՍՀ ԳԱ ակադեմիկոս, ՀԽՍՀ գի
տության վաստակավոր գործիչ 
Լեւոն Հովհաննիսյանը պատվա
վոր տեղ ունի 20-րդ դարի նշանա
վոր հայ բժիշկների շարքում: Նա 
սկզբնավորման ակունքում է հայ 
բժշկության մի քանի կարեւոր ճյու
ղերի' ներքին հիվանդությունների, 
սրտաբանության, սուր վարակիչ հիվանդությունների, 
կլիմայաբուժության, ջրաբուժության, բժշկության 
պատմության: Նրա գործը սխրանք էր, որ պահանջում 
էր ոչ միայն մեծ կլինիցիստ-բժշկի փորձն ու ինտուի
ցիան, այլեւ' նրա անսպառ գիտելիքները, բժշկության 
ժողովրդի պատմության եւ մշակույթի նկատմամբ:

Նա ուներ մի ա յլ թանկ աստվածատուր պարգեւ' 
մտքի պայծառություն, որ ենթակա չէր զառամախտե- 
րի եւ սկլերոզի քայքայիչ ազդեցությանը: Նրա կյան
քում, ինչպես բնորոշ է բոլոր մեծ մարդկանց, կարծես 
որեւէ պատահական բան չկար, բոլոր թելերը հյուսում 
էին հիմնադրի եւ նորարարի նրա ճակատագրի պարզ 
եւ անկրկնելի գործվածքը:

Ծնվել է 1885թ. Թիֆլիսում, իրավաբանի ընտանի
քում: Ծնողները ծագումով Արցախի Քարին-տակ 
գյուղից էին:

Գիմնազիան ավարտելով 1903թ. ընդունվել է 
Ւսարկովի համալսարանի բժշկական ֆակուլտետ: 
1909թ. ավարտելով համալսարանը, բժշկական գոր
ծունեությունն սկսել է Թիֆլիսում' Միխայլովյան հի
վանդանոցի ներքին հիվանդությունների բաժանմուն
քում: 1910թ. մի քանի անձնվեր բժիշկների հետ մաս
նակցել է խոլերայի դեմ տարվող պայքարին եւ աշ
խատել հակախոլերային բարաքային հիվանդանո
ցում, ապա ղեկավարել Կարմիր խաչի բաժանմունք
ներից մեկը, որ համաճարակի դեմ պայքարելու էր 
գործուղվել Ղազախստան: 1913թ.' Կովկասի մալա
րիայի կոմիտեի քարտուղարն էր, ուստի եւ խորացավ 
Այսրկովկասում լայնորեն տարածված այդ հիվանդու
թյան բուժման եւ կանխարգելման հարցերի մեջ, 
որոնց հետագայում անդրադառնալու էր իր ծանրակ
շիռ գիտական աշխատությունների մեջ:

Թիֆլիսյան շրջանում ձեւավորվեցին նաեւ նրա 
հետաքրքրությունները հայոց պատմության, մասնա
վորապես' բժշկության պատմության նկատմամբ: Հայ 
դասական պատմագրության մեծերից մեկը' Լեոն, 
Հովհաննիսյանի ընտանիքի մոտ ազգակիցն էր եւ 
խրախուսել է հայ բժշկապատմության ասպարեզում 
երիտասարդ բժշկի առաջին քայլերը:

1914թ. ամռանը նա ընտանիքով Արցախի իր պա
պենական գյուղում էր, երբ սկսվեց 1-ին համաշխար

հային պատերազմը: Լ. Հովհան
նիսյանը որպես ռազմական բժիշկ 
զորակոչվեց ռուսական բանակ, 
ծառայեց թուրքական ճակատում 
եւ հրետանային բրիգադի բժշկի 
պաշտոնից բարձրացավ մինչեւ 
գվարդիական կորպուսի սանիտա- 
րական-հիգիենիկ ջոկատի հրա
մանատարի դիրքի: Պարգեւատր- 
վել է Ռուսական կայսրության 
բարձր պարգեւներով' Սուրբ Ան- 
նայի եւ Ստանիսլավի շքանշաննե

րով: Զորացրվելուց հետո 1920թ. տեղափոխվել է 
Երեւան եւ նշանակվել Երեւանի քաղաքային հիվան
դանոցի ներքին հիվանդությունների բաժանմունքի 
վարիչ: 1920-1921թթ. եռանդով մասնակցել է Երեւանի 
համալսարանի բժշկական ֆակուլտետի հիմնադր
ման աշխատանքներին: Մեծ համբավ ունենալով որ
պես ներքին հիվանդությունների հմուտ մասնագետ 
եւ հիանալի ախտորոշող, ստեղծել է ներքին հիվան
դությունների պրոպեդեւտիկայի ամբիոնը, որը գլխա
վորել է շուրջ 45 տարի:

1937թ. փայլուն պաշտպանել է դոկտորական թե
զը: Հիշատակության արժանի են նրա' «Ներքին հի
վանդությունների դիագնոստիկա» եւ «Ներքին հի
վանդությունների մասնավոր ախտաբանություն» դա
սագրքերը:

Հայաստանի թերապեւտիկ դպրոցի հիմնադիրն էր, 
սիրված իր աշակերտների կողմից: Հռետորական 
ձիրք ուներ, նրա դասախոսությունների համբավը 
տարածված էր համալսարանով մեկ, լսելու էին գալիս 
նաեւ դրսից:

Հմայիչ, բազմակողմանի զարգացած, արվեստի 
սիրահար մարդ էր: Նրա ղեկավարությամբ Հայաս
տանում պաշտպանվել է 30 թեկնածուական եւ 8 դոկ
տորական թեզ:

1923թ. Երեւանում հիմնադրել է տրոպիկական ինս
տիտուտ: Վ. Ավագյանի հետ միասին 1938թ. ուսումնա
սիրել եւ նկարագրել է գիտությանը տակավին անծա
նոթ մի հիվանդություն, որը ստացել է «պարբերական» 
անունը: Նրա անվան հետ է կապված Հայաստանում 
կլիմայաբանության եւ ջրաբուժության զարգացումը, 
Արզնիի հանքային ջրերի ոաումնասիրությունը եւ 
առողջարանի կառուցումը: Նրա նախաձեռնությամբ 
1963թ. Երեւանում ստեղծեց Սրտաբանության ԳՀԻ-ն: 
Անգնահատելի է նրա ժառանգությունը հայ բժշկու
թյան պատմության բնագավառում, հիմնադիրն է բժշ- 
կապատմաբանների Հայաստանի դպրոցի: Ստեղծել է 
իր հիմնարար' 5-հատոր «Բժշկության պատմությունը 
Հայաստանում» աշխատությունը:

Մեծ երախտավորը վախճանվել է 1970թ. Երեւանում:

Ըստ Ս. Վարդանյանի «Հայաստանի բժշկության
պատմություն» գրքի
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ՄԵԾԵՐԸ' ԿԱՆԱՆՑ ՄԱՍԻՆ
Դուք դիտում եք աստղը երկու պատճառով, նրա 

համար, որ նա փայլում է, ու նրա համար, որ նա 
անհասանելի է: Սակայն ձեր կողքին կա ավելի քն
քուշ փ ա յլ ու ավելի խորունկ գա ղտ նիք' կին արա
րածը:

Հյուգո

Կնոջ առաջին եւ կարետրագույն հատկանիշը 
հեզահամբույրությունն է:

ժան ժակ Ռուսո

Սիրող կնոջ սիրտը ոսկե տաճար է, որում եր
բեմն կավե կուռք է թագավորում:

Լիմերյակ

Մեծ ուժ է կինը, եթե մանավանդ անգիտակից է 
նա իր ուժին: Լավ միտդ պահիր իմ այս խոսքերը, 
սիրելի հայուհի, երբեք գիտակից մի լինի քո ուժին, 
զենք մի դարձրու նրան տղամարդու դեմ, մի գոռո
զանա բնությունից քեզ  շռա յլվա ծ այդ առավելու
թյամբ եւ մի մոռանա, որ համեստ կինը, թեկուզ եւ 
տգեղ, անհամեմատ ցանկալի է սեգ, ամբարտա
վան, գոռոզ գեղեցիկից: Քո գեղեցկությամբ ու 
հրապույրով մխիթարանք եղիր քեզ սիրողին եւ 
հիշիր, որ իր բնածին հմա յքով հպարտացող կինը 
ավելի վատթարագույն է նույն ա յղ հմայքը վաճառ
քի հանող թշվառից:

Վահրամ Փափազյան
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Noli me tangere. Մի դիպչիր ինձ !

Felicitas multos habet amicos. 
Եբքասկություսը շատ բարեկամներ mftfc

ursau
ա

Epistola non erubescit 
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