
ՀԱՅ ՕԳՆՈՒ�ԱՆ ՖՈՆԴԻ 
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԻ�ԱԴԻՐՆԵՐ

Դոկտոր 

ՐԱՖՖԻ 
ՀՈՎԱՆԻՍՅԱՆ

Պրոֆեսոր 

ԷԴԳԱՐ 
ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ

Պրոֆեսոր 

ԱՆԵՏ 
ՉՈՒԼՖԱՅԱՆ

ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ
ԾՐԱԳԻՐ 
Հայաստանի մարզերում և Արցախում 

աշխատող բժիշկների համար



Հայ օգնության ֆոնդ

ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 

џ 1988թ հի�ադրումից ի վեր 

առողջապահական ծրագրերը եղել են Հայ 

օգնության ֆոնդի առաջնահերթությունների 

ցանկում։ Էդգար Հովսեփյանի, Ջոն 

Բելեզիկիանի, Ջոն Ներսիսյանի և Անետ 

Չուլֆայանի նախաձեռնությամբ 

իրականացվեց շարունակական բժշկական 

կրթության յուրահատուկ մի ծրագիր, որի 

շնորհիվ Հայաստանից 90 բժիշկներ 

հրավիրվեցին Ա� առաջատար կլինիկաներ՝ 

վերապատրաստվելու և կատարելագործելու 

մասնագիտական հմտությունները:  

џ 2000թ հի�վեց ՀՕՖ-ի բժշկական 

շրջանավարտների միությունը:  

џ 2005թ. ՀՕՖ-ի բժշկական շրջանավարտների 

միության նախաձեռնությամբ �կնարկեց 

շարունակական մասնագիտական 

զարգացման ծրագիր ՀՀ մարզերում 

աշխատող բժիշկների համար: 

џ 2011թ Ա�րիկայի Հայ Բժիշկների Միության  

(AAHPO) համագործակցությամբ �կնարկեց 

շարունակական մասնագիտական 

զարգացման ծրագիր Արցախում աշխատող 

բժիշկների համար:

ՀՕՖ-Ի ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ 
1990 ԹՎԱԿԱՆԻՑ ԱՌ ԱՅՍՕՐ



Հայ օգնության ֆոնդ

ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

џ 2005թ �կնարկից ի վեր Հայ օգնության ֆոնդի 

կողմից իրականացվող «ՀՀ մարզերում և 

Արցախում աշխատող բժիշկների» 

վերապատրաստում ծրագիրը հաջողությամբ 

շարունակվում է առ այսօր՝ նորանոր 

ձեռքբերու�եր և զարգացու�եր 

արձանագրելով:

џ 2017թ-ից սկսած ծրագրի բոլոր 

դասընթացները հավաստագրված են ՀՀ ԱՆ 

ԱԱԻ Մասնագիտական գործունեության 

հավաստագրման ազգային կենտրոնի կողմից:

џ 2005թ ծրագրի �կնարկից ի վեր, 

Հայաստանում և Արցախում կազմակերպվել են 

հարյուրավոր գիտաժողովներ, դասընթացներ՝ 

շատերը միջազգային մասնակցությամբ։ 

Ծրագրի շրջանակում, ՀՀ և ԱՀ տասնյակ 

բժշկական հաստատություններ ստացել են 

կարևորագույն բժշկական սարքավորու�եր։



Հայ օգնության ֆոնդ

ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 
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874 
մասնակից

2005-
2021թթ․

Բժիշկների վերապատրաստման 

ծրագրի մասնակիցները 

ըստ Հայաստանի մարզերի 

2005-2021 թվականներ

Բժիշկների վերապատրաստման 

ծրագրի մասնակիցները 

ըստ մասնագիտությունների 

2005-2021 թվականներ | Հայաստան

167  Ընտանեկան 

           բժշկություն / 
           թերապիա 

122  Այլ

110  Մանկաբուժություն

95  Մանկաբարձություն 

և գինեկոլոգիա

Ճառագայթային ախտորոշում  80

Սրտաբանություն  60

Լաբորատոր ախտորոշում  49

Ներզատաբանություն  43

Վիրաբուժություն  39

Նյարդաբանություն  39
Անեսթեզիալոգիա  39

Նեոնատոլոգիա  38



Հայ օգնության ֆոնդ

ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

283 
մասնակից

2005-
2021թթ․

Բժիշկների վերապատրաստման 

ծրագրի մասնակիցները 

ըստ Արցախի մարզերի 

2005-2021 թվականներ

Բժիշկների վերապատրաստման 

ծրագրի մասնակիցները 

ըստ մասնագիտությունների 

2005-2021 թվականներ | Արցախ

Քարվաճառ  2  6  Հադրութ  
10  Ասկերան  

13  Շուշի  

16  Մարտունի  

19  Քաշաթաղ  

26  Մարտակերտ  

  Ստեփանակերտ  139
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Նորությունները, որոնց մայրաքաղաքի բժիշկները ծանոթանում են 

արտասահմանյան վերապատրաստու�երից, �զ՝ մարզային բժիշկներիս, 

ուշ է հասնում, իսկ վերապատրատման միջոցով ծանոթանում ես 

նորություններին։ Բժիշկը պետք է ա�ն տարի վերապատրաստվի, բայց 

շատերը ֆինանսական խնդիրներ ունեն։ Ես էլ արդեն 4 տարի է չէի անցել 

վերապատրաստում ու որոշեցի նորից դի�լ ՀՕՖ-ի ծրագրին, քանի որ 

լուծվում են կացության հարցերը ու հետևողական են աշխատում �զ հետ:

Գյումրիում աշխատող ընտանեկան բժիշկ

Ծրագրի մասնակից

Առաջին ՇՄԶ վերապատրաստումը դեռևս 2014թ-ին 

օգնել է ձեռք բերել շատ գիտելիքներ  և զարգացնել 

հմտություններս երեխաների էնդոկրինոլոգիայի 

ոլորտում, սակայն այդ ժամանակից ի վեր �ծ 

փոփոխություններ են գրանցվել բժշկության 

ոլորտում․ շաքարային դիաբետի կլինիկական 

գիտությունն առաջընթաց է ապրում և այժմ 

ցանկություն ունեմ խորացնել գիտելիքներս 

ինսուլինային պոմպի թերապիայի ոլորտում։

Ծրագրի մասնակից

Այգեստանի պես փոքրիկ գյուղում դու 

բոլորն ես և ա�ն ինչ՝ և՛ բուժող, և՛ 

բժիշկ, և՛ բուժքույր։ Դու պետք է 

բավարար արագ գործես՝ վերահսկելու 

իրավիճակը արտակարգ դեպքերում։ 

Վերապատրաստումը լավ անցավ և ես 

գոհ եմ արդյունքից։ Մասնագիտական 

ցանցը, ընկերական հանդիպու�երը․ 

այն գերազանցեց իմ սպասելիքները:

Այս նախաձեռնությունը իմ երազանքն էր, 

որը հնարավորություն դարձավ ՀՕՖ-ի հետ 

համագործակցություն շնորհիվ:

Արցախի Առողջապահության նախարար 

Կարինե ԱթայանԾրագրի հեղինակ և աջակից Գևորգ Յաղջյան

Պրոֆեսիոնալիզմը չի դասավանդվում 

բժշկական համալսարանում, �նք ինքներս ենք 

դառնում պրոֆեսիոնալ, իսկ լինել պրոֆեսիոնալ 

նշանակում է կիսել գիտելիքներն ու 

հմտությունները գործընկերների հետ:

ՀՕՖ-Ի ԲԺԻՇԿՆԵՐԻ 
ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ 

ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հայ օգնության ֆոնդ

ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 

Այս ծրագիրը մշակույթ է փոխում, բարձրացնում է բժիշկների 

ինքնագնահատականը։ Կարևոր է, որ բժիշկները հեղինակություն ունենան 

մարզերում, լինեն պատրաստված, որ մարդիկ կարողանան վստահել բժիշկներին։ 

ՀՕՖ-ի այս ծրագիրը դրան հասնելու լավագույն հնարավորություններից �կն է:

Ծրագրի ղեկավար Համբարձում Սիմոնյան



џ Առողջապահության ազգային 
ինստիտուտի հանրապետական 
գիտաժշկական գրադարան

џ Առողջապահության ազգային 
ինստիտուտի մասնագիտական 
գործունեության հավաստագրման 
ազգային կենտրոն

џ Իզմիրլյան բժշկական կենտրոն

џ Արցախի Հանրապետության 
Առողջապահության նախարարություն

џ Արաբկիր բժշկական կենտրոն

џ Աստղիկ բժշկական կենտրոն

џ Էրեբունի բժշկական կենտրոն

џ «Հերացի թիվ 1» համալսարանական 
հիվանդանոցային համալիր

џ ԱՐԹՄԵԴ բժշկական կենտրոն

џ «Մուրացան» համալսարանական 
հիվանդանոցային համալիր

џ ՈՒիգմոր քլինիք բժշկական կենտրոն

џ Սուրբ Աստվածամայր բժշկական 
կենտրոն

џ Շենգավիթ բժշկական կենտրոն

џ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական 
կենտրոն

џ «Միքայելյան» համալսարանական 
հիվանդանոցային համալիր

џ Վերարտադրողական առողջության, 
պերինատոլոգիայի, մանկաբարձության 
և գինեկոլոգիայի հանրապետական 
ինստիտուտ
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