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Բուժման Մեքենայ Հնարող Հայը

«Եղիր Հետեւող Իմաստութեան Հետ»

Ամիրդովլաթ Ամասիացի

Նորագործութիւններ, կամ նորաբերութիւններ, կը նշանակէ նոր գաղափարներ, նոր

մտայղացումներ, նոր ձեւեր եւ կամ նոր ոճեր ներմուծել ներկայ աշխարհին մէջ, ըլլան անոնք

ապրանքներ, կամ ծառայութիւններ, կամ ինչու չէ բարեփոխումներ, որոնք կը նպաստեն

հասարակութեան, մարդկանց կամ  կազմակերպութեան  գործընթացքի բարելաւման եւ յառաջդիմութեան:

Պայման է յիշել թէ ոեւէ չնչին նորարարութիւն մը, կամ յայտնաբերութիւն մը, տարիներու երկա՜ր

պրպտումներէ, փորձարկութիւններէ ու արտօնագրութիւններէ պէտք է անցնին եւ տակաւին

ամենակարեւորը՝ հսկայ դրամագլուխ ու արտակարգ կարողութիւններու, այսինքն՝ հանճար մարդոց կը

կարօտի:

«Եղիր հետեւող իմաստութեան հետ».- 14-րդ դարու մեծանուն հայ բնագէտ - բժիշկին խօսքերով

ներշնչուած, կ’անդրադառնամ բժշկութեան մեծ դերը, մարդկային կեանքէն ներս: Առ ի գիտութիւն,

Ամասիացին՝ Արեւելքի զանազան երկիրները շրջելով, հին եւ միջնադարեան բժշկութիւնները

ուսումնասիրած է եւ ապա հսկայ վերլուծումներով մէջտեղ եկած է, որոնցմէ ամենայայտնին էր «Օգուտ

Բժշկութեան»: Բժշկութիւնն ու ճիշդ սննդականոն է, որ կը պահպանէ առողջութիւնը եւ անոր մեծագոյն

պատուիրանն էր  հետեւիլ ու գործադրել այդ գիտութիւնը:

Դարերու ընթացքին, ինչպէս համակարգիչներու յայտնագործումը մեծ նպաստ բերին գիտութեան եւ

զանազան ասպարէզներու մէջ, նոյնպէս եւ աւելիով բժշկագիտութեան մէջ ստեղծուած արդիական նոր

գործիքները կեանքի յառաջընթացի վերելքին մեծ նպաստ բերին: Յատկանշական է ճառագայթներու

միջոցով դիտել մարդու մարմնի ներքին օրկանները, մագնիսական տատանումներու պատկերներու

արտացոլմամբ, (MRI)-ի, եւ այս յայտնի գործիքը հնարողն է Ամերիկահայ բժիշկ եւ գիտնական՝

Ռայմոնտ Վահան Տամատեան:
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Ռայմոնտ Վահան Տամատեանը, ծնած է 16 Մարտ, 1936 թուականին,Նիւ Եորքի մէջ, Ֆրանսահայ

Վահան եւ Օտէթ Եազըճեաններու ընտանիքին մէջ: Ան ջութակ նուագել սորված է «Ճուլիարտ»

երաժշտական   դպրոցին մէջ եւ ամառները աշխատած է որպէս «թենիս»ի մասնագէտ Լոնկ Այլընտի մէջ:

Ան հեռացաւ երաժշտութենէն, երբ մտքին մէջ յստակացաւ թէ երբէք, որպէս մենակատար համբաւ

չունենար: 1956 թուականին ան ստացած է բարձրագոյն կրթութիւն թուաբանագիտութեան մէջ

«Ուիսկանսըն-Մետիսըն» համալսարանին մէջ, իսկ 1960 թուականին Նիւ Եորքի «Ալպէրթ Այնշթայն»

բժշկական համալսարանէն ստացած է Մաքիստրոսի կոչում։ Ռայմոնտ Վահան Տամատեան ամուսնացած

է Տոննա Թերիի հետ եւ ունին երեք զաւակներ:

Ռայմոնտի մեծ մայրը, որուն հետ ան շատ կապուած էր, մահացած է կրծքագեղձի քաղցկեղի

պատճառով, եւ այդ մղած է Ռայմոնտին, ու մեծ հետաքրքրութիւն արթնցուցած է, որպէսզի ուսումնասիրէ

ու գտնէ այն բոլոր ճանապարհները, որոնք կրնան ժամանակին ախտորոշում գտնել ու ճշգրիտ բուժում

տալ հիւանդներուն, որպէսզի մարդկային կեանքը երկնցնէ:

Ռ. Վ. Տամատեան հետազօտական   հետաքրքրութիւնները ստիպեցին անոր փորձարկելու (N.M.R.)

ուսմունքը, ատոմային միջուկները մագնիսական դաշտի ենթարկելով՝ հետեւողական

յաճախականութիւններով ռատիօ-ալիքներու արտանետում առաջացնելու համար։ Ան սկսաւ

ուսումնասիրել Կալիումի իոններու բջիջներուն ներսը(He began to study the inside of

potassium ion cells): Հետագային, ան պարզեց, որ կալիումի թոյլ ժամանակները շատ աւելի կարճ

են՝ համեմատած կալիումի իոններու ջրային լուծոյթներուն հետ: Ի վերջոյ տագնապալի

դժուարութիւններէ եւ երկար ու այլազան հետազօտութիւններէ ետք՝ ան պնդեց ու կրցաւ փաստել, թէ իր

յայտնաբերած գիւտովը կրնան նկատել քաղցկեղը մարդու մարմնին մէջ, գործիքին յայտնաբերած

անբնական հիւսուածքներով, առանց բարդութիւններու:

Տամատեան, ինքն էր, որ յայտնագործեց արդիական անվտանգ ու ճշգրիտ գործիք մը, եւ ան դարձաւ

առաջինը, որուն ստեղծագործութեամբ, 1977 թուականին կատարեց մարդու, ամբողջ մարմնի,

մագնիսական տատանումներով պատկերացում մը, որու միջոցաւ կարելի է քաղցկեղը ախտորոշել:

Պրն. Տամատեանը իր առաջին արտօնագիրը ստացած է 1974 թուականին: Սակայն առաջին

մագնիսական տատանումներու պատկերացումը կատարուած է մարդու վրայ 3 Յուլիս, 1997
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թուականին, Լարի Մինքոֆի վրայ: Անոր կրծքավանդակի մէկ պատկերը տպելու համար պահանջուած է

մօտաւորապէս 5 ժամ:

Դոկտ. Ռայմոնտ Տամատեանի ներդրումներու շնորհիւ է, որ մագնիսական տատանումներու

պատկերացումը դարձաւ բժշկութեան մէջ ամենահզօր ու վստահելի ախտորոշման գործիքը:

Տամատեանի բացայայտումը մարդկային կեանքը մղեց աւելի բարձր մակարդակի: Առանց անոր

յայտնագործութեան, հնարաւոր չէր յայտնաբերել քաղցկեղի նման լուրջ հիւանդութիւններ կամ

հիւսուածքներու ներսի ազդանշանները ունենան բաւական հակադրութիւն՝ բժշկական առումով,

օգտակար պատկերներ ստեղծելու համար:

Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու նախագահը անձամբ, ճանչնալով ու անդրադառնալով Ռայմոնտ

Վահան Տամատեանի ձեռքբերումները, արուեստագիտութեան ու բժշկագիտութեան ոլորտին մէջ, 1988

թուականին ազգային բարձրագոյն շքանշանին արժանացուց Դոկտ. Տամատեանին: Դոկտ. Տամատեանին

շնորհուեցաւ բարձրագոյն պարգեւը MRI-ի ստեղծման ու զարգացման իր կատարած

ուսումնասիրութիւններուն ու աշխատանքներուն համար: Իսկ 1989 թուականին, Ռայմոնտ Վահան

Տամատեան ներածուեցաւ «Ազգային Գիւտարարներուն Փառք»ի սրահին մէջ:

Ռայմոնտ Վահան Տամատեան նաեւ արժանացած է (Այն Անձը որ Ստեղծեց MRI)ը $100,000 -ի

մրցանակին:

Ճիշդ է թէ շատ հայ աստղեր կան, որոնք մեծ ներդրումներ ունեցած են, եւ ճիշդ է նաեւ երբ լսենք

«Հայ» անուն մը արժանացած է բարձր գնահատանքերու ու մրցանակներու կ’ոգեւորուինք ու

կ’ազդուինք: Սակայն այս մէկը տարբեր է. Դոկտ. Տամատեան ո՛չ միայն հայ նորագործութիւն մը

ստեղծող մըն է, ան նաեւ համաշխարհային արումով, մարդկային կեանքը ամբողջովին փոխող գիւտ մը

բերաւ 1970-ական թուականներուն, աշխարհի մը մէջ, որ չէր կրնար պատկերացնել այսպիսի նորութիւն

մը: Գիւտ մը, որ մարդկային օրկաններու ներսը ներխուժելով, եւ շուտ ախտորոշում ընելով, առիթ կու

տայ աւելի քան 60 միլիոն հիւանդներու բուժում ստանալու, ու բուժում ստանալով հնարաւորութիւն կու

տայ նոր կեանք մը ունենալու:
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Ես անձամբ, շատ կարեւոր կը նկատեմ այս ստեղծագործութիւնը եւ շինիչ, երբ մտածեմ թէ որքա՜ն

հայ հիւանդներ օգտուած են եւ կ’օգտուին այս գիւտեն, եւ որքա՜ն մտաւորական ու խելացի հայ

հիւանդներ նաեւ բուժուած են, որովհետեւ այս մեքենայով կանուխ յայտնաբերած են իրենց

հիւանդութիւնները ու բուժուած են, եւ կարողացած մեր հայրենիքին, համայն մարդկութեան, ինչպէս

նաեւ հայ ազգին պարգեւել ամենաթանկագին ստեղծագործութիւնները զանազան ասպարէզներու մէջ:

Որքա՜ն շնորհակալ եմ, որ առիթը ունեցայ ուսումնասիրելու այս նիւթին շուրջ, եւ պատիւը ունեցայ

ծանօթանալու այս հսկայ գիւտարարին՝ Ռայմոնտ Վահան Տամատեանին:




