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HEADLINE:

The story of 20-years-old Vahe Grigoryan, student in 3rd year at Yerevan State Medical
University. He has been volunteering at Nork Infectious Diseases Clinical Hospital for
about three months. He confesses that during these months there have been many
situations with hard psychological impact on him but, most of all, he has been touched
when people infected with coronavirus felt guilty about infecting their family members
or relatives and friends.

DATELINE:

Yerevan, Armenia - 01/07/2020

SCRIPT:

00:00:03,560 -00:00:07,960 My name is Vahe Grigoryan, from Toros village of Shirak
province

lilit.cpfe@gmail.com

00:00:08,040 - 00:00:12,360 I am 20 years old, I study at Yerevan State Medical
University
00:00:12,520 - 00:00:17,080 When the Ministry of Health began recruiting volunteers
00:00:17,200 - 00:00:19,080 I was registered for volunteering on the very first day
00:00:19,080 - 00:00:21,440 At that time, only Nork Infection Clinic Hospital
00:00:21,440 - 00:00:23,240 worked with patients with coronavirus.
00:00:23,240 - 00:00:30,440 The first scene was scary, you could see people in uniform
00:00:30,440 - 00:00:33,040 with glasses, there were no faces
00:00:33,040 - 00:00:36,680 A few hours later I was also in that uniform
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00:00:39,760 - 00:00:45,520My first function at Nork hospital was to conduct
echocardiography.
00:00:45,520 - 00:00:50,880 A few days later I was already known as an
echocardiographist Vahe.
00:00:50,920 - 00:00:53,880 Hi, dear Gayane. How are you?
00:00:53,880 - 00:00:57,320 At first, the patients knew my name, they heard my voice,
00:00:57,320 - 00:00:59,410 but they did not see me face to face.
00:00:59,410 - 00:01:03,825 I had an interesting feeling, you communicate with
patients
00:01:03,825 - 00:01:08,400 for such a long time, you are so close to them but when
they
00:01:08,400 - 00:01:11,600 see you without uniform they do not recognize you...
00:01:11,600 - 00:01:14,157 Then I was involved also in other works.
00:01:14,157 - 00:01:15,920 The number of patients was getting higher.
00:01:15,920 - 00:01:23,370 The more the number of patients increased, the harder
the work was
00:01:23,370 - 00:01:28,610 as we dealt not only with asymptomatic patients but also
with
00:01:28,610 - 00:01:34,000 the ones who needed oxygen and medical intervention.
00:01:34,220 - 00:01:40,400 The first thing the pandemic gave me was the professional
experience,
00:01:40,400 - 00:01:43,100 the ability to communicate with the patient.
00:01:43,100 - 00:01:46,260 After the end of the pandemic, of course, I will return to
my classes
00:01:46,260 - 00:01:55,380 but I'm sure the pandemic has shaped my future.

SHOTLIST:

Shootings were conducted in the Nork Infectious Diseases Clinical Hospital and in the
hospital yard.

SCRIPT:

00:00:03,560 -00:00:07,960 Ես Վահե Գրիգորյանն եմ, Շիրակի մարզի Թորոս
գյուղից

(Original language)

00:00:08,040 - 00:00:12,360 20 տարեկան եմ, սովորում եմ Երևանի պետական
բժշկական համալսարանում
00:00:12,520 - 00:00:17,080 Երբ առողջապահության նախարարությունը սկսեց
կամավորներ հավաքագրել,
00:00:17,200 - 00:00:19,080 հենց առաջին օրը ես կամավորագրվեցի
00:00:19,080 - 00:00:23,240 Այն ժամանակ կովիդով հիվանդների հետ միայն
Նորք ինֆեկցիոնն էր աշխատում
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00:00:23,240 - 00:00:33,040 Առաջին տեսարանը վախենալու էր, տհաճ
զգացողություններ էին, տեսնում էիր արտահագուստով մարդկանց
ակնոցներվ, դեմքեր չկային
00:00:33,040 - 00:00:36,680 Մի քանի ժամ անց արդեն ես էլ այդ
արտահագուստով էի
00:00:39,760 - 00:00:45,520 Ամենաառաջին աշխատանքը Նորքում դա էկագեն
անելն էր հիվանդներին
00:00:45,520 - 00:00:50,880 Մի քանի օր անց արդեն ճանաչում էին էկագե անող
Վահե Նորքում
00:00:50,920 - 00:00:53,880 Բարև Ձեզ, Գայանե ջան, ո՞նց եք
00:00:53,880 - 00:00:59,410 Ամենասկզբում հիվանդները գիտեին անունս, լսում
էին ձայնս, բայց իրենք ինձ դեմքով չէին տեսել
00:00:59,410 - 00:01:11,600 Հետաքրքիր զգացողություն էր,երբ մարդու հետ
այդքան երկար շփվում ես, այդքան երկար իր մոտ լինում ես, բայց ինքը քեզ
առաջին անգամ է դեմքով տեսնում ու չի ճանաչում․․․
00:01:11,600 - 00:01:14,157 Հետո արդեն ուրիշ աշխատանքներ, հիվանդների
թիվն ավելացավ
00:01:14,157 - 00:01:34,000 Ինչքան սկսեց հիվանդների թիվն ավելանալ
համավարակի օրերին, այնքան աշխատանքն ավելի դժվար էր դառնում, քանի
որ դու գործ ունեիր ոչ միայն ասիմպտոմ հիվանդների հետ, այլև ծանր
հիվանդների հետ, ովքեր ունեին թթվածնի, տարբեր բժշկական
միջամտությունների կարիք
00:01:34,220 - 00:01:43,100 Ամենաառաջինը, որ պանդեմիան ինձ տվեց, դա
մասնագիտական փորձառությունն էր, հիվանդի հետ շփվելու կարողությունը
00:01:43,100 - 00:01:55,380 Պանդեմիայի ավարտից հետո, իհարկե,
կվերադառնամ իմ դասերին, բայց համոզված եմ՝ համավարակը մարդ
տեսակը իմ ապագայի կերտել է ու շարունակում է կերտել
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In the video used free music from the Youtube’s library
https://www.youtube.com/audiolibrary/music?ar=1599134090022&nv=1
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