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ՆԵՐԴԻՐ

ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԸ ԵՐԲԵՔ ՉԻ ԿԱՐՈՂ ՏՈՒՆ ԴԱՌՆԱԼ … ՈՉ ՈՔԻ ՀԱՄԱՐ

Ամփոփ նկարագրություն
2009 թվա կա նին ՀՔԱ Վա-

նա ձո րի գրա սեն յակն ի րա կա-

նաց րեց մար դու ի րա վունք նե րի 

մո նի թո րինգ ՀՀ նյար դա հո գե-

բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն-

նե րում: Մո նի թո րին գի արդ յուն-

քում ար ձա նագր վե ցին ո լոր տում 

առ կա մի շարք հա մա կար գա յին 

խնդիր ներ̀ կապ ված

 դա ժան և  ար ժա նա պատ-

վութ յու նը նվաս տաց նող 

վե րա բեր մուն քի, նե րառ-

յալ ֆի զի կա կան և հո գե-

բա նա կան բռնութ յան հետ

 պատ շաճ խնամ քի ու 

բուժ ման բա ցա կա յու-

թյան հետ

 կյան քի վատ պայ ման-

նե րի հետ

 հա մայն քից մե կու-

սաց ված, զատ ված 

/segregation/, հա սա րա-

կա կան աչ քից հե ռու լի-

նե լու հետ, ո րի հետ ևան-

քով չեն ա պա հով վում

  հա մայն քա յին ներգ-

րավ վա ծութ յու նը

 ան կախ կյան քի վա րու մը

 ո րո շում ներ կա յաց նե լու 

հնա րա վո րութ յուն նե րը

  ան ձի ի րա վունք նե րի 

արդ յու նա վետ պաշտ-

պա նութ յու նը:

Դիսպանսերը մի փոքր պետություն 

է և ոչինչ չեմ կարող փոխել, 

որովհետև դրվածքն այսպիսին է. ոչ ոք 

ընդհանրապես չի կարող ոչինչ փոխել. 

ոչ մի բողոք չի անցնում:

Սոցիալ-հոգեբանական 

հաշմանդամություն ունեցող անձ

____________________________

Հիվանդներն ուրիշ ճար չունեն, ստիպված 

հաստատության կողմից տրվող սնունդն 

են ուտում, թող չգժվեին, բա մենք ինչ 

անենք:

Աշխատակից

____________________________

Հիվանդին ընդունելու ժամանակ, 

փոխանակ նրան հարցնեն իր 

հոգեվիճակի, հիվանդության 

ակունքների մասին, հարազատներին են 

հարցնում ու չիմանալով բուն ակունքը՝ 

բուժում են նշանակում:

Սոցիալ-հոգեբանական 

հաշմանդամություն ունեցող անձ

____________________________

Կարդում եմ նամակները, տեսնում եմ, որ 

անկապ նամակներ են, հիմնականում ոչ 

մի տեղ էլ չեմ ուղարկում:

Աշխատակից
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Գործող համակարգի պայմաններում

 Բռնությունը և վատ վերաբերմունքը հոգեբուժական 

հաստատություններում

Հո գե բու ժա կան հաս տա տութ յուն նե րում բարձր են վատ վե րա բեր մուն-

քի դրսևոր ման ռիս կե րը, քան զի այս հաս տա տութ յուն նե րը ի րենց բնույ թով 

փակ հա մա կար գեր են և դժ վար են են թարկ վում հա սա րա կա կան վե րահս-

կո ղութ յա նը: Հո գե բու ժա կան հաս տա տութ յուն նե րում մար դու ի րա վունք նե-

րի մո նի թո րին գը ցույց է տվել, որ այս հաս տա տութ յուն նե րում դեռևս առ կա 

են ան ձանց նկատ մամբ նվաս տաց նող և դա ժան վե րա բեր մուն քի դրսևո-

րում նե րը, նե րառ յալ ֆի զի կա կան և հո գե բա նա կան բռնութ յուն նե րը, որ պես 

պատ ժա մի ջոց զսպման մի ջոց նե րի կի րա ռու մը, աշ խա տան քա յին շա հա-

գոր ծում նե րը:

 Հոգեբուժարանում գտնվելը անհնարին է դարձնում հիմնարար 

իրավունքների իրականացումը 

Ու սում նա սի րութ յու նը ցույց է տա լիս, որ հո գե բու ժա րան նե րում ա պա-

հով ված չեն կյան քի պատ-

շաճ պայ ման նե րը, ինչ պի-

սիք են սա նի տա րա հի գիե-

նիկ պայ ման նե րը, սննդի 

ո րա կը և  այլն: Ա վե լին, 

հաս տա տութ յու նում ապ րե-

լը ինք նըս տինք յան հա սա-

րա կութ յու նից մե կու սա ցում 

է են թադ րում: Ն ման մե-

կու սա ցու մը չի կա րող ար-

դա րաց վել ան ձին խնամք 

կամ բու ժում տրա մադ րե լու 

նպա տա կով: Իսկ հո գե բու-

ժա կան հաս տա տութ յու նում 

մե կու սա նա լու հետ ևան քով 

անհ նար է դառ նում ան ձի 

կող մից ինք նու րույն կյանք 

վա րե լը, ո րո շում ներ կա-

յաց նե լը: Հաս տա տութ յու-

նում կյան քը հան գեց նում է 

ան ձի ինք նու րույ նութ յան և  

ու նա կութ յուն նե րի անկ ման: 

«Կար հարկադիր բուժում ստացող հիվանդ, 

որը չունի հարազատ, գնալու տեղ, դատարանը 

չգիտեր̀ ինչ որոշում կայացներ և դուրս չգրեց»

Աշխատակից

____________________________

Շատ դեպքեր են եղել, որ հիվանդները 

փախուստի են դիմել: Որպես պատիժ 

հիվանդներին ֆիքսում են և սրսկում:

Աշխատակից

____________________________

Չի եղել դեպք, որ հիվանդը դուրս գրվելուց 

հետո իրավաբանի կամ փաստաբանի 

դիմի: Եթե մարդ կարողանա իրավաբանի, 

փաստաբանի դիմել, էնա դուրս կգրեն, կգնա:

Աշխատակից
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Ան ձը վե րոնշ յալ հաս տա տութ յուն նե րում զրկված է ո րո շում կա յաց նե լու ու 

ինք նու րույ նութ յուն դրսևո րե լու հնա րա վո րութ յու նից այն պի սի տարրական 

հարցերում, ինչպիսիք են ինչ ուտել, երբ ուտել, երբ լողանալ, երբ զբոսնել 

և այլն: 

Հոգեբուժարանում գտնվելը նպաստում է խարանի ձևավորմանը

Հո գե բու ժա կան հաս տա տութ յուն նե րում գտնվե լը հան գեց նում է սո-

ցիալ-հո գե բա նա կան հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց նկատ մամբ 

խա րա նի, կարծ րա տի պե րի, խտրա կան վե րա բեր մուն քի ձևա վոր մա նը:

Այս ան ձանց նկատ մամբ կարծ րա տի պե րի առ կա յութ յու նը իր հեր թին 

բա ցա սա բար է անդ րա դառ նում նաև նրանց հա սա րա կա կան կյան քում 

մաս նակ ցութ յան և ներգ րավ վա ծութ յան, ինչ պես նաև ի րա վունք նե րի լիար-

ժեք ի րա կա նաց ման և պաշտ պա նութ յան վրա: 

Պատշաճ խնամքի բացակայությունը

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան հա մայնք նե րի մեծ մա սում բա ցա կա-

յում են հա սա նե լի հո գե բու ժա կան ծա ռա յութ յուն նե րը, ին չի հետ ևան քով 

խախտ վում է ան ձանց հո գե բու ժա կան օգ նութ յուն ստա նա լու ի րա վուն քը: 

Հո գե բու ժա կան հաս տա տութ յուն նե րը կենտ րո նաց ված են հան րա պե տութ-

յան մի քա նի հա մայնք նե րում և մար դիկ ստիպ ված են ի րենց բնա կութ յան 

վայ րից հե ռու բու ժում ստա նում: Ան ձի բու ժու մը իր բնա կութ յան վայ րից հե-

ռու գտնվող հո գե բու ժա կան հաս տա տութ յու նում նաև նպաս տում է հա րա-

զատ նե րի հետ կա պի խզմա նը և հա սա րա կութ յու նից մե կու սաց մա նը:  

 Իրավական դաշտ - «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց 

իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիա

2010 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 22-ին Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը 

վա վե րաց րեց « Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի մա-

սին» ՄԱԿ-ի կոն վեն ցիան, ո րով Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը ստանձ-

նեց պար տա վո րութ յուն ներ ուղղ ված հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց 

ի րա վունք նե րի ա պա հով մա նը և պաշտ պա նութ յա նը: 

ՀՔԱ Վա նա ձո րի գրա սեն յա կը կոչ է ա նում Կա ռա վա րութ յա նը Կոն վեն-

ցիա յով ստանձ նած պար տա վո րութ յուն նե րի կա տար ման նպա տա կով ի րա-

կա նաց նել ներ քոնշ յալ բա րե փո խում նե րը և մի ջո ցա ռում նե րը: Սույն փաս-

տա թուղ թը մշակ վել է` հաշ վի առ նե լով « Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան-

ձանց ի րա վունք նե րի մա սին» ՄԱԿ-ի կոն վեն ցիան և Եվ րո պա կան խորհր-

դի մար դու ի րա վունք նե րի հանձ նա կա տա րի « Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 

ան ձանց ան կախ ապ րե լու և հա մայն քում ներգ րա վե լու մա սին» և «Մ տա վոր 
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և սո ցիալ-հո գե բա նա կան հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց գոր ծու նա-

կութ յու նը» զե կույց նե րը: 

Շա րու նակ վող խախ տում նե րից և վատ վե րա բեր մուն քից պաշտ պա-

նե լու հա մար հո գե կան ա ռող ջութ յան ո լոր տում անհ րա ժեշտ է ի րա կա-

նաց նել օ րենսդ րա կան, կա ռուց ված քա յին, կրթա կան և հա սա րա կա կան 

կար ծի քի ձևա վոր մանն ուղղ ված հետև յալ բա րե փո խում նե րը և մի ջո ցա-

ռում նե րը. 

ՀՐԱՏԱՊ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
Որ պես հրա տապ մի ջո ցա ռում ներ անհ րա ժեշտ է վե րաց նել բո լոր հո-

գե բու ժա կան հաս տա տութ յուն նե րում վատ վե րա բեր մուն քի դրսևոր ման 

դեպ քե րը և  ի րա կա նաց նել պատ շաճ, ան կախ, ան կողմ նա կալ, օբ յեկ տիվ 

քննութ յուն կա տա րող նե րին պա տաս խա նատ վութ յան են թար կե լու և հե տա-

գա դեպ քե րը կան խար գե լե լու նպա տա կով`

առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով

ան ձի նկատ մամբ ֆի զի կա կան, հո գե բա նա կան բռնութ յան են-

թարկ ման դեպ քե րին,

ան ձի նկատ մամբ ֆի զի կա կան զսպման մի ջոց նե րի կի րառ մա նը,

ան ձի նկատ մամբ ան մարդ կա յին, ար ժա նա պատ վութ յու նը նվաս-

տաց նող վե րա բեր մուն քին, նե րառ յալ կյան քի վատ պայ ման նե րին 

հո գե բու ժա կան հաս տա տութ յու նում,

հո գե բու ժա կան հաս տա տութ յու նում մահ վան դեպ քե րին:

Անհրաժեշտ բարեփոխումներ

Օրենսդրական բարեփոխումներ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան հո գե կան ա ռող ջութ յան ո լոր տի 

ի րա վա կան ակ տե րի և մի ջազ գա յին ստա դարտ նե րի, մաս նա վո րա-

պես` « Հաշ ման դամ նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան մա սին» 

ՄԱԿ-ի կոն վեն ցիա յի հա մե մա տա կան վեր լու ծութ յան ի րա կա նա ցում 

և ՀՀ օ րենսդ րութ յան մեջ հա մա պա տաս խան փո փո խութ յուն նե րի ու 

լրա ցում նե րի կա տա րում

 « Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի մա սին» 

ՄԱԿ-ի կոն վեն ցիա յի կա մըն տիր ար ձա նագ րութ յան վա վե րա ցում

 Սո ցիալ-հո գե բա նա կան հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց մար-

դու ի րա վունք նե րի խախ տում նե րով զբաղ վե լու պաշ տո նա կան լիա-

զո րութ յամբ օժտ ված ի րա վա սու մարմ նի ստեղ ծում
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 Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում սո ցիալ-հո գե բա նա կան հաշ-

ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց հա մայն քա յին ծա ռա յութ յուն նե րի 

տրա մադր ման մե խա նիզմ նե րի օ րենսդ րա կան կար գա վո րում նե րի 

մշա կում և  ըն դու նում

 Հո գե բու ժա կան ծա ռա յութ յուն նե րից օգտ վող և  օգտ ված ան ձանց, 

ինչ պես նաև սո ցիալ-հո գե բա նա կան հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 

ան ձանց ներգ րա վում ո լոր տում քա ղա քա կա նութ յան մշակ ման և  

օ րենսդ րա կան բա րե փո խում նե րի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում

 Սո ցիալ-հո գե բա նա կան հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց հա-

մայն քի կյան քին ներգ րա վե լու հա մար հա մա պա տաս խան օ րենսդ-

րա կան կար գա վո րում նե րի մշա կում և  ըն դու նում, մաս նա վո րա պես 

ա պա հո վե լով հա վա սար հնա րա վո րութ յուն ներ կրթութ յան, աշ խա-

տան քի, ժա ման ցի և  այլ ո լորտ նե րում: 

Կառուցվածքային բարեփոխումներ

 Հա մայն քա հեն ծա ռա յութ յուն նե րի ներդր ման հա մար ռազ մա վա րա-

կան ծրագ րի մշա կում և  ի րա կա նա ցում, ո րի արդ յուն քում

յու րա քանչ յուր անձ իր բնա կութ յան վայ րում ա պա հով ված 

կլի նի իր կա րիք նե րին հա մա պա տաս խան ան հա տա կան 

խնամ քով և  ա ջակ ցութ յամբ,  

կա պա հով վի ան ձի ո րո շում ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րութ յու նը 

իր բուժ ման և խ նամ քի հետ կապ ված հար ցե րի վե րա բեր յալ,

սո ցիալ-հո գե բա նա կան հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձինք 

ի րենց տե ղե կաց ված հա մա ձայ նութ յամբ հո գե բու ժա կան 

և  ընդ հա նուր բժշկա կան օգ նութ յու նը կստա նան մյուս նե րի 

հետ հա վա սար պայ ման նե րում` ընդ հա նուր տի պի բժշկա կան 

հաս տա տութ յուն նե րում: 

Կրթական բարեփոխումներ

 Հա մայն քա հեն խնամ քի և հա սա րա կա կան ա ջակ ցութ յան ա պա հով-

ման նպա տա կով անհ րա ժեշտ ու սում նա սի րութ յան ի րա կա նա ցում 

և դ րան հա մա պա տաս խան մաս նա գետ նե րի պատ րաս տում, վե րա-

պատ րաս տում:

 Սո ցիալ-հո գե բա նա կան հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց հա-

մար կա րո ղութ յուն նե րի զար գաց մանն ու ինք նու րույ նութ յան բարձ-
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րաց մանն ուղղ ված ծրագ րե րի մշա կում և  ի րա կա նա ցում հա սա րա-

կա կան կյան քում նրանց լիար ժե քո րեն ներգ րավ ման նպա տա կով` 

հաշ վի առ նե լով յու րա քանչ յուր ան ձի ան հա տա կան կա րիք նե րը: 

 Հասարակական կարծիքի ձևավորմանն ու հոգեկան առողջության 

պահպանմանն ուղղված բարեփոխումներ

 Մար դու ի րա վունք նե րի դա սըն թաց նե րի կազ մա կեր պում և  ի րա կա-

նա ցում սո ցիալ-հո գե բա նա կան հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան-

ձանց հա մար, ինչ պես նաև բու ժաշ խա տա կից նե րի, սո ցիալ-հո գե-

բա նա կան հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց խնամք ի րա կա նաց-

նող նե րի, հա րա զատ նե րի, լրագ րող նե րի, գոր ծա տու նե րի հա մար, 

ո րոնք ուղղ ված կլի նեն սո ցիալ-հո գե բա նա կան հաշ ման դա մութ յուն 

ու նե ցող ան ձանց ար ժա նա պատ վութ յան, ինք նու րույ նութ յան պահ-

պան մա նը և կար ձա գան քեն նրանց կա րիք նե րին:

 Հո գե կան ա ռող ջութ յան վե րա բեր յալ հան րա յին ի րա զեկ վա ծութ յան 

բարձ րա ցում սո ցիալ-հո գե բա նա կան հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 

ան ձանց նկատ մամբ խա րա նի և խտ րա կա նութ յան վե րաց ման նպա-

տա կով:

 Հո գե կան բա րե կե ցութ յան ու ա ռող ջութ յան և դ րա վրա ազ դող գոր-

ծոն նե րի վե րա բեր յալ ի րա զեկ վա ծութ յան բարձ րա ցում քա ղա քա ցի-

նե րի լայն շեր տե րի և թի րախ խմբե րի շրջա նակ նե րում՝ ե րե խա ներ, 

դե ռա հաս ներ, տա րեց ներ, կա նայք, այդ թվում՝ նա խածննդ յան և 

հետծննդ յան բժշկա կան օգ նութ յան ըն թաց քում, թմրա մի ջոց նե րից, 

ալ կո հո լից և  այլ կախ վա ծութ յուն ու նե ցող ան ձինք, տևա կան բու-

ժում պա հան ջող կամ մա հա ցու հի վան դութ յուն նե րով տա ռա պող ու 

նրանց խնա մող ան ձինք և  այլն 

Հասարակությունը պետք է իրազեկ լինի վերոնշյալ խնդիրների լուծման 

և «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի 

կոնվենցիայով պետության ստանձնած պարտավորությունների կատարման 

նպատակով իրականացված բոլոր միջոցառումների վերաբերյալ:


