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Խմբագրեց՝

Արթուր Սաքունց

Կազմեց՝

Մարիետա Թեմուրյան

Մշտադիտարկումն իրականացրեցին՝

Մարիետա Թեմուրյան

Աբրահամ Արտաշեսյան

Գայանե Ղևոնդյան

Արտուր Հարությունյան

Հայաստան Մովսիսյան

Սուզաննա Ղարաղաշյան

ՀՀ նյար դա հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րում մար դու ի րա-

վունք նե րի մշտա դի տարկ ման ի րա կա նա ցու մը և սույն զե կույ ցի տպագ-

րութ յու նը կա տար վել է Բաց Հա սա րա կութ յան Հիմ նադ րամ ներ- Հա յաս տան 

կազ մա կե պութ յան մի ջո ցով « Կազ մա կեր պութ յան կա րո ղութ յուն նե րի զար-

գաց մանն ա ջակ ցութ յուն» ծրագ րի շրջա նակ նե րում:

Սույն զե կույ ցի մեջ ար տա հայտ ված տե սա կետ նե րը, մեկ նա բա նութ յուն-

ներն ու եզ րա կա ցութ յուն նե րը հե ղի նակ նե րինն են ու հնա րա վոր է, որ չհա-

մա պա տաս խա նեն ֆի նան սա վո րող կազ մա կեր պութ յան տե սա կե տին:

 

Բաց Հասարակության Հիմնադրամներ
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հել սինկ յան Քա ղա քա ցիա կան Ա սամբ լեա յի Վա նա ձո րի գրա սեն յա կը 

ա ռանձ նա կի ու շադ րութ յուն է դարձ նում փակ և կի սա փակ բուժ հաս տա-

տութ յուն նե րում /հո գե բու ժա րան ներ, քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ ներ և  

այլն/ մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յա նը, քա նի որ նման բուժ հաս-

տա տութ յուն նե րում մեծ են մար դու ի րա վունք նե րի խախ տում նե րի ռիս կե րը: 

Փակ և կի սա փակ բուժ հաս տա տութ յուն նե րում մար դու ի րա վունք նե րի վի-

ճա կի ու սում նա սի րութ յան, խախ տում նե րի բա ցա հայտ ման և վե րա կանգն-

ման, դրանց կան խար գել մանն ուղղ ված ա ռա ջար կութ յուն նե րի մշակ ման և  

օ րենսդ րա կան լու ծում ներ տա լու նպա տա կով կազ մա կեր պութ յու նը պար բե-

րա բար ի րա կա նաց նում է մար դու ի րա վունք նե րի մշտա դի տար կում:  

Սույն զե կույ ցը ներ կա յաց նում է ՀՀ նյար դա հո գե բու ժա կան բուժ հաս-

տա տութ յուն նե րում 2013 թ. ի րա կա նաց ված մար դու ի րա վունք նե րի մշտա-

դի տարկ ման արդ յունք նե րը: 

Մշ տա դի տար կումն ի րա կա նաց վել է ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա-

րա րութ յու նից, Ա րա րա տի, Ս յու նի քի, Շի րա կի և Լո ռու մարզ պե տա րան նե-

րից ձեռք բեր ված հա մա ձայ նութ յուն նե րի հի ման վրա` մա յիս-հու լիս ա միս-

նե րի ըն թաց քում 6 ան ձանց կող մից հետև յալ բուժ հաս տա տութ յուն նե րում՝

 Ս յու նի քի մար զա յին նյար դա հո գե բու ժա կան դիս պան սեր,

 Լո ռու մար զա յին հո գեն յար դա բա նա կան դիս պան սեր,

 Գ յում րու հո գե կան ա ռող ջութ յան կենտ րոն,

 Ա. Հայ րի յա նի ան վան Ար մա շի ա ռող ջութ յան կենտ րոն,

 Ս ևա նի հո գե բու ժա կան հի վան դա նոց,

 Հո գե բու ժա կան բժշկա կան կենտ րոն /Ա վա նի, Նու բա րա շե նի, Նոր-

քի հո գե բու ժա կան, Քա սա խի նևրոզ նե րի կլի նի կա ներ/1:

Մշ տա դի տար կումն ի րա կա նաց վել է հար ցազ րույց նե րի, դի տար կում նե-

րի, փաս տաթղ թե րի վեր լու ծութ յան և տե ղե կատ վութ յան հար ցում նե րի մի-

1 Մշ տադ ի տ ար կմա ն իր ա կան ա ց մ ան  ը ն թա ցքում « Հ ո գեբո ւժական  բ ժշ կա կան կե նտրոն»  

ՓԲԸ-ն գործում է ր ո րպես  մեկ իրավ ա բան ա կան  անձ, որո ւմ  ն երա ռվա ծ է ին 5 առա նձին 

կլին ի կա ներ`  Ա վա նի, Նուբարաշ ենի , Նորքի հո գե բ ու ժական,  Քա սախ ի ն ևր ոզնե րի և  Ա վա-

ն ի նար կ ո լո գ իակա ն, ՀՀ  կառ ավար ո ւ թյա ն 201 3 թվա կ ա նի  դե կ տ եմ բե րի 12 - ի N 13 90- Ա 

ո րոշմ ամ բ կե ն տ րո ն ը վ ե րա կազ մակ երպվե լ է և 5 կ լին իկա ների ց յ ու րա քան չյ ու րը  գո րծ ում է 

որպես առանձին իրավաբանական անձ /տե´ս http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?Do-

cID=87338/: 

Հայաստանի Հանրապետությունում հիվանդան ոց այ ին  հ ոգեբուժա կան ծառայություն ը 

իրականացվում է  7 հո գե բո ւժական կ ազ մակերպությունն եր ի, մասնավորապես վերը 

թվարկված 6 կազմակ երպությունների և «Արթմեդ» բժշկական վերակ անգնողական կենտրոն 

փակ բաժնետիրական ընկերության «Սթրես» հ ոգեկան առողջության վերականգնողական 

բաժանմունքի միջոցով:
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ջո ցով: Միա ժա մա նակ փոր ձա գետ ներ Ա րա Ղա զար յա նի և Ար տակ Զեյ նալ-

յա նի կող մից ի րա կա նաց վել է օ րենսդ րութ յան վեր լու ծութ յուն: 

Մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող նե րը նա խա պես կազմ ված հար ցա-

թեր թիկ նե րի մի ջո ցով հար ցազ րույց ներ են ու նե ցել բուժ հաս տա տութ յուն նե-

րի աշ խա տա կից նե րի, hո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց 

/և́  ար տա հի վան դա նո ցա յին, և́  հի վան դա նո ցա յին բու ժում կամ խնամք 

ստա ցող/ հետ /տե́ ս  աղ յու սակ 1/: Զե կույ ցում շա րադ րան քին զու գա հեռ ներ-

կա յաց ված են մեջ բե րում ներ հար ցազ րույց նե րից: 

Աղյուսակ 1: Հարցազրույցներին մասնակցած աշխատակիցների և hոգեկան 

առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց թիվը

Հարցվողը Հարցվողների թիվը

Հոգեկան առողջության 

խնդիրներ ունեցող անձ

Հիվանդանոցային բուժում 

կամ խնամք ստացող անձ

136 /մոտ 12 տոկոս/

/որից երկարաժամկետ խնամք 

ստացող 46/

Արտահիվանդանոցային 

բուժում ստացող անձ
44

Տնօրեն 9 /100 տոկոս/

Բժիշկ-հոգեբույժ
Հիվանդանոցային 22 /մոտ 32 տոկոս/

Արտահիվանդանոցային 7 /մոտ 30 տոկոս/

Ավագ բուժքույր/բուժակ 14 /35 տոկոս/

Բուժքույր/բուժակ
Հիվանդանոցային 41 /մոտ 17 տոկոս/

Արտահիվանդանոցային 10 /մոտ 33 տոկոս/

Սանիտար 33 /մոտ 10 տոկոս/

Ընդամենը 316

Հար ցազ րույց ներն ի րա կա նաց վել են հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա-

տութ յուն նե րի բո լոր բա ժան մունք նե րում2: Հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր-

ներ ու նե ցող ան ձանց ընտ րութ յու նը կա տար վել է ըստ մա տուց վող ծա ռա-

յութ յան ու կար գա վի ճա կի: Այ սինքն հար ցազ րույց ներ են ի րա կա նաց վել հո-

ժա րա կամ և հար կա դիր հոս պի տա լաց ված, ինչ պես նաև ան գոր ծու նակ և 

խ նամ քի են թա կա ան ձանց հետ: 

2 Նուբարաշենի հոգեբուժական կլինիկայի հատուկ տիպի բաժանմունքում, որտեղ բժշկական 

բնույթի հարկադրանքի միջոցներ են կիրառվում անձանց նկատմամբ, որոնք մեղադրվել են 

քրեորեն հետապնդելի ծանր հանցագործությունների մեջ և ճանաչվել են անմեղսունակ, 

և զորակոչիկների բժշկափորձաքննությունների բաժանմունքներում հարցազրույցներ չեն 

իրականացվել:



7

Հարկ է նշել, որ Ար մա շի ա ռող ջութ յան կենտ րո նում մինչ մշտա դի տարկ-

ման ի րա կա նա ցու մը մշտա դի տար կում ի րա կա նաց նող նե րից պա հանջ վել 

էր, որ պես զի հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց հետ հար-

ցազ րույց ներն ի րա կա նաց վեն միայն հաս տա տութ յան հո գե բա նի ներ կա յութ-

յամբ: Ն ման պայ մա նի ա ռա ջադ րու մը տվյալ բուժ հաս տա տութ յու նում խնամք 

ստա ցող ան ձանց ո րո շում ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քի խախ տում է, քա նի որ 

վեր ջին ներս զրկվել էին ինք նու րույն ո րո շե լու հո գե բա նի մաս նակ ցութ յան 

անհ րա ժեշ տութ յու նը: Ա վե լին, հաս տա տութ յան հո գե բա նը հար ցազ րույց նե-

րի ըն թաց քում հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց կող մից 

տրա մադր վող տե ղե կատ վութ յու նը գնա հա տում էր ըստ նպա տա կա հար մա-

րութ յան: Մաս նա վո րա պես, ե թե հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող 

ան ձը հայտ նում էր ֆի զի կա կան բռնութ յուն նե րի մա սին, ա պա հո գե բա նը այն 

պայ մա նա վո րում էր որ պես զա ռան ցա կան մտքե րի ազ դե ցութ յուն:

Երկ րորդ հա մա լիր մշտա դի տարկ ման ի րա կա նա ցու մը հատ կա պես 

կար ևոր էր նրա նով, որ հնա րա վո րութ յուն ե ղավ հա մե մա տել 2009 թվա կա-

նին նույն բուժ հաս տա տութ յուն նե րում մար դու ի րա վունք նե րի վի ճա կի ու-

սում նա սի րութ յան հետ, գնա հա տել ան ցած չորս տա րում ի րա կա նաց ված 

փո փո խութ յուն նե րը: Ն շենք, որ 2009 թ. նշված բուժ հաս տա տութ յուն նե րում 

մար դու ի րա վունք նե րի վի ճա կը, ըստ մշտա դի տարկ ման տվյալ նե րի, խիստ 

մտա հո գիչ է ե ղել: 

Երկ րորդ մշտա դի տարկ ման շրջա նակ նե րում կազ մա կեր պութ յու նը նպա-

տակ ու ներ պար զել, թե ինչ փո փո խութ յուն ներ են տե ղի ու նե ցել նյար դա հո-

գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րում, արդ յոք այդ փո փո խութ յուն նե րը 

նպաս տել են մար դու ի րա վունք նե րի վի ճա կի փո փո խութ յա նը: Այս մշտա դի-

տարկ ման ըն թաց քում կազ մա կեր պութ յունն ու սում նա սի րել է նաև ար տա-

հի վան դա նո ցա յին հո գե բու ժա կան օգ նութ յուն ստա ցող ան ձանց բուժ ման և 

հա սա րա կութ յան մեջ նրանց ին տեգր մա նը խո չըն դո տող գոր ծոն նե րը:

Մշ տա դի տարկ ման ըն թաց քում ձեռք բեր ված տվյալ ներն ամ փոփ վել են` 

հաշ վի առ նե լով նույն խնդրի վե րա բեր յալ աշ խա տա կից նե րի և հո գե կան 

ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող բու ժում կամ խնամք ստա ցող ան ձանց 

կող մից տրա մադր ված տե ղե կատ վութ յու նը: 

Մշ տա դի տարկ ման արդ յունք նե րը ցույց տվե ցին, որ մար դու ի րա վունք նե-

րի կո պիտ խախ տում նե րը՝ վատ վե րա բեր մուն քը, կյան քի վատ պայ ման նե-

րը, պատ շաճ խնամ քի ու բուժ ման բա ցա կա յութ յու նը, հո գե կան ա ռող ջութ յան 

խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց մե կու սաց վա ծութ յու նը, ո րոնք ար ձա նագր վել 

էին նաև նա խորդ մշտա դի տարկ ման ըն թաց քում, հան գեց նում են հո գե կան 

ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձի̀ որ պես ան հա տա կա նութ յուն դրսևոր-

վե լու հնա րա վո րութ յուն նե րի սահ մա նա փակ մա նը կամ բա ցառ մա նը:
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ԱՄՓՈՓ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

ՀՔԱ Վա նա ձո րի գրա սեն յա կի կող մից 2009 թ. ՀՀ նյար դա հո գե բու ժա-

կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րում հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե-

ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան վի ճա կի ու սում նա սի րութ-

յու նից հե տո 2013 թ. ի րա կա նաց վեց երկ րորդ մշտա դի տար կու մը, ո րի շրջա-

նակ նե րում ու սում նա սիր վել են՝ 

 2009-2013 թթ. հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց 

ի րա վունք նե րին վե րա բե րող օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն նե րը և 

ՀՀ իշ խա նութ յուն նե րի կող մից հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու-

նե ցող ան ձանց վե րա բեր յալ ի րա կա նաց վող քա ղա քա կա նութ յու նը,

 հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րում հո գե կան ա ռող ջութ-

յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի վի ճա կը, 

 ար տա հի վան դա նո ցա յին բու ժում ստա ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի 

վի ճա կը:

Օրենսդրական փոփոխություններ3

Հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րին 

առնչ վող կար ևոր քայ լը հան դի սա ցավ « Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող ան ձանց 

ի րա վունք նե րի մա սին» ՄԱԿ-ի կոն վեն ցիա յի վա վե րա ցու մը Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տութ յան կող մից 2010 թ. հոկ տեմ բե րին, որն ըստ ՀՀ Սահ մա նադ-

րութ յան 6-րդ հոդ վա ծի՝ հան դի սա նում է ՀՀ օ րենսդ րութ յան բաղ կա ցու ցիչ 

մա սը̀ մի ջազ գա յին պայ մա նագ րերն ու ժի մեջ են մտնում միայն վա վե րաց վե-

լուց կամ հաս տատ վե լուց հե տո: Մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րը Հա յաս տա նի 

Հան րա պե տութ յան ի րա վա կան հա մա կար գի բաղ կա ցու ցիչ մասն են։

Ըն դուն վել են թվով 7 օ րենսդ րա կան ակ տեր, ո րոն ցով լրա ցում և փո-

փո խութ յուն է կա տար վել « Հո գե բու ժա կան օգ նութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քում 

/ըն դուն վել է 2004 թվա կա նի մա յի սի 25-ին/: Ընդ ո րում փո փո խութ յուն նե-

րից ե րեքն ի րա կա նաց վել է 2009 թ. և մե կա կա նը՝ 2006, 2010, 2011 և 2013 

թթ.4: Կա րող ենք նշել, որ փո փո խութ յուն նե րից վե ցը կա տար վել են կազ-

3 Հոգեկան առողջության վերաբերյալ օրենսդրական կարգավորումները ի մի են բերված 

հավելված Ա-ում:
4 Հարկ է նշել, որ 2012 թ. ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի կողմից մշակվել է «Հոգեբուժական 

օգնության մասին ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը: 

Նախագծով նպատակ է դրվել լուծել հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց 

իրավունքների արդյունավետ պաշտպանության խնդիրը: Օրենսդրական փոփոխությունով 

առաջարկվել է սահմանել, որ անձը իրավաբանական օգնություն կստանա բոլորի 

հետ հավասար հիմունքներով ՀՀ-ում գործող Հանրային պաշտպանի գրասենյակի 

փաստաբանների միջոցով, ինչպես և մյուս` անվճար իրավաբանական օգնության իրավունք 
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մա կեր պութ յան կող մից հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րում մշտա-

դի տար կում նե րի ի րա կա նա ցու մից հե տո5: Հարկ է նշել, որ փո փո խութ յուն-

նե րի շրջա նակ նե րում լրա ցում է կա տար վել « Հո գե կան խան գա րում նե րով 

տա ռա պող ան ձանց ի րա վունք նե րը» գլխում, ինչ պես նաև օ րեն քը լրաց վել 

է « Հո գե կան խան գա րում նե րով տա ռա պող ան ձանց ի րա վունք նե րի ի րա-

կա նաց ման ըն թա ցա կար գը» վեր նագ րով հա վել վա ծով:

Ըն դուն վել է նաև կա ռա վա րութ յան եր կու ո րո շում՝ «Ար տա հի վան դա-

նո ցա յին և հի վան դա նո ցա յին հո գե բու ժա կան բժշկա կան օգ նութ յան տրա-

մադր ման կար գը հաս տա տե լու մա սին» /N 350-Ն, 01.04.2010/ և « Հո գե-

բու ժա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում պահ վող ան ձանց սննդի օ րա կան 

մի ջին չա փա բա ժին նե րը, հան դեր ձան քի չա փա բա ժին նե րը և դ րանց շա-

հա գործ ման ժամ կետ նե րը, ան կող նա յին ու հի գիե նիկ պա րա գա նե րի չա-

փա բա ժին նե րը և դ րանց շա հա գործ ման ժամ կետ նե րը սահ մա նե լու մա-

սին» /N 711-Ն, 26.05.2011/:

ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րի կող մից ըն դուն վել է եր կու հրա ման՝ 

« Հո գե բու ժա կան բժշկա կան օգ նութ յուն և ս պա սար կում ի րա կա նաց նող կազ-

մա կեր պութ յուն նե րում հո գե կան խան գա րում ներ ու նե ցող ան ձանց նկատ-

մամբ ֆի զի կա կան զսպման կի րառ ման ու ղե ցույ ցը հաս տա տե լու մա սին» /N 

691-Ա, 03.05.2010/ և « Հո գե կան խան գա րում նե րով տա ռա պող ան ձանց ի րա-

վունք նե րի ի րա զեկ ման թեր թի կը հաս տա տե լու մա սին» /N 14-Ն, 29.07.2010/:

2013 թ. լրա ցում է կա տար վել « Փաս տա բա նութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն-

քում, ո րի հա մա ձայն հան րա յին պաշտ պա նի ինս տի տու տի կող մից անվ ճար 

ի րա վա բա նա կան օգ նութ յուն տրա մադր վե լու է նաև «հո գե բու ժա կան կազ-

մա կեր պութ յու նում բուժ վող հո գե կան խան գա րում ներ ու նե ցող ան ձանց»:

Հո գե կան ա ռող ջութ յան ո լոր տում կար ևոր հա յե ցա կար գա յին նշա նա-

կութ յուն ու նե ցավ ՀՀ կա ռա վա րութ յան « Հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ 

ու նե ցող ան ձանց խնամ քի և սո ցիա լա կան սպա սարկ ման այ լընտ րան քա-

յին ծա ռա յութ յուն նե րի տրա մադր ման հա յե ցա կար գին հա վա նութ յուն տա լու 

մա սին» 2013 թ. մա յի սի 2-ի N 17 ար ձա նագ րա յին ո րո շու մը6:

ունեցող անձինք: Օրենսդրական առաջարկությունը առաջին անգամ ներկայացվել է 2012 

թ. հոկտեմբերի 10-ին US AID Strengthening of Armenian Healthcare System (HS-STAR) ծրագրի 

շրջանակներում կազմակերպված քննարկման ժամանակ, որին ներկա է եղել նաև ՀՀ ԱԺ 

Առողջապահության, մայրության և մանկության հարցերով հանձնաժողովի փորձագետը: 

«Հոգեբուժական օգնության մասին ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքը 

ընդունվել է 2013 թվականի ապրիլի 30-ին և ուժի մեջ մտել 2014 թվականի հունվարի 1-ից:

 Տե´ս http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=83190
5 Ի դեպ կազմակերպությունն հոգեբուժական բուժբուժհաստատությունում առաջին ան գամ 

2007 թ. է իրականացրել մարդու իրավունքների մշտադիտարկում` Լոռու մարզային հոգե-

նյարդաբանական դիսպանսերում:
6 Տե´ս http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=83190
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Ի հար կե նշված հա յե ցա կար գի ի րա կա նա ցու մը դեռևս սկզբնա կան 

փու լում է և դ րա ի րա կա նաց ման հա մար անհ րա ժեշտ են օ րենսդ րա կան, 

ինս տի տու ցիո նալ, ար մա տա կան փո փո խութ յուն ներ, ո րոնց ի րա կա նա ցու-

մը են թադ րում է լուրջ ֆի նան սա կան ներդ րում ներ, կրթա կան ծրագ րե րի 

ի րա կա նա ցում, կադ րե րի պատ րաս տում, հա մայն քա յին ծա ռա յութ յուն նե րի 

զար գա ցում:

Կար ևոր էր 2011 թվա կա նին ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան և 

Բաց Հա սա րա կութ յան Հիմ նադ րամ ներ – Հա յաս տա նի միջև ստո րագր ված 

փո խըմբռ ման հու շագ րի շրջա նակ նե րում Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան 

հո գե կան ա ռող ջութ յան քա ղա քա կա նութ յուն մշա կե լու նպա տա կով աշ խա-

տան քա յին խմբի ստեղ ծու մը: Աշ խա տան քա յին խմբում ընդգրկ ված էին ՀՀ 

ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան, ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան 

հար ցե րի նա խա րա րութ յան, ՀՀ կրթութ յան և գի տութ յան նա խա րա րութ-

յան, ՀՀ Ազ գա յին Ժո ղո վի, հո գե բու ժա կան և հո գե բա նա կան ծա ռա յութ-

յուն նե րի, բարձ րա գույն կրթա կան հա մա կար գի և հա սա րա կա կան կազ մա-

կեր պութ յուն նե րի̀ Հայ կա կան հո գե բու ժա կան ա սո ցիա ցիա յի, Հել սինկ յան 

Քա ղա քա ցիա կան Ա սամբ լեա յի Վա նա ձո րի գրա սեն յա կի, «Խ նամք» ՀԿ-ի 

և Հո գե կան ա ռող ջութ յան հիմ նադ րա մի ներ կա յա ցու ցիչ ներ: Փոր ձա գի տա-

կան մա կար դա կով ներգ րավ ված էր Բաց Հա սա րա կութ յան Հիմ նադ րամ-

ներ կազ մա կեր պութ յան փոր ձա գետ, բժշկա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր 

Ժոլթ Բու գարսզ կին: « Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում հո գե կան ա ռող-

ջութ յան պահ պան ման և բա րե լավ ման 2014-2019 թթ. ռազ մա վա րութ յու նը և 

ռազ մա վա րութ յան կա տա րումն ա պա հո վող մի ջո ցա ռում նե րի ցան կը» ՀՀ 

կա ռա վա րութ յան կող մից հաս տատ վեց 2014 թ. ապ րի լի 17-ին:

ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲՈՒԺՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ 

ԱՆՁԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԸ

Հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րում հո գե կան ա ռող ջութ յան 

խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի վի ճա կը շա րու նա կում է մնալ 

մտա հո գիչ:

Հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց նկատ մամբ վատ 

վե րա բեր մուն քի դրսևո րում նե րը սկսվում են հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա-

տութ յուն նրանց բե րե լու, ըն դու նե լու, բուժ հաս տա տութ յու նում գտնվե լու 

և դուրսգր ման փու լե րում: Այ սինքն հո գե բու ժա կան հաս տա տութ յան հետ 

ա ռըն չութ յուն ու նե նա լու բո լոր փու լե րում կան ռիս կեր հո գե կան ա ռող ջութ-

յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի խախտ ման տե սա կե տից: 
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Հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն իր կամ քին հա կա ռակ բե րե լու 

դեպ քում ան ձի ար տա քին զննութ յու նը ո րոշ դեպ քե րում կա տար վում է ան ձի 

ար ժա նա պատ վութ յու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի դրսևո րում նե րով: 

Այն կա րող է ար տա հայտ վել բռնութ յան սպառ նա լի քով, հա կա ռակ սե ռի 

աշ խա տակ ցի, հա րա զատ նե րի, ոս տի կա նութ յան աշ խա տա կից նե րի ներ կա-

յութ յամբ ար տա քին զննութ յան ի րա կա նաց մամբ: 

Մ տա հո գութ յուն ներ կան հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող 

ան ձանց հար կա դիր բուժ ման են թար կե լու վե րա բեր յալ ո րո շում նե րի հիմ-

նա վոր վա ծութ յան հետ կապ ված: Հատ կա պես հո գե բու ժա կան հանձ նա ժո-

ղո վի եզ րա կա ցութ յուն նե րը կա րող են լի նել սուբ յեկ տիվ, քա նի որ հո գե բու-

ժա կան հանձ նա ժո ղով նե րը կազմ վում են միայն տվյալ բուժ հաս տա տութ-

յան հո գե բույժ նե րից: Սա բա ցատր վում է նրա նով, որ հո գե բու ժա կան բուժ-

հաս տա տութ յուն նե րի ֆի նան սա վո րու մը պայ մա նա վոր ված է բու ժում կամ 

խնամք ստա ցող ան ձանց թվով: Խիստ ձևա կան բնույթ ու նի նաև հար կա դիր 

բուժ ման վե րա բեր յալ դա տա կան պրակ տի կան, ըստ էութ յան ան ձը զրկված 

է իր ի րա վունք նե րը պաշտ պա նե լու հնա րա վո րութ յուն նե րից:

Հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձինք պատ շաճ չեն ի րա-

զեկ վում ի րենց ի րա վունք նե րի մա սին, անհ րա ժեշտ տե ղե կատ վութ յուն չեն 

ստա նում ի րենց ա ռող ջա կան վի ճա կի և ն շա նակ ված բու ժում նե րի մա սին:

Չ նա յած օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված է հո գե կան ա ռող ջութ յան 

խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց ի րա վա կան օգ նութ յան տրա մադ րու մը, ի րա-

կա նում նման օգ նութ յուն չի տրա մադր վում: Ա վե լին, հո գե կան ա ռող ջութ-

յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձինք տեղ յակ չեն ի րա վա կան օգ նութ յուն ստա-

նա լու ի րա վուն քի մա սին, ո րը պետք է տրա մադ րի բուժ հաս տա տութ յու նը:

Պատ շաճ չի ա պա հով վում նաև ան ձի̀ իր բուժ ման, հե տա զոտ ման, 

դուրսգր ման, օ րեն քով սահ ման ված իր ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան հար-

ցե րով գրա վոր կամ բա նա վոր բուժ հաս տա տութ յան ղե կա վա րին կամ բա ժան-

մուն քի վա րի չին դի մե լու և հե տա գա պա տաս խան ստա նա լու ի րա վուն քը:

Խիստ մտա հո գիչ է հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան-

ձանց ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու կամ նրանց նկատ մամբ խնա մա կալ ճա նա-

չե լու գոր ծըն թաց նե րը: Ըստ էութ յան ան գոր ծու նակ ճա նաչ վե լով՝ հո գե կան 

ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձինք զրկվում են քա ղա քա ցիա կան, 

քա ղա քա կան, աշ խա տան քա յին և մի շարք այլ ի րա վունք նե րից: Հո գե կան 

ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձինք կա րող են ճա նաչ վել ան գոր-

ծու նակ ա ռանց ի րա զեկ ման, իսկ ո րոշ դեպ քե րում հենց ի րենք են գի տակ-

ցա բար հա մա ձայն վում ան գոր ծու նա կութ յան ճա նաչ մա նը̀ սո ցիա լա կան 

նպաստ ներ ստա նա լու նպա տա կով:

Մ տա հո գիչ է մնում բուժ հաս տա տութ յուն նե րում ֆի զի կա կան զսպման 
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մի ջոց նե րի կի րառ ման պրակ տի կան: Ֆի զի կա կան զսպման մի ջոց ներն 

ի րա կա նաց վում են ոչ միայն բու ժա կան, այլ նաև բա ժան մուն քում կար գու-

կա նոն պահ պա նե լու նպա տա կով ան ձի ա ռող ջութ յան վրա բա ցա սա կան 

ազ դե ցութ յուն ու նե ցող ու ար ժա նա պատ վութ յու նը նվաս տաց նող մի ջոց նե-

րով և ձ ևե րով:

Հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րում շա րու նակ վում է բու ժում 

կամ խնամք ստա ցող ան ձանց ներգ րա վու մը բուժ հաս տա տութ յան տար բեր 

տնտե սա կան խնդիր նե րը լու ծե լու նպա տա կով տա րաբ նույթ աշ խա տանք-

նե րում, ո րը ձևա կերպ վում է որ պես աշ խա տան քա յին թե րա պիա: Չ նա յած 

ո րոշ դեպ քե րում հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձինք ի րենց 

ցան կութ յամբ են ներգ րավ վում նման աշ խա տանք նե րում` որ պես փոխ հա-

տու ցում ստա նա լով ծխա խոտ, սնունդ, կամ ար ժա նա նա լով աշ խա տա կազ-

մի «լավ» վե րա բեր մուն քին, այ նո ւա մե նայ նիվ, նման աշ խա տանք նե րը ու նեն 

հար կա դիր բնույթ:

Խիստ մտա հո գիչ է մնում նաև հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու-

նե ցող ան ձանց նկատ մամբ աշ խա տա կից նե րի վատ վե րա բեր մուն քի, այդ 

թվում՝ ֆի զի կա կան բռնութ յուն նե րի կի րա ռու մը, մահ վան դեպ քե րի թի վը և  

այդ փաս տե րով ոչ պատ շաճ քննութ յան ի րա կա նա ցու մը:

Հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րում բու ժում կամ խնամք ստա-

ցող ան ձանց զգա լի մա սը ի րենց կյանքն են անց կաց նում այս բուժ հաս տա-

տութ յուն նե րում՝ զրկված լի նե լով ընտ րե լու, ինք նու րույն ո րո շում ներ կա յաց-

նե լու, ա զատ և  ան կախ ապ րե լու, ինք նու րույ նութ յուն դրսևո րե լու հնա րա վո-

րութ յու նից:

Ար տա հի վան դա նո ցա յին բու ժում ստա ցող ան ձանց 

ի րավունք նե րի վի ճա կը

Մ տա հո գութ յուն ներ կան նաև ար տա հի վան դա նո ցա յին բու ժում ստա-

ցող հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի 

պաշտ պա նութ յան վի ճա կի վե րա բեր յալ:

Ար տա հի վան դա նո ցա յին հո գե բու ժա կան օգ նութ յու նը սահ մա նա փակ-

վում է հիմ նա կա նում դե ղե րի տրա մադր մամբ: Հո գե կան ա ռող ջութ յան 

խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց անհ րա ժեշտ դե ղո րայ քը պե տութ յան կող մից 

տրա մադր վում է անվ ճար հի մունք նե րով, սա կայն այն ժա մա նակ առ ժա-

մա նակ ընդ հատ վում է անհ րա ժեշտ քա նա կի դե ղո րայ քի բա ցա կա յութ յան 

հետ ևան քով: Միա ժա մա նակ մտա հո գութ յուն ներ կան դե ղե րի ո րա կի վե-

րա բեր յալ:

Ա պա հով ված չէ հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց 
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զբաղ վա ծութ յան և  աշ խա տան քի ա պա հով վա ծութ յան ի րա վուն քը: Ընդ 

ո րում զբաղ վա ծութ յան խնդի րը պայ մա նա վոր ված է ինչ պես հո գե կան 

ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց նկատ մամբ հա սա րա կութ յան 

անվս տա հութ յամբ, այն պես էլ հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող 

ան ձանց՝ սե փա կան ու ժե րի նկատ մամբ անվս տա հութ յամբ: 

Հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց ե կամ տի հիմ նա-

կան աղբ յուր է հան դի սա նում հաշ ման դա մութ յան թո շա կը, ո րը բա վա րար 

չէ ար ժա նա պա տիվ կեն սա մա կար դակ ա պա հո վե լու հա մար: Այ սինքն հո-

գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձինք գտնվում են սո ցիա լա կան 

ա նա պա հով վի ճա կում, որն իր հեր թին խո չըն դո տում է նրանց՝ հա սա րա կա-

կան կյան քում նե րառ մա նը:

Մ տա հո գիչ է հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց 

նկատ մամբ հա սա րա կութ յան և ն րանց ըն տա նի քի ան դամ նե րի ան հան-

դուր ժող վե րա բեր մուն քը, ո րը նպաս տում է նրանց մե կու սաց մա նը հա սա-

րա կութ յու նից և  ըն տա նի քից:
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Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձի կյանքը 

հոգեբուժական բուժհաստատությունում

Հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձի բու ժումն ու խնամ քը 

հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րում ինք նին նպաս տում է մար դու 

ի րա վունք նե րի խախ տում նե րին:

Հոգեբուժական բուժ հաս տա-

տութ յուն նե րը ոչ միայն բա ցա սա-

բար են ազ դում հա մայն քա յին կյան-

քում ան ձի նե րառ մա նը, այլև նրան 

զրկում է ընտ րութ յան, ո րո շում կա-

յաց նե լու, ինք նու րույ նութ յուն դրսևո-

րե լու հնա րա վո րութ յու նից:

Որ պես կա նոն հո գե կան ա ռող-

ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձի 

կար ծի քը ան տես վում է՝ պայ մա նա վոր ված նրա ա ռող ջա կան խնդրի առ-

կա յութ յամբ: Հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձի խնդիր նե-

րը առ կա են և́  հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յու նում, և́  նրա նից դուրս: 

Հատ կա պես բուժ հաս տա տութ յուն նե րում նրանց խնդիր նե րը պայ մա նա վոր-

ված են բու ժանձ նա կազ մի և ս պա սար կող անձ նա կազ մի մաս նա գի տաց-

ման և կր թա կան խնդիր նե րով: 

Անձի ազատությունը, ընտրություն և որոշում կայացնելը 

Յու րա քանչ յուր հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յու նում գոր ծում է 

փակ և կի սա փակ բուժ հաս տա տութ յուն նե րին /քրեա կա տա րո ղա կան հիմ-

նարկ ներ, ման կատ ներ և  այլն/ բնո րոշ օր վա ռե ժիմ, ո րով սահ մա նա փակ-

վում է ան ձի ի րա վունք նե րը և  ա զա տութ յուն նե րը, մաս նա վո րա պես` ա զատ 

տե ղա շար ժի, ինք նար տա հայտ ման, ո րո շում ներ կա յաց նե լու, անձ նա կան 

կյան քի և  ան ձեռնմ խե լիութ յան, խոս քի, կար ծի քի, տե ղե կութ յուն ներ ստա-

նա լու և հա ղոր դե լու ի րա վունք նե րը: Բուժ հաս տա տութ յուն նե րում գոր ծում է 

նույ նիսկ ցե րե կա յին հանգս տի ժամ /մեռ յալ ժամ/, ո րի հա մա ձայն՝ ըստ հո-

գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց՝ վեր ջին ներս պար տա վոր 

են ան կախ ցան կութ յու նից գտնվել սեն յա կում, քնել կամ պառ կել:

Հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րում հա մե մա տա բար «ա զատ 

ռե ժիմ» գոր ծում է միայն Քա սա խի նևրոզ նե րի կլի նի կա յում: 

Քա սա խի նևրոզ նե րի կլի նի կա յում բու ժում ստա ցող ան ձինք հա մա պա-

տաս խան աշ խա տակ ցից թույլտ վութ յուն ստա նա լուց կամ տեղ յակ պա հե-

«Ստորադասվում ենք, չեմ 

հասկանում, թե ինչու են 

աշխատակիցները մեզանից 

ավելի արտոնյալ, բարձր դաս»

Հիվանդանոցային բուժում կամ 

խնամք ստացող անձ
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լուց հե տո կա րող են դուրս գալ բուժ հաս տա տութ յան տա րած քից, հա մե-

մա տա բար ան կախ են ո րո շում նե րի կա յաց ման, ինք նար տա հայտ ման ի րա-

վուն քի տե սա կե տից: 

Մ յուս բուժ հաս տա տութ յուն նե րում որ պես կա նոն ան կախ բուժ ման կամ 

խնամ քի ձևից հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձինք զրկված 

են բուժ հաս տա տութ յու նից սե փա կան ցան կութ յամբ, ա ռանց հսկո ղութ յան 

դուրս գա լու հնա րա վո րութ յու նից /տե́ ս  աղ յու սակ 2/:

Աղյուսակ 2:  Հարցվողների կարծիքը հոգեկան առողջության խնդիրներ 

ունեցող անձի̀ բուժհաստատությունից սեփական ցանկությամբ, 

առանց հսկողության դուրս գալու հնարավորության 

վերաբերյալ

Հնարավոր է Հնարավոր 

չէ 

Դժվարանում է 

պատասխանել/չի 

պատասխանել

Ընդամենը

Հիվանդանոցային 

բուժում կամ խնամք 

ստացող անձ

14 85 37 136

Բժիշկ-հոգեբույժ 5 12 5 22

Ավագ բուժքույր/

բուժակ

4 10 0 14

Բուժքույր/բուժակ 3 27 11 41

Սանիտար 1 29 3 33

Տնօրեն 2 7 0 9

Ընդամենը 29 170 56 255

Ինչ պես եր ևում է աղ յու սակ 2-ից, և́  հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ 

ու նե ցող ան ձանց /մոտ 62 տո կո սը/, և́  աշ խա տա կից նե րի /մոտ 71 տո կո սը/ 

մե ծա մաս նութ յու նը նշել են, որ հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող 

ան ձինք բուժ հաս տա տութ յու նից սե փա կան ցան կութ յամբ, ա ռանց հսկո-

ղութ յան դուրս գա լու հնա րա վո րութ յուն չու նեն:

Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձինք որպես կանոն 

քնում են ըստ սահ ման ված գրա ֆի կի: Լի նում են ո րոշ բա ցա ռութ յուն ներ, 

օ րի նակ՝ ե թե բա ժա նուն քում ֆուտ բո լա սեր ներ կան, նրանց թույ լատր վում 

է սա նի տա րի հետ միա սին դի տել ֆուտ բո լա յին խա ղեր, ո րը հիմ նա կա նում 

պայ մա նա վոր ված է անձ նա կազ մի̀ տվյալ դեպ քում սա նի տա րի՝ հա ղոր դու-

մը դի տե լու ցան կութ յամբ:
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Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձինք պարտադրված են 

մշտապես սնվել ըստ սահ ման ված գրա ֆի կի: Ն րանք կա րող են սահ ման-

ված գրա ֆի կից շեղ վել, ե թե ու նեն ի րենց հա մար բեր ված հանձ նուք: Հո գե կան 

ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձինք ճա շա ցան կի կազմ մա նը չեն մաս-

նակ ցում և  ըստ նա խա սի րութ յան սննդի ընտ րութ յան հնա րա վո րութ յուն չունեն:

Հարկ ենք հա մա րում նշել, որ կազ մա կեր պութ յան կող մից հո գե բու ժա-

կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րում 2009 թ. ի րա կա նաց ված մշտա դի տար կու-

մից հե տո ար ձա նագր վել էր, 

որ հաս տատ ված չեն հո գե բու-

ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն-

նե րում սննդի չա փա բա ժին նե-

րը: ՀՀ կա ռա վա րութ յու նը 2011 

թ. մա յի սի 26-ի N 711-Ն ո րոշ-

մամբ սահ մա նել է հո գե բու ժա-

կան բուժ հաս տա տութ յուն նե-

րում բու ժում կամ խնամք ստա ցող ան ձանց սննդի մի ջին օ րա կան չա փա-

բա ժին նե րը, ո րը պետք է գոր ծեր 2012 թ. հուն վա րի 1-ից, սա կայն բուժ հաս-

տա տութ յուն նե րում ճա շա ցան կե րը չեն կազմ վում ըստ այդ չա փո րո շիչ նե րի: 

Ճա շա ցան կը, ինչ պես 2009 թ., այն պես էլ այս մշտա դի տարկ ման ի րա կա-

նաց ման ըն թաց քում միա տե սակ էր: Օ րի նակ՝ օ րեր շա րու նակ բուժ հաս տա-

տութ յուն նե րում կա րող է ընթ րի քին կամ նա խա ճա շին տրա մադր վել միև-

նույն սնուն դը /տե́ ս հա վել ված Բ/: Ա վե լին, բուժ հաս տա տութ յուն նե րում 

ճա շա ցան կը 2009 թ. հա մե մա տութ յամբ ո րա կա կան փո փո խութ յուն ներ որ-

պես այդ պի սին չի կրել: Օ րի նակ՝ և́  2009 թ., և́  2013 թ. « Հո գե բու ժա կան 

բժշկա կան կենտ րոն» ՓԲԸ-ի կլի նի կա նե րում յու րա քանչ յուր նախաճաշի 

տրամադրվում էր միևնույն սնունդը̀ մեղր, կարագ, բուլկի և մասուրի հյութ: 

Հոգեկան առողջության խն-

դիր ներ ու նե ցող ան ձինք սահ մա-

նա փակ ված են նաև ի րենց հի վան-

դա սեն յա կի կա հույ քը վե րա դա սա-

վո րե լու հար ցում: Ըստ աշ խա տա-

կից նե րի՝ նման սահ մա նա փա կու մը 

հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված 

է նրա նով, որ սեն յակ նե րը նա խա-

պես դա սա վոր ված են հո գե բու-

ժա րա նում բուժ մա նը և խ նամ քին 

հա մա պա տաս խան, մյուս կող մից սեն յա կի մա կե րե սը մեծ մա սամբ հնա րա-

վո րութ յուն չի տա լիս այլ կերպ դասավորել դրանք: Հարկ է նշել, որ հո գե-

«Էդքանի կարծիքը չես կարող 

հաշվի առնել, համ էլ իրենք շա՞տ են 

հասկանում՝ ինչ են ուզում»

Սանիտար
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բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րի 

հի վան դա սեն յակ նե րը հիմ նա կա նում 

կա հա վոր ված են մահ ճա կալ նե րով 

և սա կա վա թիվ կո ղա պա հա րան նե-

րով7: 

Հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր-

ներ ու նե ցող ան ձանց օ րը հո գե բու ժա-

կան բուժ հաս տա տութ յու նում որ պես 

կա նոն անց նում է միա պա ղաղ, նույ-

նան ման ու ան ձը, ան կախ նրա նից, թե 

որ քան ժա մա նակ է գտնվում այն տեղ 

/ընդ հուպ 30 տա րի/, արթ նա նում է 

այն գի տակ ցութ յամբ, որ օ րը անց նե լու 

է այն պես, ինչ պես մյուս նե րը՝ ու տե լու է 

նույն ու տե լի քը, խմե լու է նույն դե ղը, 

քնե լու է և լա վա գույն դեպ քում հե ռուս-

տա ցույց է դի տե լու, հո գե բա նի հետ է 

խո սե լու, զբոս նե լու է և  այլն: Այս պես, 

բուժ հաս տա տութ յուն նե րում բու ժում 

կամ խնամք ստա ցող ան ձինք այն 

հար ցին, թե ինչ պես են անց կաց նում 

ի րենց օ րը, հիմ նա կա նում պա տաս-

խա նում են, որ ու տում են, դեղ են ըն-

դու նում, քնում են: Ա վե լի քիչ նշում են, 

որ զբոս նում են, խա ղում, հե ռուս տա-

ցույց դի տում, աշ խա տում, կար դում, 

հո գե բա նի հետ զրու ցում: Ս ևա նի հո-

գե բու ժա կան հի վան դա նո ցում գոր ծում է «ար հես տա նոց», որ տեղ սահ ման-

ված գրա ֆի կի հա մա ձայն̀ հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձինք 

հնա րա վո րութ յուն ու նեն ե րաժշ տութ յուն լսել, պա րել, կար դալ, սո վո րել ու միա-

ժա մա նակ կի րա ռել կոշ կա կա րութ յան հմտութ յուն ներ և  այլն: Նույն բուժ հաս-

տա տութ յու նում միայն աշ խա տա կից նե րի հա վաստ մամբ հո գե կան ա ռող ջութ-

յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձինք սա նի տար նե րի ու ղեկ ցութ յամբ եր բեմն գնում 

են Ս ևան քա ղա քի մշա կույ թի պա լատ՝ տար բեր հա մերգ նե րի:

2009 թ. մշտադիտարկումից հետո ժամանցի հետ կապված ևս կարող 

ենք պնդել, որ բուժհաստատություններում ոչինչ չի փոխ վել /տե́ ս « Մար դու 

7 Նշենք, որ դեռևս 2009 թվականին գնահատված 1 անձին ընկնող հիվանդասենյակային 

մակերեսը տատանվում էր 2 քմ-ից մինչև 20 քմ-ի միջև, որը փոփոխություն չէր կրել նաև 2013 թ.:

«Պարապությունից կամ պետք 

է ծխեմ, կամ մեկին մասսաժ 

անեմ, օգնում եմ հիվանդներին, 

խոզի նման ենք. ուտում ենք, 

դեղերը խմում, պառկում»

Հիվանդանոցային բուժում կամ 

խնամք ստացող անձ

____________________________

«Զբոսնում եմ: Շատ մռայլ է. 

ոնց որ բանտի մեջ լինեմ, 8 

ամիս անընդհատ պառկած, 

պառկում եմ, որ օրս անցնի, որ 

ազատ եմ լինում, կարում եմ 

ամեն ինչ, իսկ որ խաղամ, ինձ 

թվում է՝ կապելու են, ազատ 

չեմ էլի»

Հիվանդանոցային բուժում կամ 

խնամք ստացող անձ
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ի րա վունք նե րի վի ճա կը Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան նյար դա հո գե բու-

ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րում» զե կույց/: 

Հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձինք հո գե բու ժա կան բուժ-

հաս տա տութ յուն նե րում ե կա մուտ ներ հիմ նա կա նում չեն ու նե նում: Բուժ հաս-

տա տութ յուն նե րում մեծ թիվ են կազ մում ան ձինք, ում թո շա կը ստա նում են 

նրանց հա րա զատ նե րը: Հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձինք 

հա ճախ դժգո հում են, որ ի րենք չեն տնօ րի նում ի րենց թո շակ նե րը: Հազ վա դեպ 

դեպ քե րում նրան ցից ոմանք թո շակ են ստա նում, եր բեմն էլ հա րա զատ ներն են 

գու մար փո խան ցում, բայց այս դեպ քում ևս հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ 

ու նե ցող անձն ան մի ջա կա նո րեն չի տնօ րի նում իր գու մա րը:

Բու ժում կամ խնամք ստա ցող անձն իր սե փա կան ֆի նան սա կան մի ջոց-

նե րը որ պես կա նոն ոչ թե պա հում է իր մոտ, այլ պահ ման է հանձ նում աշ խա-

տա կից նե րին̀ հիմ նա կա նում ա վագ բուժք րո ջը/բու ժա կին: Վեր ջին ներս այդ 

հան գա ման քը բա ցատ րում են նրա նով, որ հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր-

ներ ու նե ցող ան ձից կա րող են դրա մը գո ղա նալ կամ նույ նիսկ պատ ռել:

Բու ժում կամ խնամք ստա ցող ան ձինք սե փա կան դրա մա կան մի ջոց նե րը 

կա րող են ծախ սել աշ խա տա կից նե րի մի ջո ցով, քա նի որ բուժ հաս տա տութ յուն-

նե րում խա նութ ներ չեն գոր ծում, իսկ բուժ հաս տա տութ յան տա րած քից դուրս 

գնում ներ կա տա րե լու հա մար որ պես կա նոն դուրս գալ չեն կա րող8:

Ակն հայտ է, որ հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձինք ձգտում 

են ապ րել դրսում, քա նի որ նրան ցից շա տե րը ի րենց կյան քի մեծ մասն անց 

են կաց նում հո գե բու ժա րա նում: Այդ պատ ճա ռով բուժ հաս տա տութ յուն նե րում 

զրկված լի նե լով շատ ի րա վունք նե րից և  ա զա տութ յուն նե րից̀ հո գե կան ա ռող-

ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձինք այն հա մե մա տում են բան տի հետ:

Այս պես, մշտա դի տարկ ման ըն թաց քում հարց ված եր կա րա ժամ կետ բու-

ժում կամ խնամք ստա ցող 46 ան ձան ցից 36-ը ցան կութ յուն են հայտ նել դուրս 

գալ բուժ հաս տա տութ յու նից և միայն 10-ը՝ ոչ: Հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր-

ներ ու նե ցող ան ձինք օգ տա գոր ծում են «վեչ նի կոյ կա» հաս կա ցութ յու նը, ո րը 

վե րա բեր վում է այն ան ձանց, ով քեր ամ բողջ կյանքն անց են կաց նե լու հո-

գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յու նում և  այն տե ղից դուրս գա լու ոչ մի հույս 

ու հնա րա վո րութ յուն չեն տես նում: Եվ հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ 

8 Համա ձ ա յն «Հ ո գե բուժական օգնության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի կետ 4-ի և 

նույն օրենքի հոգեկան խանգարումներով տա ռապող ա նձանց իրա վո ւնքնե րի իրակա-

նացման ընթաց ակա րգի 2-րդ գլխի՝ ավագ բուժքույր/բուժակը պարտավոր է հոգեկան 

առող ջության խնդիրներ ունեցող անձ ի պա հանջով գն ել  առաջ ին անհրաժեշտության իրեր 

և պարա գաներ: Մինչդեռ, բուժհաստատություններից մեկում ավագ բուժքույր/բուժակը 

նշում է. «Եթե շատ են խնդրում, զուգարանի թուղթ ասենք, բերում եմ՝ գրանցելով»:

Արմաշի առողջության կենտրոնում հայտնել են, որ հոգեկան առողջության խնդիրներ ունե-

ցող անձինք աշխատակիցների ուղեկցությամբ կարող են հաստատության մոտակայքում 

գտնվող խանութից գնումներ կատարել:
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ու նե ցող ան ձինք, ով քեր դեռ հույս 

ու նեն, որ կա րող են դուրս գալ բուժ-

հաս տա տութ յու նից, վա խե նում են, 

որ մի օր էլ ի րենք կդառ նան «վեչ նի 

կոյ կա» ու ստիպ ված կլի նեն ամ բողջ 

կյանքն անց կաց նել ա նա զա տութ-

յան մեջ: Իսկ այն ան ձինք, ով քեր չեն 

ցան կա նում մնալ բուժ հաս տա տութ-

յու նում, հիմ նա կա նում վա խե նում են 

անորոշությունից, որ իրենց սպասվում 

է դրսում, քանի որ չեն կարողանա 

հոգալ իրենց կենցաղը:  

Արմաշի առողջության կեն տրո-

նում խնամք ստացող անձանցից մե-

կը նշում է, որ Հայաստանի Հան րա-

պետությունում հաշվառված է 44.000 

հոգեկան առողջության խնդիրներ 

ունեցող անձ /վերջինս այս մասին 

տե ղե կա ցել է հա մա ցան ցից/, ով քեր 

«պառ կած են տա նը», և կար ծում է, որ 

ե թե նրանք կա րող են դրսում ապ րել, 

ա պա տվյալ բուժ հաս տա տութ յու-

նում գտնվող ան ձինք էլ կա րող են: 

Ն րա կար ծի քով՝ «բուժ հաս տա տութ-

յու նում ին չի՞ պետք է գտնվեն այն-

պի սի ան ձինք, ով քեր սո ցիա լա պես 

վտան գա վոր չեն»: Ըստ վեր ջի նիս՝ 

կգա ժա մա նակ, երբ այս ա մե նը կվե-

րա նա ու բո լորն էլ ա զատ կգտնվեն, 

ե թե վտան գա վոր չեն: « Հա սա րա-

կութ յա նը պետք է հե ռուս տա ցույ ցի 

կամ այլ մի ջոց նե րով հաս կաց նես, որ 

հո գե կան հի վանդ ներն էլ են մար դիկ 

և պետք չէ խու սա փել նրան ցից, ու 

մենք մե ղա վոր չենք, որ մեր ու ղե ղը հի վանդ է»,- նշում է նա:

Այս պի սով, հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րում խախտ ված է 

հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց ինք նար տա հայտ ման, 

ա զա տութ յան, ա զատ տե ղա շար ժի ի րա վուն քը:

«Այստեղ ես ինձ լավ եմ զգում, 

իմ ընտանիքը վերջապես գտել 

եմ, իրենց չեմ թողնի երբեք»

Հիվանդանոցային բուժում կամ 

խնամք ստացող անձ

____________________________

«Տանը ազատ ես քեզ զգում, 

տանը դուրս էի գալիս 

խանութ, տանը քո հավեսին, 

քո ախորժակով, քո ուզածն ես 

պատրաստում, ուտում»

Հիվանդանոցային բուժում կամ 

խնամք ստացող անձ

____________________________

«Ազատություն եմ ուզում, 

այստեղ բանտի է նման, ես 

կարող եմ ապրել ինչպես 

ցանկացած նորմալ մարդ, 

կարող եմ աշխատել 

խանութում, հոգնել եմ այս 

ամենից, ազատություն եմ 

ուզում»

Հիվանդանոցային բուժում կամ 

խնամք ստացող անձ
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Հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձինք հո գե բու ժա կան 

բուժ հաս տա տութ յուն նե րում գտնվում են փաս տա ցի ա զա տազրկ ված ան ձի 

կար գա վի ճա կում, միև նույն ժա մա նակ զրկված են կա լա նա վոր ված և դա տա-

պարտ ված ան ձանց ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման հնա րա վո րութ յուն նե րից:

Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձի կյանքի 

տևողությունը հոգեբուժական բուժհաստատությունում

Հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց տրա մադր վող 

բու ժօգ նութ յան ո րա կի, նրանց սո ցիա լա կան ին տեգր ման վի ճա կի վե րա-

բեր յալ կար ևոր եզ րա կա ցութ յուն նե րի կա րե լի է հան գել̀ ու սում նա սի րե լով 

հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րում նրանց գտնվե լու ժա մա նա կա-

հատ վա ծը և հա ճա խա կա նութ յու նը:

Մշ տա դի տարկ ման ըն թաց քում հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յու-

նում ան ձի գտնվե լու մա սին տե ղե կութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ հարց-

ված 136 ան ձան ցից 60-ը /մոտ 44 տո կո սը/, հար ցազ րույ ցի ի րա կա նաց ման 

օ րը հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յու նում գտնվել է ա վե լի քան մեկ տա-

րի: Ա վե լին, հարց ված 136 ան ձան ցից 19-ը հար ցազ րույ ցի ի րա կա նաց ման 

ժա մա նակ հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յու նում գտնվել է ա վե լի քան 10 

տա րի /տե́ ս  աղ յու սակ 3/: 

Աղյուսակ 3: Անձի̀ հոգեբուժական բուժհաստատությունում վերջին անգամ 

գտնվելու ժամանակահատվածը

Մինչև 1 տարի 55

1-5 տարի 26

6-10 տարի 15

11 և ավելի տարի 19

Չի պատասխանել/դժվարացել է պատասխանել 21

Ընդամենը 136

Ինչ պես եր ևում է աղ յու սակ 3-ից, հարց ված 136 ան ձան ցից 21-ը դժվա-

րա ցել է կամ չի պա տաս խա նել հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յու նում 

գտնվե լու ժամ կե տի մա սին, որն ա վե լի շուտ պայ մա նա վոր ված է բուժ հաս-

տա տութ յու նում նրանց եր կար գտնվե լով: Այս պի սով, կա րող ենք ար ձա-

նագ րել, որ մշտա դի տարկ ման ըն թաց քում հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր-

ներ ու նե ցող հարց ված ան ձանց կե սից ա վե լիի /մոտ 60 տո կո սի/ մշտա կան 
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ապ րե լու տեղ է հան դի սա նում հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յու նը:  

Ե թե դի տար կում ենք հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդրի առ կա յութ յան 

տևո ղութ յան վե րա բեր յալ տվյալ նե րը, ա պա տես նում ենք, որ հարց ված 

136 ան ձան ցից 75-ը /մոտ 81 տո կո սը/ հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ու նի 

ա վե լի քան տա սը տա րի /տե́ ս  աղ յու սակ 4/:

Աղյուսակ 4: Հարցված հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող 

անձանց մոտ հոգեկան առողջության խնդրի առկայության 

ժամանակահատվածը 

Մինչև 1 տարի 4

1-3 տարի 6

4-10 տարի 29

11-20 տարի 38

21 և ավելի տարի 37

Չի պատասխանել/դժվարացել է պատասխանել 22

Ընդամենը 136

Հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րում հո գե կան ա ռող ջութ յան 

խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց «ին տեգր վա ծութ յան» աս տի ճա նի մա սին պատ-

կե րա ցում կազ մե լու մա սին կար ևոր տե ղե կութ յուն է տա լիս հո գե բու ժա կան 

բուժ հաս տա տութ յուն նե րում նրանց գտնվե լու հա ճա խա կա նութ յան մա սին 

տվյալ նե րը: Հարց ված 136 ան ձան ցից միայն 18-ն  է նշել, որ ա ռա ջին ան գամ է 

ստա նում հի վան դա նո ցա յին բու ժում, 98-ը նշել է՝ մե կից ա վե լի ան գամ, 30-ը 

չի պա տաս խա նել կամ դժվա րա ցել է պա տաս խա նել /տե́ ս  աղ յու սակ 5/:

Աղյուսակ 5: Հարցված անձանց հոգեբուժական բուժհաստատությունում 

բուժում կամ խնամք ստանալու քանակը

1 անգամ 18

2-3 անգամ 44

4-10 անգամ 16

11-20 անգամ 2

Ավելի քան 20 անգամ 26

Չի պատասխանել/դժվարացել է պատասխանել 30

Ընդամենը 136
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Ինչ պես եր ևում է աղ յու սակ 5-ից, հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ 

ու նե ցող հարց ված 136 ան ձան ցից 44-ը /մոտ 32 տո կո սը/ հո գե բու ժա կան 

բուժ հաս տա տութ յու նում բու ժում կամ խնամք ստա ցել է 4 և  ա վե լի ան գամ: 

Եվս 30 հո գի դժվա րա ցել է կամ չի պա տաս խա նել հո գե բու ժա կան բուժ-

հաս տա տութ յու նում բու ժում կամ խնամք ստա նա լու քա նա կի մա սին, ո րը 

ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ պայ մա նա վոր ված է դրանց մեծ քա նա կի 

հետ, կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու-

նե ցող հարց ված 136 ան ձան ցից 74-ը /մոտ 54 տո կո սը/ 4 և  ա վե լի ան գամ 

գտնվել է հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յու նում: 

Հա մադ րե լով հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յու նում վեր ջին ան գամ 

գտնվե լու տևո ղութ յան տվյալ նե րը հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդրի առ կա-

յութ յան տևո ղութ յան և հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րում գտնվե-

լու հա ճա խա կա նութ յան մա սին տվյալ նե րի հետ` կա րող ենք ար ձա նագ-

րել, որ հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձինք, մեծ մա սամբ 

զրկվե լով ընտ րութ յան հնա րա վո րութ յու նից, ին տեգր վում են հո գե բու ժա-

կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րում, և հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն-

նե րում ին տեգ րու մը դառ նում է նրանց կյան քի հիմ նա կան ձևը:

Կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ ան ձինք, ո րոնց մոտ ախ տո րոշ վում է հո-

գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր, որ պես կա նոն` 

 «մշտա կան գրան ցում են ստա նում» հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա-

տութ յուն նե րում,  

 զրկված են ապ րե լա կեր պի ընտ րութ յան այլ հնա րա վո րութ յուն նե րից,

 ու նեն սահ մա նա փակ ի րա վունք ներ և  ա զա տութ յուն ներ:

Իրավական օգնության մատչելիությունը

Հոգեբուժական բուժ հաս տա տութ յուն նե րում բու ժում կամ խնամք ստա-

ցող ան ձանց ի րա վա բա նա կան ա ջակ ցութ յուն չի ցու ցա բեր վում: Մինչ դեռ 

ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված կար գով հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա-

տութ յու նում գտնվող  հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձինք 

ի րա վունք ու նեն ի րա վա կան հար ցե րով օ ժան դա կութ յուն ստա նալ բուժ հաս-

տա տութ յու նում գտնվե լու և բուժ ման հետ կապ ված հար ցե րի վե րա բեր յալ9: 

Բուժ հաս տա տութ յուն նե րում չի գոր ծում ի րա վա կան ա ջակ ցութ յան 

հա մար ըն թա ցա կարգ: Հար ցազ րույց նե րից պարզ է դառ նում, որ աշ խա-

տա կից նե րը նույ նիսկ տեղ յակ չեն հի վան դա նո ցա յին բու ժում կամ խնամք 

ստա ցող ան ձանց հո գե բու ժա րա նում գտնվե լու, բուժ ման հետ կապ ված 

9 «Հոգեբուժական օգնության մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 6-ի կետ 8, հոդված 7-ի կետ 6, հո գե-

կան խանգարումներով տառապող անձանց իրավունքների իրականացման ընթացակարգի 

գլուխ 5:
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ի րա վա կան ա ջակ ցութ յուն ստա նա լու 

ի րա վուն քին: 

Կազ մա կեր պութ յու նը մինչ մշտա-

դի տարկ ման ի րա կա նա ցու մը տե-

ղե կատ վութ յան հարց մամբ դի մել է 

բուժ հաս տա տութ յուն նե րի ղե կա վար-

նե րին՝ տե ղե կա նա լու, թե բուժ հաս-

տա տութ յու նում բու ժում կամ խնամք 

ստա ցող ան ձինք 2012-2013 թթ. դի-

մել են արդ յոք ի րա վա կան ա ջակ ցութ յուն ստա նա լու հար ցով: Պա տաս խան 

գրութ յուն նե րից պարզ է դար ձել, որ 2012-2013 թթ. ըն թաց քում ի րա վա կան 

ա ջակ ցութ յան հա մար բու ժում կամ խնամք ստա ցող ան ձինք որ պես կա նոն 

չեն դի մել՝ բա ցա ռութ յամբ մեկ բուժ հաս տա տութ յան: Բուժ հաս տա տութ յուն-

նե րից եր կու սը նույ նիսկ հայտ նել են, որ նման ծա ռա յութ յուն չու նեն /տե́ ս 

հա վել ված Գ/: Միայն մեկ բուժ հաս տա տութ յու նից ստաց ված պա տաս խան 

գրութ յան մեջ է նշվել, որ 2012 թ. ի րա վա կան ա ջակ ցութ յան հա մար դի մել 

են 18 անձ, 2013 թ.՝ 12 և  որ 2013 թ. ան ձինք դի մել են անձ նա գի րը փո խե լու 

կամ վա վե րա կա նութ յան ժամ կե տը եր կա րաց նե լու նպա տա կով: Իսկ թե ինչ 

արդ յունք է ստաց վել, ով է մա տու ցել ի րա վա կան ա ջակ ցութ յու նը չեն պա-

տաս խա նել /տե́ ս հա վել ված Դ/: Հարկ է նշել, որ նույն բուժ հաս տա տութ յան 

տնօ րե նը, ինչ պես նաև աշ խա տա կից նե րը հիմ նա կա նում նշում են, որ հի-

վան դա նո ցա յին բու ժում կամ խնամք ստա ցող ան ձինք ի րա վա կան ա ջակ-

ցութ յան կա րիք չեն ու նե նում: Նաև հար ցազ րույց նե րից պարզ է դառ նում, 

որ այս բուժ հաս տա տութ յու նում աշ խա տա կից ներն ի րենց մի ջոց նե րով են 

փոր ձում ո րոշ հար ցեր կար գա վո րել, ո րը և դի տար կում են որ պես ի րա վա-

կան ա ջակ ցութ յուն բու ժում կամ խնամք ստա ցող ան ձանց հա մար: 

Ինչ պես տես նում ենք, բուժ հաս տա տութ յուն նե րում ի րա վա կան ա ջակ-

ցութ յան տրա մադր ման փորձ չկա, մինչ դեռ հի վան դա նո ցա յին բու ժում կամ 

խնամք ստա ցող ան ձինք ի րա վա կան ա ջակ ցութ յան կա րիք ու նեն /տե́ ս  

աղ յու սակ 6/:

«Մենք իրավաբանական 

օգնությամբ չենք զբաղվում, 

մենք չունենք, իրավաբան չենք 

հատկացնում»

Տնօրեն
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Աղյուսակ 6: Հարցվողների կարծիքը հոգեկան առողջության խնդիրներ 

ունեցող անձանց իրավական աջակցության կարիք ունենալու 

վերաբերյալ10

Ունեն Չունեն Դժվարանում է 

պատասխանել/

չի պատասխանել

Ընդամենը

Հիվանդանոցային 

բուժում կամ խնամք 

ստացող անձ

30 73 33 136

Բժիշկ-հոգեբույժ 8 11 3 22

Ավագ բուժքույր/

բուժակ

4 9 1 14

Բուժքույր/բուժակ 3 25 13 41

Սանիտար 10 18 5 33

Տնօրեն 2 7 0 9

Ընդամենը 57 143 55 255

 

Ինչ պես եր ևում է աղ յու սակ 6-ից, և́  հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ 

ու նե ցող ան ձանց /մոտ 54 տո կո սը/, և́  աշ խա տա կից նե րի /մոտ 59 տո կո-

սը/ մե ծա մաս նութ յու նը նշել են, որ հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե-

ցող ան ձինք ի րա վա կան ա ջակ ցութ յան կա րիք ու նե նում են:

Հի վան դա նո ցա յին բու ժում կամ խնամք ստա ցող ան ձինք ցան կա նում 

են դի մել ի րա վա բա նի օգ նութ յա նը մեծ մա սամբ հի վան դա նո ցում ըն դուն-

վե լու, դուրս գրվե լու հետ կապ ված հար ցե րով: Ա ռան ձին դեպ քե րում ցան-

կա ցել են դի մել նաև ոչ բժշկա կան ծա ռա յութ յան հետ կապ ված հար ցե րով, 

օ րի նակ` գույ քա յին ի րա վունք նե րի հետ կապ ված: 

Ի րա վա բա նի ա ջակ ցութ յան կա րիք ու նե ցել են հի վան դա նո ցա յին բու-

ժում կամ խնամք ստա ցող 18 անձ, ո րի հա մար դի մել են բուժ հաս տա տութ-

յան տնօ րե նին, բա ժան մուն քի վա րի չին, բժշկին, նույ նիսկ սա նի տա րին: 

Բուժ հաս տա տութ յու նում ըն դու նե լու հետ կապ ված հար ցով ի րա վա բա նի 

ա ջակ ցութ յան հա մար մի կին դի մել է ան մի ջա պես դա տա վո րին` հար կա-

դիր բուժ ման վե րա բեր յալ դա տա կան նիս տի ժա մա նակ, ո րին ի պա տաս-

10 Արտահիվանդանոցային բո ւժում ս տ աց ող  ան ձանց ից  35 - ը  իրավ աբ անական աջակցության 

կարիք չի ունեցել, 9-ը` ունեցել է: Հարցերը բուժման հետ կապված չեն եղել, այլ վերաբերել 

են ընտանեկան, սոցիալական իրավունքներին: Այս անձանցից 3-ը, սակայն, սոցիալական 

խնդիրներից ելնելով կամ չիմացությունից, թե ում կարող են դիմել, իրենց խնդիրների 

լուծման նպատակով ոչինչ չեն ձեռնարկել: Մյուս 6-ն էլ հիմնականում իրավաբանի են դիմել 

ծանոթների միջոցով և նրանցից միայն մեկն է ծառայության դիմաց վճարել:
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խան դա տա վո րը հայտ նել է. « Թո́ ղ հա րա զատ ներդ դրա մա սին մտա ծեն»: 

Բա ժան մուն քի վա րի չը ևս ն շում է, որ այդ կնոջ հա րա զա տը դի մել է դա տա-

վո րին` ի րա վա բան ներգ րավ վե լու հա մար: Սա կայն, դա տա րա նը հար կա դիր 

բուժ ման վե րա բեր յալ վճի ռը կա յաց րել է ա ռանց ան ձի ի րա վա կան ա ջակ-

ցութ յան ա պա հով ման: Հե տաքր քիր է, որ այս կնոջ գոր ծի վե րա բեր յալ այլ 

բուժ հաս տա տութ յուն նե րի բժիշկ նե րը մշտա դի տար կում ի րա կա նաց նող նե-

րին հայտ նել են, որ այդ կնոջ հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յու նում հար-

կա դիր բուժ ման վե րա բեր յալ դա տա րա նի ո րո շու մը ան հիմն է և  այդ կի նը 

հո գե բու ժա կան հի վան դա նո ցա յին հար կա դիր բուժ ման կա րիք չի ու նե ցել: 

Այս դեպ քը լայ նո րեն լու սա բան վել է լրատ վա մի ջոց նե րով, այդ իսկ պատ-

ճա ռով մշտա դի տարկ ման ըն թաց քում հա տուկ ու շադ րութ յան է ար ժա նա ցել 

մշտա դի տար կումն ի րա կա նաց նող նե րի կող մից11: 

Կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յու նում բու-

ժում կամ խնամք ստա ցող ան ձինք չեն տե ղե կաց վում ի րա վա կան ա ջակ ցութ-

յուն տրա մադ րե լու բուժ հաս տա տութ յան պար տա վո րութ յան մա սին: Այ նո ւա-

մե նայ նիվ, այն հար ցին, թե Ձեզ տեղ յակ են պա հել արդ յոք՝ ում կա րող եք դի-

մել ի րա վա կան ա ջակ ցութ յուն ստա նա լու հա մար, 30 ան ձան ցից եր կու սը նշել 

են՝ ա յո, սա կայն այս ան ձան ցից մե կը դի մել է միա ժա մա նակ և́  տնօ րե նին, 

և́  բա ժան մուն քի վա րի չին, և́  բժշկին, իսկ մյու սը բա ժան մուն քի վա րի չին12: 

Ա վե լին, բու ժում կամ խնամք ստա ցող միայն եր կու անձ է նշել, որ ի րեն տրա-

մադր վել է ի րա վա կան ա ջակ ցութ յուն, սա կայն պատ շաճ տե ղե կատ վութ յուն 

ստա ցած ի րա վա կան ա ջակ ցութ յան մա սին չեն կա րո ղա ցել տալ:

Այս պի սով, չնա յած օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված է հո գե կան ա ռող-

ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց պե տութ յան կող մից ի րա վա կան օգ-

նութ յուն ստա նա լու ի րա վուն քը, ի րա կա նում այն չի ա պա հով վում:

Բողոքների, առաջարկությունների ներկայացումը

Հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յու նում գտնվող  հո գե կան ա ռող ջութ-

յան խնդիր ու նե ցող յու րա քանչ յուր անձ ի րա վունք ու նի իր բուժ ման, հե տա-

զոտ ման, դուրսգր ման, օ րեն քով սահ ման ված իր ի րա վունք նե րի պաշտ պա-

նութ յան հար ցե րով գրա վոր կամ բա նա վոր դի մե լու բուժ հաս տա տութ յան 

ղե կա վա րին կամ բա ժան մուն քի վա րի չին: Իր ի րա վունք նե րի խախ տում նե-

րի դեպ քե րով կա րող է դի մել նաև դա տա րան, դա տա խա զութ յուն, մար-

11 Խոսքը 2013 թվականի մայիսին Ավանի հոգեբուժական կլինիկա տեղափոխված և 

հարկադիր բուժման ենթարկված Ամալյա Նազարեթյանի մասին է:
12 «Հոգեբուժական օգնության մասին» ՀՀ օրենքի հոգեկան խանգարումներով տառապող 

անձանց իրավունքների իրականացման ընթացակարգի գլուխ 5-ի կետ 4
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դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նին և  այլն13: Մշ տա դի տարկ ման արդ յունք նե րը 

ցույց են տա լիս, որ պատ շաճ չեն ի րա կա նաց վում օ րենսդ րութ յամբ սահ-

ման ված վե րը նշված նոր մե րը: 

Հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յու նում հի վան դա նո ցա յին բու ժում 

կամ խնամք ստա ցող ան ձինք մշտա դի տարկ ման ի րա կա նաց ման ըն թաց-

քում նշել են, որ ու նե նում են բո ղոք ներ, ա ռա ջար կութ յուն ներ՝ կապ ված 

բուժ ման, հե տա զոտ ման, դուրսգր ման կամ օ րեն քով սահ ման ված ի րա-

վունք նե րի հետ: Մաս նա վո րա պես հարց ված 136 ան ձան ցից 44-ը նշել են, 

որ ու նե ցել են բո ղոք ներ, ա ռա ջարկ ներ: Ե ղել են ան ձինք, ով քեր նշել են, որ 

բո ղոք ներ չեն ու նե ցել ու միա ժա մա նակ նշել են, որ ի րենց կար ծի քը հա վա-

սար է զրո յի ու ա նի մաստ է դի մել որ ևէ մե կին կամ էլ հար մար վել են առ կա 

պայ ման նե րին:

Աղյուսակ 7: Հարցվողների կարծիքը հոգեկան առողջության խնդիրներ 

ունեցող անձանց կողմից ներկայացվող բողոքների, 

առաջարկությունների վերաբերյալ

Ունեն Չունեն Դժվարանում է 

պատասխանել/չի 

պատասխանել

Ընդամենը

Հիվանդանոցային 

բուժում կամ 

խնամք ստացող 

անձ

44 74 18 136

Բժիշկ-հոգեբույժ 16 4 2 22

Ավագ բուժքույր/

բուժակ

8 4 2 14

Բուժքույր/բուժակ 21 12 8 41

Սանիտար 19 10 4 33

Տնօրեն 7 2 0 9

Ընդամենը 115 106 34 255

Ինչ պես եր ևում է աղ յու սակ 7-ից, բու ժում կամ խնամք ստա ցող ան ձանց 

կող մից դի մում նե րի և բո ղոք նե րի տա րած վա ծութ յան մա սին ա վե լի շատ 

նշում են աշ խա տա կից նե րը /մոտ 60 տո կո սը/, քան բու ժում կամ խնամք 

ստա ցող ան ձինք /մոտ 32 տո կո սը/: 

13 «Հոգեբուժական օգնության մասին» օրենքի հոդված 6-ի կետ 17, 18, ինչպես նաև 

օրենքի հոգեկան խանգարումներով տառապող անձանց իրավունքների իրականացման 

ընթացակարգի գլուխ 4
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Հի վան դա նո ցա յին բու ժում կամ խնամք ստա ցող ան ձանց բո ղոք նե-

րը, ա ռա ջարկ նե րը վե րա բե րել են հիմ նա կա նում բուժ հաս տա տութ յու նից 

դուրսգր մա նը /23 հո գի/, ա ռող ջա կան խնդիր նե րին՝ ա տա մի ցավ, դե ղե րի 

բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն և  այլն /9 հո գի/, սննդի հետ կապ ված /4 հո գի/, 

բուժ հաս տա տութ յան կեն ցա ղա յին, շեն քա յին պայ ման նե րի հետ կապ ված 

/4 հո գի/, թո շա կը ան ձամբ ստա նա լու /3 հո գի/, բուժ հաս տա տութ յու նում 

ա վե լի եր կար բու ժում ստա նա լու, 

տուն-ին տեր նատ կամ այլ բուժ հաս-

տա տութ յուն տե ղա փոխ վե լու, սե ռա-

կան բռնութ յան, ծե ծե լու, ստի պո ղա-

բար դե ղեր խմե լու, հի վան դութ յան 

մա սին չի րա զե կե լու հետ կապ ված 

հար ցե րին:   

Բո ղոք, ա ռա ջար կութ յուն ու նե-

ցող 44 ան ձան ցից 9-ը ի րենց բո ղոք-

նե րով, ա ռա ջար կութ յուն նե րով չեն 

դի մել ոչ ո քի: Ն րան ցից մե կը նշում 

է, որ չի դի մել, քա նի որ սա նի տարն 

է ար գե լել ան հանգս տաց նել բժշկին:

Բո ղոք, ա ռա ջար կութ յուն ու նե-

ցող ան ձան ցից միայն 20-ն  է դի մել 

բուժ հաս տա տութ յան տնօ րե նին կամ 

բա ժան մուն քի վա րի չին: Այս ան ձան-

ցից 5-ը միա ժա մա նակ դի մել են նաև 

բժշկին: Մ յուս նե րը ան կախ խնդրի 

բնույ թից /դուրսգ րում, բռնութ յան 

կի րա ռում և  այլն/, դի մել են բուժ-

հաս տա տութ յան բժշկին, բուժք րո ջը, 

նաև սա նի տա րին: Աշ խա տա կից նե-

րը նշում են, որ ե թե հի վան դա նո-

ցա յին բու ժում կամ խնամք ստա-

ցող ան ձինք դի մում են բժիշկ նե րին, 

բուժ քույ րե րին կամ սա նի տար նե րին, 

ա պա նրանք փո խան ցում են բա-

ժան մուն քի վա րի չին կամ տնօ րե նին: 

Ըստ կազմակերպության ստա-

ցած տեղեկատվության՝ միայն Ս ևա-

նի հո գե բու ժա կան հի վան դա նո ցում, 

«Այստեղ չես կարող բողոքել, 

եթե բողոքես կկապեն, օրենքը 

իրենք են, օրենք չկա»

Հիվանդանոցային բուժում կամ 

խնամք ստացող անձ

____________________________

«Բժիշկը իմ կարծիքը հաշվի 

չի առնում, ես էլ ոչինչ չեմ 

հարցնում»

Հիվանդանոցային բուժում կամ 

խնամք ստացող անձ

____________________________

«Ասում ես, քեզ չեն հավատում, 

ի՞նչ բողոքես»

Հիվանդանոցային բուժում կամ 

խնամք ստացող անձ

____________________________

«Հարցրեցի՝ երբ դուրս կգրի, 

ասեց. «Իշու տարում», ասեցի. 

«Էշը տարի չունի»

Հիվանդանոցային բուժում կամ 

խնամք ստացող անձ
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Ս յու նի քի մար զա յին նյար դա հո գե բու ժա կան դիս պան սե րում և Հո գե բու-

ժա կան բժշկա կան կենտ րո նում են 2012-2013 թթ. ըն թաց քում բու ժում կամ 

խնամք ստա ցող ան ձինք բուժ հաս տա տութ յան ղե կա վա րին կամ վա րի չին 

դի մել դի մում նե րով, բո ղոք նե րով, ո րոնց ըստ բուժ հաս տա տութ յուն նե րի 

տնօ րեն նե րի՝ տրվել է օ րեն քով սահ ման ված կար գով ըն թացք /Ս յու նի քի 

նյար դա հո գե բու ժա կան դիս պան սե րում դի մել են 2 անձ, Ս ևա նի հո գե բու-

ժա կան հի վան դա նո ցում՝ 1, Հո գե բու ժա կան բժշկա կան կենտ րո նում՝ 217/: 

Հարկ է ու շադ րութ յուն դարձ նել, որ դի մում նե րով, բո ղոք նե րով 2012-2013 

թթ. դի մած 220 ան ձան ցից 211-ը Ա վա նի հո գե բու ժա կան կլի նի կա յի /հի-

շեց նենք, որ Ա վա նի հո գե բու ժա կան կլի նի կան Հո գե բու ժա կան բժշկա կան 

կենտ րո նի են թա կա յութ յամբ է գոր ծել/ ղե կա վա րին կամ վա րի չին են դի մել:

Մշտադիտարկման ըն թաց քում հարց ված ան ձինք, ո րոնք դի մել են դի-

մում նե րով, բո ղոք նե րով, որ պես կա նոն ստա ցել են բա ցա սա կան պա տաս-

խան: Բա ցա ռիկ դեպ քե րում դրա կան պա տաս խա նի պա րա գա յում հար ցը 

վերջ նա կա նա պես չի լուծ վել: Օ րի նակ՝ հի վան դա նո ցա յին բու ժում կամ խնամք 

ստա ցող ան ձան ցից մե կը նշել է, որ դի մել է հա լո պե րի դոլ դե ղա մի ջո ցը չըն-

դու նե լու կամ այն փո խա րի նե լու հար ցով, սա կայն այն փո խա րի նել են տրիֆ-

թա զի նով, ո րը ըստ նրա « Ձայ ներ լսե լու դեմ է, իսկ ին քը ձայ ներ չի լսում»:

Հի վան դա նո ցա յին բու ժում կամ խնամք ստա ցող ան ձան ցից մեկն էլ նշում 

է, որ երբ դի մել է բժշկին, վեր ջինս զայ րա ցել է և դուրս հրա վի րել սեն յա կից:

Մշ տա դի տարկ ման ի րա կա նաց ման ըն թաց քում բուժ հաս տա տութ յուն-

նե րից մե կում մշտա դի տար կում ի րա կա նաց նող ներն ա կա նա տես են ե ղել, 

թե ինչ պես է պատռ վել իր կամ քով հոս պի տա լաց ված ան ձի՝ բա ժան մուն քի 

վա րի չին ուղղ ված դի մու մը: Տվ յալ ան ձը մշտա դի տար կում ի րա կա նաց նող-

նե րին տե ղե կաց րել էր, որ բա նա վոր կար գով բազ միցս դի մել է դուրսգր-

ման խնդրան քով, սա կայն բժիշկ նե րի կող մից նշված օ րը /ըն դուն ման օ րից 

24 օր հե տո/ նրան դուրս չեն գրել և տեղ յակ չեն պա հել, թե երբ են դուրս 

գրե լու և մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող նե րին ևս խնդ րել էր օգնել իրեն, 

խոսել բժիշկ նե րի, տնօ րե նի հետ: 

Մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց-

նող նե րը տվյալ ան ձին խոր հուրդ 

էին տվել գրա վոր դի մում գրել և 

ս տա նալ ի րեն հու զող հար ցե րի 

պա տաս խան նե րը: Հո ժա րա կամ 

հոս պի տա լաց ված ան ձը հա ջորդ 

ա ռա վոտ յան դի մու մը ներ կա յաց-

րել էր բա ժան մուն քի բժշկին, ով 

ան մի ջա պես պա տառ-պա տառ էր 
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ա րել այն: Ա վե լին, դի մու մի ներ կա յաց ման օ րը մշտա դի տար կում ի րա կա-

նաց նող նե րի նկատ մամբ կտրուկ փոխ վել էր աշ խա տա կից նե րի վե րա բեր-

մուն քը, մշտա դի տար կում ի րա կա նաց նող նե րը հրա վիր վել էին տնօ րե նի 

աշ խա տա սեն յակ, որ տեղ մշտա դի տար կում ի րա կա նաց նող նե րին մե ղադ-

րել էին, թե ին չու են նրանք տվյալ ան ձին տե ղե կաց րել, որ նա կա րող է 

դի մում գրել ու ա ջակ ցել նրան այդ հար ցում: « Հո գե բու ժա կան օգ նութ յան 

մա սին» օ րեն քի հա մա ձայն՝ հո գե կան խան գա րու մով տա ռա պող ան ձի բու ժու-

մը կա րող է ի րա կա նաց վել ա ռանց նրա կամ նրա օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի 

հա մա ձայ նութ յան̀ միայն օ րեն քով նա խա տես ված բժշկա կան բնույ թի հար կադ-

րա կան մի ջոց նե րի կի րառ ման և  ոչ հո ժա րա կամ (հար կա դիր) հոս պի տա լաց ման 

դեպ քե րում: Ին չը նա խա տե սում է, որ ե թե հո ժա րա կամ հոս պի տա լաց ված ան ձը 

դի մում է դուրսգր ման խնդրան քով, ա պա նրան կա́ մ դուրս են գրե լու, կա́ մ  էլ 

ե թե հո գե բու ժա կան հանձ նա ժո ղո վը գտնում է, որ տվյալ ան ձը վտան գա վոր է 

իր կամ հա սա րա կութ յան հա մար կամ բու ժում չի րա կա նաց նե լը կամ բու ժու մը 

դա դա րեց նե լը կա րող է վատ թա րաց նել հի վան դի ա ռող ջա կան վի ճա կը, օ րեն-

քով սահ ման ված կար գով 72 ժամ վա ըն թաց քում բուժ հաս տա տութ յան տնօ րի-

նութ յու նը պար տա վոր է դի մել դա տա րան հար ցը դա տա կան կար գով լու ծե լու 

հա մար: 

Տվ յալ դեպ քում հո ժա րա կամ բու ժում ստա ցող ան ձին դուրս չէին գրել, բուժ-

ման շա րու նա կութ յան վե րա բեր յալ հո գե բու ժա կան հե տա զո տութ յուն չէին ի րա-

կա նաց րել, իսկ անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում նաև դա տա րան հար կա դիր բուժ-

ման վե րա բեր յալ ո րո շում ստա նա լու հա մար, պատ ռել էին դի մու մը̀ կոպ տո րեն 

խախ տե լով ան ձի ի րա վուն քը:

Ել նե լով վե րոգր յա լից, կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ հո գե կան ա ռող-

ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձինք անձ նա կազ մի կող մից չեն ըն դուն վում 

որ պես ան հատ, ով ու նի մարդ կա յին ար ժա նա պատ վութ յուն և չեն հար գում 

նրա ի րա վունք նե րը: Ա վե լին, ան ձին կա րող են պա հել հո գե բու ժա կան բուժ-

հաս տա տութ յու նում ա ռանց դա տա րա նի ո րոշ ման, նրա կամ քին հա կա ռակ:

Հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց կող մից բո ղոք-

նե րում և  ա ռա ջար կութ յուն նե րում ար տա հայտ ված խնդիր նե րի նկատ մամբ 

ա նու շադ րութ յու նը հան դի սա նում է բուժ հաս տա տութ յան անձ նա կազ մի 

կող մից նրանց նկատ մամբ վատ վե րա բեր մուն քի դրսևո րում նե րից մե կը:

Եվ վե րը նշված նույ նիսկ մեկ դեպ քը վկա յում է այն մա սին, որ հո գե-

բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յու նում ոչ միայն չեն ա պա հով վում ան ձի ի րա-

վունք նե րի ի րա կա նա ցու մը, այլ նաև կոպ տո րեն խախտ վում է հո գե կան 

ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց ո րո շում ներ կա յաց նե լու ի րա-

վուն քը: 
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Նյարդահոգեբուժական բուժհաստատություններում 

վերաբերմունքը հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող 

անձի նկատմամբ

Նյարդահոգեբուժական բուժ հաս-

տա տութ յուն նե րում շա րու նակ վում է 

հի վան դա նո ցա յին բու ժում կամ խնամք 

ստա ցող ան ձանց նկատ մամբ աշ խա-

տա կից նե րի վատ վե րա բեր մուն քը՝ ֆի-

զի կա կան զսպման մի ջոց նե րի կի րա-

ռու մը ոչ բժշկա կան նպա տակ նե րով, 

ֆի զի կա կան և հո գե բա նա կան բռնութ-

յուն նե րի, աշ խա տան քա յին շա հա գործ-

ման դեպ քե րը, ո րի մա սին է վկա յում 

նաև զանգ վա ծա յին լրատ վութ յան մի-

ջոց նե րով ո լոր տի վե րա բեր յալ տա-

րած վող նյու թե րի ու սում նա սի րութ յու նը 

/տե́ ս հա վել ված Ե/: 

Հի վան դա նո ցա յին բու ժում կամ 

խնամք ստա ցող ան ձանց նկատ-

մամբ  ֆի զի կա կան զսպման մի ջոց-

նե րը կի րառ վում են ոչ միայն բու ժա-

կան նպա տակ նե րով, այլ նաև ան ձին 

պատ ժե լու, լռեց նե լու, բա ժան մուն-

քում կար գու կա նոն պահ պա նե լու̀  

«հան գիստ պա հե լու» նպա տա կով: 

Մշ տա դի տարկ ման ըն թաց քում 

հարց ված հի վան դա նո ցա յին բու ժում 

կամ խնամք ստա ցող 136 ան ձան ցից 

17-ը (12.5 տո կո սը) աշ խա տա կից նե րի 

վե րա բեր մունքն ի րենց նկատ մամբ 

գնա հա տում է վատ, ո րը դրսևոր վում 

է բռնութ յուն նե րով, վի րա վո րանք նե րով: Ն րան ցից մեկն էլ աշ խա տա կից նե-

րի վե րա բեր մուն քը վատ է գնա հա տում, քա նի որ նրանք չեն թող նում ի րեն 

տուն գնալ (տվյալ ան ձը միա ժա մա նակ նշել է, որ ու նի օ րի նա կան ներ կա-

յա ցու ցիչ, ում դի մու մի հի ման վրա բու ժում է ստա նում բուժ հաս տա տութ յու-

նում): Հարկ է նշել, որ Քա սա խի նևրոզ նե րի կլի նի կա յում աշ խա տա կից նե րի 

վե րա բեր մուն քի վե րա բեր յալ բա ցա սա կան կար ծիք չեն հայտ նել:  

«Որ խելոք չմնաս 

սանիտարներն են տփում, X-ը 

մեկ-մեկ տփում ա, էտի քֆուր, 

մերով, բանով, բայց մեջան 

ճղվում է, երբ դու ես մի բան 

ասում»

Հիվանդանոցային բուժում կամ 

խնամք ստացող անձ

____________________________

«Ասում եմ դեղ տվեք, ասում են՝ դու 

ով ես, որ դեղ ուզես, հրում են»

Հիվանդանոցային բուժում կամ 

խնամք ստացող անձ

____________________________

«Ասես, այ անասուն, 

պապիրուսդ խի ես գցել 

գետնին» /նկատի ունի 

հոգեկան առողջության 

խնդիրներ ունեցող անձին/

Բժիշկ-հոգեբույժ
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Հի վան դա նո ցա յին բու ժում կամ խնամք ստա ցող ո րոշ ան ձինք աշ խա-

տա կից նե րի բա րե հաճ վե րա բեր մուն քին ար ժա նա նա լու հա մար նրանց 

«հյու րա սի րում են»:

Հի վան դա նո ցա յին բու ժում կամ խնամք ա պա հո վող հարց ված 119 աշ խա-

տա կից նե րից միայն մեկն է նշել հի վան դա նո ցա յին բու ժում կամ խնամք ստա-

ցող ան ձանց նկատ մամբ աշ խա տա կից նե րից մի քա նի սի շատ վատ վե րա բեր-

վե լու մա սին: Աշ խա տա կից նե րից մե կը նույ նիսկ գտնում է, որ կան ի րենց «շատ 

վատ պա հող» հի վան դա նո ցա յին բու ժում կամ խնամք ստա ցող ան ձինք, ո րոնց 

«ե թե խփեն էլ, լավ կա նեն»: Աշ խա տա կից նե րի գե րակ շիռ մա սը հայտ նում են, 

որ ի րենք լավ են վե րա բեր վում բու ժում կամ խնամք ստա ցող ան ձանց, քա նի 

որ ցան կա նում են պահ պա նել աշ խա տան քը, խղճում են և բա ցի դրա նից լավ 

վե րա բեր մուն քի դեպ քում ա վե լի հեշտ է աշ խա տել նրանց հետ և  այլն:

Հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձի նկատ մամբ ֆի զի կա-

կան բռնութ յան դեպք է ար ձա նագր վել մշտա դի տարկ ման ըն թաց քում /հի շեց-

նենք, որ նմա նա տիպ դեպք ար ձա նագր վել էր նաև 2009 թ. ի րա կա նաց ված 

մշտա դի տարկ ման ըն թաց քում, տե́ ս « Մար դու ի րա վունք նե րի վի ճա կը Հա-

յաս տա նի Հան րա պե տութ յան նյար դա հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն-

նե րում» զե կույ ցը, էջ 168/: Բուժ հաս տա տութ յուն նե րից մե կում մշտա դի տար-

կում ի րա կա նաց նողն ա կա նա տես է ե ղել, թե ինչ պես է սա նի տա րը հար վա ծում 

հի վան դա նո ցա յին բու ժում ստա ցող ան ձին: Երբ այդ մա սին բարձ րա ձայ նել 

է աշ խա տա կից նե րին, վեր ջին ներս հեր քել են̀ պնդե լով, որ մշտա դի տար կում 

ի րա կա նաց նո ղին ուղ ղա կի թվա ցել է` ոչ թե սա նի տարն է հար վա ծել, այլ հի-

վան դա նո ցա յին բու ժում կամ խնամք ստա ցող ան ձը: Վատ վե րա բեր մուն քի 

վե րա բեր յալ տե ղե կութ յուն նե րին աշ խա տա կից նե րը պատ ճա ռա բա նում են, թե 

«հի վան դի աչ քին է եր ևա ցել», «զա ռան ցա կան մտքեր են» և  այլն:

Հո գե բու ժա րա նում բու ժում կամ խնամք ստա ցող ան ձանց նկատ մամբ 

աշ խա տա կից նե րի վատ վե րա բեր մուն քը ի րենք՝ աշ խա տա կից նե րը, բա-

ցատ րում են աշ խա տա կից նե րի մաս նա գի տա կան ոչ հա մար ժեք ո րա կով /

վար վե լա կեր պի կա նոն նե րի ոչ պատ շաճ պահ պա նում, կրթա կան ոչ պատ-

շաճ մա կար դակ և  այլն/:

Այս պի սով, հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րում հո գե կան ա ռող-

ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց նկատ մամբ անձ նա կազ մի̀ հատ կա պես 

սա նի տար նե րի կող մից դրսևոր վում է ար ժա նա պատ վութ յու նը նվաս տաց նող 

վե րա բեր մունք, որն ար տա հայտ վում է և́  ֆի զի կա կան բռնութ յուն նե րի կի-

րառ մամբ, և́  հո գե բա նա կան ճնշում նե րով, և́  պա տիժ նե րի կի րառ մամբ:
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Աշխատանքային թերապիա, թե աշխատանքային 

շահագործում 

Հոգեբուժական բուժհաստատություններում, բացառությամբ Քասախի 

նևրոզների կլինիկայի, շարունակվում է14 հիվանդանոցային բուժում կամ 

խնամք ստացող անձանց աշխատանքային շահագործումը, որը ներկայացվում 

է որպես աշխատանքային թերապիա15 /տե́ ս աղյուսակ 8/: 

Աղյուսակ 8: Հարցվողների կարծիքը հոգեկան առողջության խնդիրներ 

ունեցող անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների 

վերաբերյալ

Կատարում են Չեն կատարում Դժվարանում է 

պատասխանել/չի 

պատասխանել

Ընդամենը

Հիվանդանոցային 

բուժում կամ խնամք 

ստացող անձ

75 37 24 136

Բժիշկ-հոգեբույժ 13 6 3 22

Ավագ բուժքույր/

բուժակ

10 4 0 14

Բուժքույր/բուժակ 22 13 6 41

Սանիտար 19 10 4 33

Տնօրեն 4 5 0 9

Ընդամենը 143 75 37 255

 

Ինչ պես եր ևում է աղ յու սակ 8-ից, և´ հի վան դա նո ցա յին բու ժում կամ 

խնամք ստա ցող ան ձանց /մոտ 55 տո կո սը/, և´ աշ խա տա կից նե րի մեծ 

մա սը /մոտ 57 տո կո սը/ հաս տա տում են, որ բու ժում կամ խնամք ստա ցող 

ան ձինք ներգ րավ վում են բուժ հաս տա տութ յու նում ի րա կա նաց վող տա րաբ-

նույթ աշ խա տանք նե րի մեջ:

14 Տե´ս Մարդու իրավունքների վիճակը ՀՀ նյարդահոգեբուժական բուժհաստա տու թյուն-

ներում 2009 թ. զեկույց, էջ 182:
15 Որոշ դեպքերում իրականացվում է նաև աշխատանքային թերապիա, սակայն դա 

բացառիկ դեպքերում է: Օրինակ` Լոռու մարզային հոգենյարդաբանական դիսպանսերում 

որպես աշխատանքային թերապիայի մաս գործում է կարի արտադրամաս, որտեղ ըստ 

հաստատության տնօրենի՝ ցանկացողները բժշկի թույլտվությամբ կարող են կար անել, 

Սյունիքի մարզային նյարդահոգեբուժական դիսպանսերում գործում է արհեստանոց, 

որտեղ ըստ բուժքույրերից մեկի՝ հիվանդանոցային խնամք կամ բուժում ստացող միայն մի 

անձ է աշխատում (ի դեպ տվյալ անձը ճանաչված է անգործունակ):
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Հի վան դա նո ցա յին բու ժում կամ խնամք ստա ցող ան ձինք հիմ նա կա նում 

ի րա կա նաց նում են բա ժան մուն քի տա րած քի և բուժ հաս տա տութ յան բա կի 

մաք րութ յան, այլ բու ժում կամ խնամք ստա ցող ան ձանց խնամ քի, սննդամ-

թեր քի տե ղա փոխ ման հետ կապ ված աշ խա տանք ներ: Եր բեմն ի րա կա նաց-

նում են շի նա րա րա կան, հո ղա գոր ծա կան աշ խա տանք ներ: Գ յում րու հո գե-

կան ա ռող ջութ յան կենտ րո նում օր վա ռե ժի մը նույ նիսկ նա խա տե սում է մեկ 

ժամ ըստ ցան կութ յան սա նի տա րա կան աշ խա տանք նե րի կա տար ման հա-

մար /տե́ ս հա վել ված Զ/:

Ն յար դա հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րի ո րոշ աշ խա տա կից-

ներ նշում են, որ ա ռանց հի վան դա նո ցա յին բու ժում կամ խնամք ստա ցող 

ան ձանց օգ նութ յան հնա րա վոր չէ ա պա հո վել բա ժան մուն քի մաք րութ յու-

նը: Մինչ դեռ աշ խա տա կից նե րի մի ստվար զանգ ված, նաև հի վան դա նո ցա-

յին բու ժում կամ խնամք ստա ցող ան ձան ցից ո մանք, փոր ձում են թաքց նել 

բուժ հաս տա տութ յան կա րիք նե րի հա մար աշ խա տանք նե րում բու ժում կամ 

խնամք ստա ցող ան ձանց ներգ րավ վա ծութ յան փաս տը (Ս ևա նի հո գե բու ժա-

կան հի վան դա նո ցում եր բեմն նկա տե լով մշտա դի տարկ ման խմբի ներ կա յա-

ցու ցիչ նե րին՝ բու ժում կամ խնամք ստա ցող ան ձինք աշ խա տանքն ուղ ղա կի 

թող նում էին ա նա վարտ և  ա րագ հե ռա նում):

Որպես կա նոն կա տար վող աշ խա տանք նե րի դի մաց հի վան դա նո ցա յին 

բու ժում կամ խնամք ստա ցող ան ձինք չեն վար ձատր վում: Ս ևա նի հո գե բու-

ժա կան հի վան դա նո ցում բու ժում կամ խնամք ստա ցող ան ձան ցից մե կը 

նշել է, որ ե թե շատ են աշ խա տում, 500-1000 դրամ են տա լիս, իսկ Լո ռու 

մար զա յին հո գեն յար դա բա նա կան 

դիս պան սե րի տնօ րե նը հայտ նել է, որ 

շատ չնչին գու մար են ստա նում աշ-

խա տան քի դի մաց: Ա ռան ձին դեպ-

քե րում աշ խա տան քի դի մաց աշ խա-

տա կից նե րը փոր ձում են խրա խու սել 

ծխա խո տի, սննդի տրա մադր ման, 

լավ վե րա բեր մունք ցույց տա լու ձևով: 

Որ պես կա նոն բուժ հաս տա տութ-

յուն նե րում աշ խա տանք նե րում ներգ-

րավ վում են եր կա րա ժամ կետ խնամք 

ստա ցող ան ձինք, ո րոնք ի րենց հա-

րա զատ նե րի հետ այլևս սո ցիա լա կան 

կա պեր չու նեն կամ հա րա զատ նե րը 

ցան կութ յուն չու նեն զբաղ վե լու նրանց ճա կա տագ րով. չեն պատ րաստ վում 

վերս տին ըն դու նել ի րենց ըն տա նիք նե րը: Այ սինքն մի կող մից հո գե բու ժա-

«Աշխատողը փողը ստանում է, 

մեզ աշխատացնում»

Հիվանդանոցային բուժում կամ 

խնամք ստացող անձ

____________________________

«Աշխատանքային թերապիա 

պետք է. ուտում են, չաղանում»

Ավագ բուժքույր/բուժակ
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կան բուժ հաս տա տութ յու նը հան դի սա նում է hո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր-

ներ ու նե ցող ան ձին ար տա քին աշ խար հից մե կու սաց նող ինս տի տուտ, մյուս 

կող մից հա րա զատն է մե կու սաց նում հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ու նե ցող 

ըն տա նի քի ան դա մին: Այ սինքն հա սա րա կութ յան մեջ հո գե կան ա ռող ջութ յան 

խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց վե րաին տեգ րու մը ու նի լուրջ սահ մա նա փա կող 

գոր ծոն ներ: Հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րում ի րա կա նաց վող աշ-

խա տանք նե րում հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց ներգ-

րա վու մը կա րե լի է գնա հա տել որ պես վե րը նշված մե կու սաց ման հետ ևանք-

նե րի հաղ թա հար ման ձևե րից մե կը: Ի րա կա նում երբ նման ներգ րա վու մը ձեռք 

է բե րում ուղ ղա կի աշ խա տան քա յին շա հա գործ ման բնույթ այն ևս չի կա րող 

հան դի սա նալ նման մե կու սաց ման հաղթահարման միջոց: Այնուամենայնիվ 

պետք է արձանագրել, որ հատկապես երկարաժամկետ խնամք ստացող 

անձինք հանդես են բերում բուժհաստատությունից դուրս աշխատանքներում 

ներգրավման ձգտում, ո րը հիմ նա վո րում է նրանց սո ցիա լա կան մե կու սաց-

ման խնդրի առ կա յութ յու նը և  այն լու ծե լու ակ տո ւա լութ յու նը:

Այ նո ւա մե նայ նիվ, նույ նիսկ ի րենց ցան կութ յամբ նման աշ խա տանք նե-

րում ներգ րավ վե լու դեպ քում այդ աշ խա տանք նե րը ըն կալ վում են որ պես 

պար տադ րանք բուժ հաս տա տութ յան կող մից, քա նի որ այդ աշ խա տանք նե-

րի կա տար ման հա մար հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձինք 

չեն վար ձատր վում, այլ այս պես կոչ ված խրա խու սան քի մի ջոց կի րառ վում է 

հա վել յալ սննդի կամ ծխա խո տի տրա մադ րու մը բու ժանձ նա կազ մի կող մից: 

Այս պի սով, հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րում հո գե կան ա ռող-

ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձինք, զրկված լի նե լով ի րա վունք նե րից և  ա զա-

տութ յուն նե րից, են թարկ վում են հար կա դիր աշ խա տան քա յին շա հա գործ ման:

Ֆիզիկական զսպման միջոցների կիրառումը 

Հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րում օ րեն քով սահ ման ված 

կար գով թույ լատր վում է կի րա ռել ֆի զի կա կան զսպում ներ այն դեպ քե րում, 

երբ ան ձի կամ նրա շրջա պա տի անվ տան գութ յանն ուղղ ված բո լոր այլ մե-

թոդ ներն ա նարդ յու նա վետ են16: Սա կայն բուժ հաս տա տութ յուն նե րում ֆի-

զի կա կան զսպման մի ջոց նե րը կի րառ վում են օ րենսդ րութ յամբ սահ ման-

ված դրույթ նե րի խախ տում նե րով:

Մշ տա դի տարկ ման շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց ված հար ցազ րույց նե-

րը ցույց են տա լիս, որ բա ցա ռութ յամբ Քա սա խի նևրոզ նե րի կլի նի կա յի, 

ֆի զի կա կան զսպման մի ջոց նե րի կի րա ռու մը տա րած ված է բուժ հաս տա-

տութ յուն նե րում /տե´ս  աղ յու սակ 9/:

16 «Հոգեբուժական օգնության մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 6-ի կետ 11, ՀՀ առողջապահության 

նախարարի 03.05.2010 թ. N 691-Ա հրամանի հավելված 1-ի կետ 3
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Աղյուսակ 9: Հարցվողների կարծիքը ֆիզիկական զսպման միջոցների 

կիրառման վերաբերյալ17

Կիրառվում է Չի 

կիրառվում

Դժվարանում է 

պատասխանել/չի 

պատասխանել

Ընդամենը

Հիվանդանոցային 

բուժում կամ խնամք 

ստացող անձ

84 38 14 136

Բժիշկ-հոգեբույժ 12 7 3 22

Ավագ բուժքույր/

բուժակ

8 4 2 14

Բուժքույր/բուժակ 21 16 4 41

Սանիտար 19 10 4 33

Տնօրեն 6 3 0 9

Ընդամենը 150 78 27 255

Ինչպես եր ևում է աղ յու սակ 9-ից, թե́  հի վան դա նո ցա յին բու ժում կամ 

խնամք ստա ցող ան ձանց /մոտ 62 տո կո սը/, թե́  աշ խա տա կից նե րի մե ծա-

մաս նութ յու նը /մոտ 55.5 տո կո սը/ հայտ նում են ֆի զի կա կան զսպման մի ջոց-

նե րի կի րառ ման մա սին: Հար ցազ րույց նե րի ըն թաց քում բուժ հաս տա տութ-

յուն նե րից եր կու սի տնօ րեն նե րը, ինչ պես նաև ո րոշ աշ խա տա կից ներ, խու սա-

փում էին հայտ նել ֆի զի կա կան զսպման մի ջոց նե րի կի րառ ման մա սին: Մեկ 

այլ տնօ րեն ընդ հան րա պես բա ցա ռում էր ֆի զի կա կան զսպման մի ջոց նե րի 

կի րա ռու մը̀ գտնե լով, որ դա օ րեն քով ար գել ված գոր ծո ղութ յուն է:

Արմաշի ա ռող ջութ յան կենտ րո նի աշ խա տա կից նե րը պնդում են ֆի զի-

կա կան զսպման մի ջոց նե րի կի րառ ման բա ցա կա յութ յան մա սին, մինչ դեռ 

այդ բուժ հաս տա տութ յու նում խնամք ստա ցող հարց ված 17 ան ձան ցից 7-ը 

հայտ նել են ֆի զի կա կան զսպման մի ջոց նե րի կի րառ ման մա սին, 6-ը նշել 

են, որ չի իրականացվում, իսկ 4 հոգի չեն պատասխանել: Կարևոր է նշել, 

որ Արմաշի առողջության կենտրոնում խնամք ստա ցող ան ձանց հետ հար-

ցազ րույց ներն անց են կաց վել բուժ հաս տա տութ յան հո գե բա նի ներ կա յութ-

յամբ /տե́ ս  էջ 7/: 

Մ յուս բուժ հաս տա տութ յուն նե րում և́  աշ խա տա կից նե րի, և́  հի վան դա-

նո ցա յին բու ժում կամ խնամք ստա ցող ան ձանց մե ծա մաս նութ յու նը նշել են, 

17 Հարկ է նշել, որ բուժհաստատություններից մեկում մշտադիտարկում իրա կա նաց նողները 

հնարավորություն են ունեցել դիտարկել ֆիզիկական զսպումների գրան ցա մա տյանը, որտեղ 

2012 թ. մեկ դեպք է գրանցված եղել, իսկ նույն բուժհաստատությունը կազ մա կերպության 

գրությանն իր պատասխան նշել է, որ 2012 թ. ֆիզիկական զսպում չի իրա կանացվել:
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որ մինչ ֆի զի կա կան զսպման մի ջո ցի 

կի րա ռու մը աշ խա տա կից նե րը (ո րոշ 

դեպ քե րում նաև հի վան դա նո ցա յին 

բու ժում կամ խնամք ստա ցող այլ ան-

ձինք) «փոր ձում են հանգս տաց նել» 

ագ րե սիվ վարք ցու ցա բե րող ան ձանց̀ 

զրույ ցի, հանգս տաց նող դե ղե րի մի-

ջո ցով: Հի վան դա նո ցա յին բու ժում 

ստա ցող ան ձան ցից մե կը նկա րագ-

րում է, թե ինչ պես են հանգս տաց նում. 

«Ջ ղայ նա նում են, ճվում, չի լսում՝ կա-

պում են, խփում են»:

Ֆի զի կա կան զսպման մի ջո-

ցը, հա մա ձայն հրա մա նի18, պետք է 

ի րա կա նաց վի կաշ վե ամ րա կա պե-

րով և Պո զիի գո տի նե րով: Մինչ դեռ 

հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն ներն ա պա հով ված չեն ֆի զի կա կան 

զսպման ի րա կա նաց ման նշված մի ջոց նե րով: 

Հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա-

տութ յուն նե րում կի րառ վող ֆի զի-

կա կան զսպման մի ջոց նե րը հան դի-

սա նում են մար դու ի րա վունք նե րի 

խախ տում ներ թե́  ըստ կի րառ վող 

մի ջոց նե րի և թե́  ըստ հիմ նա վոր վա-

ծութ յան:

Այս պես, ըստ բու ժում կամ խնամք 

ստա ցող ան ձանց և  աշ խա տա կից նե-

րի̀ ֆի զի կա կան զսպու մը կի րառ վում 

է սա վան նե րի, զսպա շա պիկ նե րի, 

գո տի նե րի, պա րա նի, մագ նիս նե րով 

ամ րա կա պե րի և նույ նիսկ զու գա գուլ-

պա նե րի մի ջո ցով: Ինչ պես հայտ նում 

է հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ-

յուն նե րից մե կի տնօ րե նը, ֆի զի կա-

կան զսպման հա մար օգ տա գործ վող 

մի ջոց նե րը բա ցա սա բար են ազ դում 

մար դու ա ռող ջա կան վի ճա կի̀ մաս-

18 ՀՀ առողջապահության նախարարի 03.05.2010 թ. N 691-Ա հրամանի հավելված 1-ի կետ 2

«Ֆիքսումն իրականացնում 

ենք սավանով, քանի 

որ օրենսդրությամբ 

սահմանված կաշվե գոտիներ 

ասվածը Հայաստանի 

Հանրապետությունում չկա»

Բժիշկ-հոգեբույժ

____________________________

«Կապում ենք կռավաթից, 

պատահում է՝ սրբիչով կապում եմ 

ձեռքերը հետևից, ասում եմ թող 

հանգստանա, խղճով ենք էլի»

Սանիտար

«Սանիտարները 

դաստիարակում են. ծեծում են, 

կապում, սրսկում»

Հիվանդանոցային բուժում կամ 

խնամք ստացող անձ

____________________________

«Մեկ-մեկ ասում են՝ կապելու ենք, 

իրենց խելոք են պահում»

Հիվանդանոցային բուժում կամ 

խնամք ստացող անձ
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նա վո րա պես ար յան շրջա նա ռութ յան վրա, ա ռա ջաց նում են կապ տուկ ներ և  

ի րենց էութ յամբ նվաս տա ցու ցիչ են: 

ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված կար գի հա մա ձայն19` ֆի զի կա կան 

զսպման մի ջո ցի կի րառ ման մա սին ո րո շումն ըն դու նում է հո գե բույ ժը /բու-

ժող բժիշ կը, վեր ջի նիս բա ցա կա յութ յան դեպ քում բա ժան մուն քի վա րի չը, 

իսկ վեր ջին նե րիս աշ խա տան քա յին ժա մե րից դուրս` հեր թա պահ բժիշ կը/: 

Հար ցազ րույց նե րի ըն թաց քում աշ խա տա կից նե րը նույն պես նշում են, որ 

որ պես կա նոն ֆի զի կա կան զսպման մի ջո ցի վե րա բեր յալ ո րո շում կա յաց-

նում են բժիշկ նե րը, ինչ պես նաև հեր թա պահ բժիշ կը, բա ժան մուն քի վա-

րի չը, տնօ րե նը: Մինչ դեռ, Նու բա րա շե նի կլի նի կա յում սա նի տար նե րից մե կը 

հայտ նում է, որ նման ո րո շում կայացնում են բուժ քույ րը, սա նի տա րը: Նոր քի 

հո գե բու ժա կան կլի նի կա յում, ըստ սա նի տար նե րից մե կի, զսպման մի ջո ցի 

ի րա կա նաց ման մա սին ո րո շում կա յաց նում են միայն բուժ քույ րը և  ա վագ 

բու ժա կը: Հի վան դա նո ցա յին բու ժում կամ խնամք ստա ցող ան ձինք ևս ն շում 

են, որ զսպման մի ջո ցի կի րառ ման վե րա բեր յալ ո րո շում կա յաց նում են նաև 

բուժ քույ րե րը, սա նի տար նե րը /տե́ ս  աղ յու սակ 10/:

19 «Հոգեբուժական օգնության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի կետ 11,

    ՀՀ առողջապահության նախարարի 03.05.2010 թ. N 691-Ա հրամանի հավելված 1-ի կետ 4
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Աղյուսակ 10: Հարցված հիվանդանոցային բուժում կամ խնամք ստացող անձանց 

թիվը ըստ բուժհաստատությունների, ովքեր հայտնել են ավագ 

բուժքրոջ, բուժքրոջ և սանիտարի կողմից ֆիզիկական զսպման 

միջոցի կիրառման մասին որոշում կայացնելու վերաբերյալ

Բուժհաստատության անվանումը Զսպման միջոցների 

մասին հայտնած 

անձանց թիվը 

Ավագ բուժքրոջ, 

բուժքրոջ և 

սանիտարի որոշմամբ 

զսպման միջոցների 

կիրառման մասին 

հայտնած անձանց 

թիվը

Սյունիքի մարզային 

նյարդահոգեբուժական դիսպանսեր

14 4

Լոռու մարզային 

հոգենյարդաբանական դիսպանսեր

7 1

Գյումրու հոգեկան առողջության 

կենտրոն

7 2

Սևանի հոգեբուժական հիվանդանոց 9 1

Արմաշի առողջության կենտրոն 7 0

Նուբարաշենի հոգեբուժական կլինիկա 18 7

Նորքի հոգեբուժական կլինիկա 12 2

Ավանի հոգեբուժական կլինիկա 10 1

Ընդամենը 84 18

Ինչ պես եր ևում է աղ յու սակ 10-ից, ֆի զի կա կան զսպման մի ջո ցի կի-

րառ ման մա սին հայտ նած բու ժում կամ խնամք ստա ցող յու րա քանչ յուր 5 

ան ձից մե կի հա վաստ մամբ ֆի զի կա կան զսպման մի ջո ցի կի րառ ման մա-

սին ո րո շու մը կա յաց վում է բուժք րոջ կամ սա նի տա րի կող մից: 

Ֆի զի կա կան զսպման մի ջո ցի կի րա ռումն ի րա կա նաց նող նե րի ցան կը 

ի րա վա կան որ ևէ ակ տով սահ ման ված չէ: Որ պես բժշկա կան բնույ թի մի-

ջո ցա ռում պետք է ի րա կա նաց վեն բու ժանձ նա կազ մի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 

կող մից: Ի րա կա նում ֆի զի կա կան զսպման մի ջոց նե րի կի րառ ման մա սին 

հայտ նած բու ժում կամ խնամք ստա ցող ան ձինք նշում են, որ այդ մի ջոց նե-

րի կի րառ մա նը մաս նակ ցում են բու ժում կամ խնամք ստա ցող այլ ան ձինք 

նույն պես /տե́ ս  աղ յու սակ 11/:
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Աղյուսակ 11: Հիվանդանոցային բուժում կամ խնամք ստացող անձանց թիվը 

ըստ բուժհաստատությունների, ովքեր նշել են, որ զսպման 

միջոցի կիրառմանը մասնակցում են նաև հիվանդանոցային 

բուժում կամ խնամք ստացող անձինք

Բուժհաստատության անվանումը Զսպման միջոցների 

մասին հայտնած 

անձանց թիվը 

Հիվանդանոցային 

բուժում կամ խնամք 

ստացող անձանց 

մասնակցությամբ 

ֆիզիկական զսպման 

միջոցների մասին 

հայտնած անձանց 

թիվը

Սյունիքի մարզային 

նյարդահոգեբուժական դիսպանսեր

14 1

Լոռու մարզային հոգենյարդաբանական 

դիսպանսեր

7 1

Գյումրու հոգեկան առողջության 

կենտրոն

7 1

Սևանի հոգեբուժական հիվանդանոց 9 1

Արմաշի առողջության կենտրոն 7 0

Նուբարաշենի հոգեբուժական կլինիկա 18 3

Նորքի հոգեբուժական կլինիկա 12 0

Ավանի հոգեբուժական կլինիկա 10 0

Ընդամենը 84 7

Ինչպես եր ևում է աղ յու սակ 11-ից, ֆի զի կա կան զսպման մի ջո ցի մա սին 

հայտ նած ան ձանց մոտ 8 տո կո սի պնդմամբ ֆի զի կա կան զսպման մի ջո ցի 

կի րառ մա նը մաս նակ ցում են բու ժում կամ խնամք ստա ցող ան ձինք:

Ֆի զի կա կան զսպում նե րի կի րառ ման վայ րը, ինչ պես նաև այլ ան ձանց 

ներ կա յութ յամբ դրա կի րառ ման ան թույ լա տե լիութ յու նը որ ևէ ի րա վա կան 

ակ տով կար գա վոր ված չէ: Գործ նա կա նում ֆի զի կա կան զսպման մի ջոց նե-

րը կի րառ վում են հիմ նա կա նում հի վան դա սեն յա կում, նաև մի ջամ տութ յուն-

նե րի սեն յա կում, մի ջանց քում և  ա զատ սեն յակ նե րում: Հատ կա պես հի վան-

դա սեն յա կում և մի ջանց քում ֆի զի կա կան զսպման մի ջոց նե րի կի րա ռու մը 

այլ բու ժում կամ խնամք ստա ցող ան ձանց ներ կա յութ յամբ ձեռք է բե րում 

պատ ժիչ նշա նա կութ յուն նաև վեր ջին նե րիս նկատ մամբ:

Ֆի զի կա կան զսպման մի ջո ցի կի րառ ման տևո ղութ յու նը, ըստ աշ խա-

տա կից նե րի, չի գե րա զան ցում 4 ժա մը /այդ թվում ընդ միջ ման հա մար 
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նա խա տես ված ժա մա նա կա հատ վա ծը/, ո րը հա մա պա տաս խա նում է ՀՀ 

ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րի հրա մա նով սահ ման ված կար գին20: Մինչ-

դեռ, ֆի զի կա կան զսպման մի ջոց նե րի կի րառ ման մա սին հայտ նած հի վան-

դա նո ցա յին բու ժում կամ խնամք ստացող 84 ան ձան ցից 16-ը /յու րա քանչ-

յուր 6-ից մե կը/ հայտ նել են, որ ֆի զի կա կան զսպման մի ջոց նե րի կի րառ-

ման տևո ղութ յու նը բա վա կա նին եր կար է և կա րող է տևել ամ բողջ գի շեր 

կամ նույ նիսկ մեկ ամ բողջ օր /տե́ ս  աղ յու սակ 12/:

Աղյուսակ 12: Հիվանդանոցային բուժում կամ խնամք ստացող անձանց թիվը 

ըստ բուժհաստատությունների, ովքեր նշել են, որ ֆիզիկական 

զսպումը տևում է ավելի քան 4 ժամ առանց ընդմիջումների, 

ընդհուպ մինչև ամբողջ գիշեր, ամբողջ օր

Բուժհաստատության 

անվանումը

Զսպման միջոցների 

մասին հայտնած անձանց 

թիվը 

Ֆիզիկական զսպման 

միջոցների՝ առանց 

ընդմիջումների ավելի քան 

4 ժամ տևողության մասին 

հայտնած անձանց թիվը

Սյունիքի մարզային 

նյարդահոգեբուժական 

դիսպանսեր

14 3

Լոռու մարզային 

հոգենյարդաբանական 

դիսպանսեր

7 0

Գյումրու հոգեկան 

առողջության կենտրոն

7 2

Սևանի հոգեբուժական 

հիվանդանոց

9 1

Արմաշի առողջության 

կենտրոն

7 0

Նուբարաշենի 

հոգեբուժական կլինիկա

18 4

Նորքի հոգեբուժական 

կլինիկա

12 3

Ավանի հոգեբուժական 

կլինիկա

10 3

Ընդամենը 84 16

ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րի հրա մա նով սահ ման ված կար գի 

հա մա ձայն21` ֆի զի կա կան զսպման մի ջո ցի կի րառ ման ամ բողջ ժա մա նա կա-

հատ վա ծում ան ձը պետք է մշտա պես գտնվի բու ժանձ նա կազ մի հսկո ղութ յան 
20 ՀՀ առողջապահության նախարարի 03.05.2010 թ. N 691-Ա հրամանի հավելված 1-ի կետ 7
21 ՀՀ առողջապահության նախարարի 03.05.2010 թ. N 691-Ա հրամանի հավելված 1-ի կետ 8
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ներ քո: Մինչ դեռ, ֆի զի կա կան զսպման կի րառ ման մա սին հայտ նած հի վան-

դա նո ցա յին բու ժում կամ խնամք ստա ցող 84 ան ձան ցից 19-ը /մոտ 23 տո կո-

սը/ հայտ նել է, որ ֆի զի կա կան զսպման մի ջո ցի կի րառ ման ժա մա նա կա հատ-

վա ծում բժշկա կան հսկո ղութ յուն չի սահ ման վում: Յու րա քանչ յուր 5-ից մեկն է 

հայտ նում ֆի զի կա կան զսպման մի ջո ցի կի րառ ման ըն թաց քում հսկո ղութ յան 

մա սին և́  աշ խա տա կից նե րի, և́  որ քան էլ տա րօ րի նակ է նաև հի վան դա նո ցա-

յին բու ժում կամ խնամք ստա ցող այլ ան ձանց կող մից: Հե տաքր քիր է, որ ֆի-

զի կա կան զսպման մի ջո ցի կի րառ ման ըն թաց քում ան ձի նկատ մամբ բու ժում 

կամ խնամք ստա ցող այլ ան ձանց կող մից հսկո ղութ յան ի րա կա նաց ման մա-

սին նշում են նաև բուժ հաս տա տութ յուն նե րի աշ խա տա կից նե րը (ֆի զի կա կան 

զսպման մի ջո ցի կի րառ ման մա սին հայտ նած 66 աշ խա տակ ցից 8-ը՝ մոտ 12 

տո կո սը): Հարց ված ա վագ բուժ քույ րե րից մե կը հայտ նում է, որ նման հսկո-

ղութ յուն ի րա կա նաց նում են նույ նիսկ բու ֆե տի աշ խա տա կի ցը և քույր-տնտե-

սու հին, իսկ եր կու բուժ քույր/բու ժակ հայտ նում են, որ հսկո ղութ յուն ի րա կա-

նաց նում են մաք րութ յուն ի րա կա նաց նող «սա նի տար կա նե րը»:

Ըստ հարց վող նե րի̀ նման հսկո ղութ յունն ի րա կա նաց վում է ան ձի մոտ 

ա նընդ հատ գտնվե լով կամ աշ խա տա կից նե րի, բու ժում կամ խնամք ստա ցող 

այլ ան ձանց կող մից այ ցե լութ յուն նե րով («գնում, գա լիս են»): Հս կո ղութ յան 

նման ձևը մտա հո գիչ է, քա նի որ ֆի զի կա կան զսպման մի ջո ցի կի րառ ման 

ըն թաց քում ան ձի նկատ մամբ պար բե րա կան հսկո ղութ յան բա ցա կա յութ յու նը 

կա րող է բա ցա սա բար անդ րա դառ նալ նրա ա ռող ջա կան վի ճա կին:

Մ տա հո գիչ է հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յու նում զսպման մի ջո ցի 

կի րառ ման սպառ նա լի քով կամ ուղ ղա կի կի րառ մամբ հի վան դա նո ցա յին բու-

ժում ստա ցող ան ձանց «են թար կեց նե լու» պրակ տի կան: Ինչ պես նշում է սա նի-

տար նե րից մե կը, ֆի զի կա կան զսպման մի ջոց կի րա ռում են, որ պես զի «վա-

խեց նեն» բու ժում կամ խնամք ստա ցող ան ձին. ե թե հի վան դա նո ցա յին բու ժում 

կամ խնամք ստա ցող ան ձինք «խե լոք չեն մնում, վա խեց նում են կա պե լով»:

ՀՀ օ րենսդ րութ յան հա մա ձայն22` ֆի զի կա կան զսպման մի ջո ցի կի րառ-

ման յու րա քանչ յուր դեպք պետք է գրառ վի հա տուկ մատ յա նում: Մշ տա դի-

տարկ ման ըն թաց քում այդ մատ յան նե րի ու սում նա սի րութ յու նը բա ցա հայ-

տեց դրան ցում գրա ռում նե րի հետ կապ ված լուրջ բաց թո ղում ներ: Օ րի նակ՝ 

ըստ գրա ռում նե րից մե կի /տե́ ս հա վել ված Է/՝ ֆի զի կա կան զսպման մի ջոց-

նե րը կի րառ վել են կլոր ժա մե րի /12:00, 15:00, 20:00/ և դ րանց տևո ղութ յու նը 

կազ մել է 30 րո պե կամ մեկ ժամ: Մատ յա նում գրառ ված չեն ֆի զի կա կան 

զսպման մի ջո ցի կի րառ ման ժա մա նա կաըն թաց քում բժշկի կող մից ան ձի 

զննման արդ յունք նե րը: Այ սինքն ֆի զի կա կան զսպման մի ջոց նե րի կի րառ-

ման վե րա բեր յալ բժշկի կող մից ըն դուն վող ո րո շում նե րի, ի րա կա նաց վող 

22 «Հոգեբուժական օգնության մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 6-ի կետ 11, ՀՀ առողջապահության 

նախարարի 03.05.2010 թ. N 691-Ա հրամանի հավելված 1-ի կետ 5
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հսկո ղութ յան, զննութ յան արդ յունք նե րի վե րա բեր յալ գրա ռում ներ չեն կա-

տար վում և նա խա տես ված մատ յա նի օգ տա գոր ծու մը ու նի ձևա կան բնույթ:

Ամ փո փե լով` կա րե լի է եզ րա հան գել, որ նյար դա հո գե բու ժա կան բուժ-

հաս տա տութ յուն նե րում հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան-

ձանց նկատ մամբ օ րեն քով սահ ման ված ֆի զի կա կան զսպման մի ջոց նե րը. 

 կի րառ վում են ոչ բու ժա կան նպա տակ նե րով,

 ունեն պատժիչ բնույթ̀ ըստ կիրառման ձևերի և տևողության,

 անվերահսկելի են:

Մահացությունները հոգեբուժական 

բուժհաստատություններում 

Հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րում մա հա ցութ յուն նե րի թվին 

ա ռա ջին ան գամ ու շադ րութ յուն դարձ վեց կազ մա կեր պութ յան կող մից 2009 թ. 

ի րա կա նաց ված մշտադիտարկման ժա մա նակ: Մաս նա վո րա պես կազ մա կեր-

պութ յու նը, ՀՀ ոս տի կա նութ յան, հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րից 

ստաց ված տվյալ նե րի հա մա ձայն, ար ձա նագ րել էր, որ 2006-2009 թթ. ըն թաց-

քում բուժ հաս տա տութ յուն նե րում մա հա ցութ յուն նե րի թի վը կազ մում է 159: 2010-

2013 թթ. մա հա ցութ յուն նե րի թի վը, ըստ հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն-

նե րից ստաց ված տե ղե կատ վութ յան, կազ մում է 143 /տե́ ս  աղ յու սակ 13/:
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Աղյուսակ 13: Մահացությունների թիվը 2006-2013 թթ. ըստ 

բուժհաստատությունների

Մահվան 

դեպքերի 

թիվը ըստ 

տարեթվերի
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ՀՀ ԱՆ 

«Հոգեբուժական 

բժշկական 

կենտրոն» ՓԲԸ
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2006 թ. 1 3 6 27 12 0 0 0 4 53

2007 թ. 1 3 3 20 15 0 0 0 6 48

2008 թ. 0 4 1 9 11 0 0 0 2 27

2009 թ. 0 5 2 5 13 0 2 0 4 31

2010 թ. 1 4 2 6 14 5 0 0 4 36

2011 թ. 1 3 3 12 11 0 3 0 5 38

2012 թ. 1 7 2 13 9 3 3 0 5 43

2013 թ. 1 3 2 7 9 0 1 0 3 26

Ընդամենը 6 32 21 99 94 8 9 0 33 302

Ինչ պես եր ևում է աղ յու սակ 13-ում բեր ված տվյալ նե րից, կազ մա կեր-

պութ յան կող մից մշտա դի տարկ ման ի րա կա նա ցու մից հե տո հո գե բու ժա կան 

բուժ հաս տա տութ յուն նե րում մա հա ցութ յուն նե րի թի վը 4 տար վա կտրված-

քով նվա զել է 16-ով: 

Հաշ վի առ նե լով, որ մշտա դի տար կումն ի րա կա նաց ված հո գե բու ժա կան 

բուժ հաս տա տութ յուն նե րում մահ ճա կալ նե րի ընդ հա նուր թի վը կազ մում է 

մոտ 1330՝ կա րող ենք խո սել վե րոնշ յալ թվի մե ծութ յան և խնդ րի մտա հո գիչ 

մնա լու մա սին: 

Ա վե լին, 2006-2013 թթ. մահ վան 302 դեպ քե րից միայն 40 դեպ քում է 

քրեա կան գոր ծեր հա րուց վել ի րա վա պահ մար մին նե րի կող մից /տե´ս  աղ-

յու սակ 14/:
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Աղյուսակ 14: Մահացությունների թիվը, պատճառները և հարուցված 

քրեական գործերի թիվը 2006-2013 թթ.

Տարեթիվը Մահացությունների 

թիվը

Մահացությունների պատճառները Հարուցված 

քրեական 

գործերի 

թիվը

Սոմատիկ 

հիվանդություն

Ինքնասպանություն

2013 26 26 0 8

2012 43 42 1 14

2011 38 37 1 12

2010 36 36 0 6

2009 31 29 2 0

2008 27 26 1 0

2007 48 48 0 0

2006 53 52 1 0

Ընդամենը 302 296 6 40

Ինչպես եր ևում է աղ յու սակ 14-ից, մահ վան 302 դեպ քե րից քրեա կան 

գոր ծի հա րուց ման նշված 40 դեպ քե րը գրանց վել են 2010-2013 թթ. ըն թաց-

քում, այ սինքն կազ մա կեր պութ յան կող մից 2009 թ. ի րա կա նաց ված մշտա-

դի տար կու մից հե տո: Հա րուց ված բո լոր 40 քրեա կան գոր ծերն էլ կարճ վել 

են հան ցա գոր ծութ յան բա ցա կա յութ յան հիմ նա վոր մամբ: Ընդ ո րում ըստ 

բուժ հաս տա տութ յուն նե րից ստաց ված տե ղե կատ վութ յան՝ մա հա ցութ յուն-

նե րի հիմ քով հա րուց ված 40 քրեա կան գոր ծե րից 38-ը հա րուց վել է Ս ևա-

նի հո գե բու ժա կան հի վան դա նո ցում մա հա ցութ յուն նե րի փաս տե րի հիմ քով: 

Ն շա նա կում է, որ տվյալ բուժ հաս տա տութ յու նում գոր ծում է ար ձա նագր ված 

մա հա ցութ յան բո լոր դեպ քե րով քրեա կան գոր ծեր հա րու ցե լու պրակ տի կան, 

ին չը, ինչ պես տես նում ենք, հա տուկ չէ մյուս բուժ հաս տա տութ յուն նե րին: 

Ինչ պես եր ևում է աղ յու սակ 14-ից, մա հա ցութ յուն նե րի 302 դեպ քից 296-

ի /մոտ 98 տո կոս/ պատ ճառ հան դի սա ցել են սո մա տիկ տար բեր հի վան-

դութ յուն նե րը:

Ու սում նա սի րութ յան հա մա ձայն /Всемирная Психиатрия, Том 10, Но-

мер 1, Соматические заболевания у пациентов с тяжелыми психическими рас-

стройствами, ст. 56/՝ ծանր հո գե կան հի վան դութ յուն նե րով ան ձանց կյան-

քի տևո ղութ յու նը ընդ հա նուր բնակ չութ յան հետ հա մե մա տութ յամբ քիչ է: 

Մաս նա վո րա պես ծանր հո գե կան հի վան դութ յուն նե րով, նե րառ յալ շի զոֆ-

րե նիա յով, երկբ ևեռ խան գա րու մով, շի զոա ֆեկ տիվ խան գա րու մով, ծանր 
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դեպ րե սիվ խան գա րու մով, մարդ կանց մոտ նկատ վում է բարձր մա հա-

ցութ յուն՝ ընդ հա նուր բնակ չութ յան մա հա ցութ յան հա մե մա տութ յամբ 2-3 

ան գամ ա վե լի հա ճախ: Եվ մա հա ցութ յան նման բարձր մա կար դա կի 60 

տո կո սը պայ մա նա վոր ված է սո մա տիկ հի վան դութ յուն նե րով: Նույն ու սում-

նա սի րութ յան մեջ նաև նշվում է՝ տպա վո րութ յուն է ստեղծ վում, որ ծանր 

հո գե կան հի վան դութ յուն նե րով ան ձանց սո մա տիկ բա րօ րութ յա նը տաս-

նամ յակ ներ շա րու նակ և ներ կա յում էլ ու շադ րութ յուն չի դարձ վում:

Այս պի սով, նյար դա հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րում մեծ թիվ են 

կազ մում մա հա ցութ յան դեպ քե րը, ո րոնց պատ ճառ որ պես կա նոն դառ նում են 

սո մա տիկ հի վան դութ յուն նե րը: Հաշ վի առ նե լով նաև վե րը բեր ված ու սում նա սի-

րութ յու նը՝ կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ պատ շաճ ու շադ րութ յուն չի դարձ վում ՀՀ 

հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րում հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ 

ու նե ցող ան ձանց սո մա տիկ հի վան դութ յուն նե րի բուժ մա նը, կան խար գել մա նը:

Միա ժա մա նակ հաշ վի առ նե լով հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն-

նե րում մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան ոչ բա վա րար վի ճա կը՝ 

վատ, ան մարդ կա յին, ար ժա նա պատ վութ յու նը նվաս տաց նող վե րա բեր-

մուն քի հնա րա վոր դրսևո րում նե րը, սննդի ո րա կը, սո մա տիկ հի վան դութ-

յուն նե րի բուժ ման վի ճա կը /տե́ ս « Մար դու ի րա վունք նե րի վի ճա կը Հա-

յաս տա նի Հան րա պե տութ յան նյար դա հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ-

յուն նե րում» զե կույց/ և մա հա ցութ յան դեպ քե րի վե րա բեր յալ հա րուց ված 

քրեա կան գոր ծե րի փոքր թի վը՝ կա րող ենք հետ ևութ յուն ա նել, որ պատ շաճ 

ու շադ րութ յան չի ար ժա նա նում նաև մա հա ցութ յան դեպ քե րի քննութ յու նը: 

Այս պի սով, նյար դա հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րում հո գե-

կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց մա հա ցութ յան դեպ քե րով 

չի ի րա կա նաց վում բազ մա կող մա նի, օբ յեկ տիվ և լ րիվ քննութ յուն մահ վան 

պատ ճառ նե րի բա ցա հայտ ման նպա տա կով:

Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց 

քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների 

իրականացումը

Հոգեկան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձինք ՀՀ օ րենսդ րութ-

յամբ կա րող են ճա նաչ վել ան գոր ծու նակ23, ո րի հետ ևան քով ան ձը զրկվում 

է աշ խա տան քա յին, ընտ րա կան24, ա մուս նաըն տա նե կան մի շարք ի րա վունք-

նե րից, իր ի րա վունք նե րի և  ա զա տութ յուն նե րի և  օ րի նա կան շա հե րի դա տա-

23 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի հոդված 31, կետ 1
24 Ի դեպ Լոռու մարզային հոգենյարդաբանական դիսպանսերից ստացված տեղեկա տվու-

թյան համաձայն՝ ՀՀ Ազգային ժողովի 2012 թ. ընտրություններին 03.05.2013 թ. դրությամբ 

հոգեբուժական բուժհաստատությունում գտնվել է 15 ընտրող:
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կան, պե տա կան այլ մար մին նե րի առջև ան ձամբ պաշտ պա նե լու և խախտ-

ված ի րա վունք նե րը վե րա կանգ նե լու հնա րա վո րութ յու նից: Ան ձը զրկվում է 

ո րո շում կա յաց նե լու, ինք նու րույն գոր ծե լու ի րա վուն քից ինչ պես իր կյան քում 

էա կան նշա նա կութ յուն ու նե ցող հար ցե րի, այն պես էլ անն շան, կեն ցա ղա յին 

հար ցե րի շուրջ25: Ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի կար ծի քը հաշ վի չի առն-

վում օ րի նակ հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յու նում բու ժում ստա նա լու 

ցան կութ յան կամ ան հա մա ձայ նութ յան վե րա բեր յալ: Ան գոր ծու նակ ճա նաչ-

ված ան ձը չի կա րող դուրս գրվել հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յու նից 

ա ռանց իր օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի հա մա ձայ նութ յան: Հա մա ձայն ՀՀ 

օ րենսդ րութ յան՝ ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձի փո խա րեն ո րո շում ներ կա-

յաց նում է նրա օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցի չը/խնա մա կա լը26: 

Մշ տա դի տարկ ման արդ յունք նե րը ցույց են տա լիս, որ հի վան դա նո ցա-

յին հո գե բու ժա կան օգ նութ յուն կամ խնամք ստա ցող հո գե կան ա ռող ջութ-

յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց զգա լի մա սը տեղ յակ չի իր կար գա վի ճա կի 

մա սին՝ ան գոր ծու նակ են ճա նաչ ված, թե ոչ, ինչ է ան գոր ծու նա կութ յու նը և 

խ նա մա կա լութ յու նը: 

Մշ տա դի տարկ ման ըն թաց քում հարց ված բու ժում կամ խնամք ստա ցող 

136 ան ձան ցից 23-ը /յու րա քանչ յուր 6-ից մե կը/ հայտ նել են, որ ճա նաչ ված 

են ան գոր ծու նակ, 74-ը հայտ նել է, որ ոչ, 41-ը դժվա րա ցել է պա տաս խա նել 

կամ չի պա տաս խա նել: Ընդ ո րում բու ժում կամ խնամք ստա ցող ան ձանց՝ 

ի րենց կար գա վի ճա կի վե րա բեր յալ տվյալ նե րը ո րոշ դեպ քե րում չէր հա մա-

պա տաս խա նում աշ խա տա կից նե րի հա ղոր դած տվյալ նե րին:

Կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ բու ժում կամ խնամք ստա ցող ան ձանց ճա-

նա չում են ան գոր ծու նակ ոչ միայն ա ռանց նրանց կար ծի քը հաշ վի առ նե լու, 

այլև ա ռանց ի րա զեկ ման: Ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձը զրկվում է իր քա-

ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման հնա րա վո-

րութ յու նից, իսկ նրանց նկատ մամբ խնա մա կալ ներ նշա նակ վում են ա ռանց 

նրանց կար ծի քը հարց նե լու և հա մա ձայ նութ յու նը ստա նա լու: 

Ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված հի վան դա նո ցա յին բու ժում կամ խնամք ստա-

ցող ան ձինք ի րենց խնա մա կալ նե րի հետ հա րա բե րութ յուն նե րը հիմ նա կա-

նում գնա հա տում են վեր ջին նե րիս այ ցե լութ յուն նե րի հա ճա խա կա նութ յամբ 

և հանձ նուք նե րի տրա մադր ման փաս տով:

Հետաքրքիր է նշել, որ ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված 23 ան ձան ցից միայն 

3-ն  է նշել, որ չէր ցան կա նա ճա նաչ վել ան գոր ծու նակ: Ն րան ցից մե կը նշում է, 

որ որ ևէ քայլ չի ձեռ նար կել. «Իմ կար ծի քը ո՞վ պետք է հաշ վի առ ներ»:

Ար տա հի վան դա նո ցա յին բու ժում ստա ցող հարց ված 44 ան ձան ցից 2-ն  

ու նեն խնա մա կալ: Որ պես խնա մա կալ հան դի սա նում են նրանց ծնող նե րը, 
25 Տե´ս http://hcav.am/events/26-05-2014/
26 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի հոդված 31, կետ 2
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ո րոնց հետ հա րա բե րութ յուն նե րը գնա հա տում են լավ: Վեր ջին ներս հայտ-

նել են, որ ան գոր ծու նակ են ճա նաչ վել ի րենց ցան կութ յամբ և խ նա մա կալ-

ներ նշա նակ վել են ի րենց ընտ րած ան ձինք: Խ նա մա կա լութ յան և հո գա բար-

ձութ յան մարմ նի հետ ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ժա մա նա կաըն թաց քում 

որ ևէ հար ցի շուրջ չեն առնչ վել, այ սինքն տվյալ մար մի նը խնա մա կա լութ յան 

ո րոշ ման ի րա կա նաց ման վրա վե րահս կո ղութ յուն չի ի րա կա նաց րել: Վե-

րոնշ յալ հարց ված 44 ան ձան ցից ևս 2-ը ի րենց ցան կութ յամբ գտնվում են 

ան գոր ծու նակ ճա նա չե լու գոր ծըն թա ցում: Ն րան ցից մե կը որ պես խնա մա-

կալ ցան կա նում է ճա նա չել հա րա զատ հո րը̀ «հո րից լավ ոչ մեկ ի րեն չի 

խնա մի», իսկ մյու սը ան գոր ծու նակ է ճա նաչ վում, որ պես զի թո շակ ստա նա:

Այս պի սով, հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձը զրկվում է 

քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման հնա րա-

վո րութ յու նից` ան գոր ծու նակ ճա նաչ վե լով, ո րի վե րա բեր յալ ո րո շու մը կա-

րող է կա յաց վել ա ռանց նրա մաս նակ ցութ յան և կար ծի քը հաշ վի առ նե լու: 

Մ յուս կող մից հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձը սո ցիա լա կան 

պաշտ պա նութ յան ո րո շա կի հնա րա վո րութ յուն նե րից օգտ վե լու հա մար հա մա-

ձայն վում է ան գոր ծու նակ ճա նաչ վել` վերս տին զրկվե լով իր քա ղա քա ցիա կան 

և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման հնա րա վո րութ յու նից:

Անձի ընդունումը հոգեբուժական բուժհաստատություն 

Բժշկական զննության իրականացումը 

Հոգեբուժական բուժ հաս տա տութ յուն ըն դուն ման ժա մա նակ ան ձը են-

թարկ վում է նախ նա կան բժշկա կան զննութ յան: Այս մա սին հա վաս տում են 

հարց ված աշ խա տա կից նե րը, ինչ պես նաև հի վան դա նո ցա յին բու ժում կամ 

խնամք ստա ցող ան ձանց մե ծա մաս-

նութ յու նը: Բժշ կա կան զննութ յու նը 

որ պես կա նոն ընդգր կում է ար տա-

քին զննութ յուն, հար ցեր ա ռող ջա-

կան վի ճա կի մա սին, ո րո շա կի ա նա-

լիզ նե րի հանձ նում և  այլն: Ըստ աշ-

խա տա կից նե րի՝ բուժ հաս տա տութ-

յուն ըն դուն վող ան ձինք հա ճախ 

հրա ժար վում են անց նել այդ զննութ-

յու նը, այդ թվում՝ ար տա քին: Որ պես 

կա նոն հա մո զում են ըն դուն վող ան-

ձանց անց նել բժշկա կան զննութ յուն, 

քա նի որ բուժ հաս տա տութ յուն ըն-

«Պարտադիր զննություն 

ենք անում, թե չէ կարող է 

կլաուզ անի, թե դուք եք ես 

կապտուկը արել, ուղղակի 

էդ պահը կարող ա թողնեմ 

հանգստանա, նոր զննեմ»

«Զոռով, հո իրանց ուզելով չի»

Սանիտար
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դուն վե լիս այն պար տա դիր է: 

Բժշ կա կան զննութ յու նը հիմ-

նա կա նում ի րա կա նաց վում է բժշկի, 

բուժ քույր/բու ժա կի, սա նի տա րի, ո րոշ 

դեպ քե րում նույ նիսկ քույր-տնտե-

սու հու կող մից ըն դու նա րա նում կամ 

բա ժան մուն քում: Զնն ման ժա մա նակ 

կա րող են ներ կա գտնվել նաև տվյալ 

ան ձի հա րա զատ նե րը, ոս տի կա նութ-

յան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը:

Այս պի սով, ար տա քին զննութ-

յան ի րա կա նաց ման ժա մա նակ որ-

պես կա նոն հաշ վի չի առն վում ան ձի 

սե ռը, այլ ան ձանց մաս նակ ցութ յամբ 

զննութ յան կա տար ման նրա հա մա-

ձայ նութ յու նը: Նույ նիսկ նյար դա հո գե-

բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե-

րից մե կում աշ խա տա կից նե րը նշում 

են, որ ըն դուն վող կնո ջը, ով հրա ժար-

վում է անց նել զննութ յուն, ստի պո ղա բար զննութ յան են են թար կում տղա-

մարդ սա նի տա րի ներգ րավ մամբ, քա նի որ նրա նից «քաշ վում են և թող նում 

են շո րը բարձ րաց նի»: Ո րոշ դեպ քե րում հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն 

ըն դուն վող ան ձին են թար կում են ստի պո ղա կան սա նի տա րա կան մշակ ման, 

մաս նա վո րա պես քույր-տնտե սու հու կող մից ան ձը ստի պո ղա բար լո ղաց վում 

է: Ինչ քա նով է նման մի ջո ցառ ման ի րա կա նա ցու մը պայմանավորված ան-

ձի հի գիե նիկ վի ճա կով, հստակ չէ, սա կայն սա նի տա րա կան «մի ջո ցառ ման» 

ի րա կա նա ցու մը նույն պես պետք է ի րա կա նաց վի ա ռանց ան ձի ար ժա նա-

պատ վութ յու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի դրսևոր ման:

Ել նե լով վե րոգր յա լից՝ կա րող ենք պնդել, որ փակ տի պի բուժ հաս տա-

տութ յուն նե րում հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձի ար տա-

քին զննութ յու նը ի հար կե անհ րա ժեշտ է, ո րը բխում է Խոշ տան գում նե րի և  

ան մարդ կա յին կամ ար ժա նա պատ վութ յու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի 

կամ պատ ժի կան խար գել ման մա սին եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի սկզբունք-

նե րից, հատ կա պես այն դեպ քե րում, երբ ան ձը հո գե բու ժա կան բուժ հաս-

տա տութ յուն բեր վում է ոս տի կա նութ յան աշ խա տա կից նե րի ու ղեկ ցութ յամբ, 

սա կայն ար տա քին զննութ յունն ի րա կա նաց վում է ար ժա նա պատ վութ յու նը 

նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի պայ ման նե րում, ընդ հուպ մինչև բռնութ յան 

սպառ նա լի քով, ո րը հան դի սա նում է հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու-

«Եթե չի ուզում լողանա, զննվի, 

սանիտարներն էլ հետը թրջվում 

են, զատո լողանում է: Ոչ թե 

հրաժարվում են զննվել, այլ էդ 

պահին չեն հասկանում»

Ավագ բուժքույր

____________________________

«Նասկեքից հետ կհանենք, 

կնայենք, հանված վիճակին ես, 

սանիտարը, ոստիկանը, շտապը, 

բոլորը ներկա են լինում»

Բուժքույր/բուժակ
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նե ցող ան ձի ի րա վուն քի կո պիտ խախ տում: 

Իրավունքների իրազեկումը

ՀՀ օրենսդրությամբ սահ ման ված կար գով նյար դա հո գե բու ժա կան 

բուժ հաս տա տութ յուն ներ ըն դուն վող ան ձանց պետք է բա ցատր վեն ի րենց 

ի րա վունք ներն ու պար տա կա նութ յուն նե րը̀ միա ժա մա նակ տրա մադ րե լով 

ի րա վունք նե րի ի րա զեկ ման թեր թիկ27: Ի րա կա նում բուժ հաս տա տութ յուն ներ 

ըն դուն վող ան ձանց պատ շաճ չեն ի րա զե կում նրանց ի րա վունք նե րը և պար-

տա կա նութ յուն նե րը: Բուժ հաս տա տութ յուն նե րում հիմ նա կա նում տրա մադր-

վում է ի րա զեկ ման թեր թի կի նմու շը, ո րը ձևա կա նո րեն ստո րագր վում է ան-

ձի կող մից և կց վում նրա հի վան դութ յան պատ մութ յա նը: Ի դեպ նույ նիսկ 

ի րա զեկ ման թեր թի կի նմու շը ոչ միշտ է տրա մադր վում: 

Այս պես, մշտա դի տարկ ման ըն-

թաց քում ի րա կա նաց ված հար ցազ-

րույց նե րը և մշ տա դի տար կում ի րա-

կա նաց նող նե րի կող մից ի րա կա-

նաց ված դի տար կում նե րը ցույց են 

տա լիս, որ ըն դուն վող ան ձանց չեն 

ի րա զե կում ի րենց ի րա վունք նե րի 

և պար տա կա նութ յուն նե րի մա սին 

/տե´ս  աղ յու սակ 15/, իսկ ի րա զեկ-

ման թեր թի կը ստո րագ րում են ձևա կան` չի մա նա լով նույ նիսկ նրա բո վան-

դա կութ յու նը: 

Մշ տա դի տար կում ի րա կա նաց նող ներն ան ձամբ ներ կա են ե ղել ան ձի 

ըն դուն ման գոր ծըն թա ցին: Ան ձը գի տակ ցել է իր գոր ծո ղութ յուն նե րը, ստո-

րագ րել է բուժ ման հա մա ձայ նութ յան հա մար, սա կայն նրան չեն ի րա զե կել 

իր ի րա վունք նե րը և պար տա կա նութ յուն նե րը ո́ չ բա նա վոր կար գով և  ո́ չ  էլ 

ի րա զեկ ման թեր թի կի մի ջո ցով:  

Իրավունքների պատ շաճ ի րա զեկ վա ծութ յան բա ցա կա յութ յու նը հիմ նա-

վոր վում է հի վան դա նո ցա յին բու ժում կամ խնամք ստա ցող ան ձանց՝ ի րենց 

ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի տնօ րին ման ի րա վուն քի վե րա բեր յալ մշտա դի-

տար կում ի րա կա նաց նող նե րի կող մից տրված հար ցի պա տաս խա նով: Մաս-

նա վո րա պես մշտա դի տար կում ի րա կա նաց նող նե րի այն հար ցին, թե արդ-

յոք ու նե նում եք Ձեր մոտ գու մար, բու ժում կամ խնամք ստա ցող ան ձինք 

պա տաս խա նել են` ի րենց գու մար պետք չի. այս պես, թե այն պես գու մա րը 

27 «Հոգեբուժական օգնության մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 6, կետ 3.10, 4, ինչպես նաև 

օրենքի հոգեկան խանգարումներով տառապող անձանց իրավունքների իրականացմա ն 

ըն թացակարգի գլուխ 6-ի կետ 1

«Բժշկուհին ասում է. 

«Իրավունքները մեր ձեռին է»

Հիվանդանոցային բուժում կամ 

խնամք ստացող անձ
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ծախ սել չեն կա րող: Ն մա նա պես աշ խա տա կից նե րից ո մանք նույն պես նշում 

են, որ բու ժում կամ խնամք ստա ցող ան ձանց գու մար հար կա վոր չի, քա-

նի որ նրանք «ծախ սե լու տեղ չու նեն»: Մինչ դեռ օ րենսդ րութ յամբ սահ ման-

ված կար գով հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յու նում բու ժում կամ խնամք 

ստա ցող ան ձի պա հան ջով ա վագ բուժ քույ րը պար տա վոր է գնել ա ռա ջին 

անհ րա ժեշ տութ յան ի րեր ու հա մա պա տաս խան հաշ վիչ դրա մարկ ղա յին մե-

քե նա յի կտրո նի հետ այդ ի րը հանձ նել տվյալ ան ձին28:

Աղյուսակ 15: Հարցվողների կարծիքը իրավունքների և 

պարտականությունների վերաբերյալ իրազեկման մասին

Տեղեկատվություն 

տրամադրվում է

Տեղեկատվություն 

չի տրամադրվում

Դժվարանում է 

պատասխանել/

չի 

պատասխանել

Ընդամենը

Հիվանդանոցային 

բուժում կամ 

խնամք ստացող 

անձ

35 76 25 136

Բժիշկ-հոգեբույժ 14 5 3 22

Ավագ բուժքույր/

բուժակ

8 5 1 14

Բուժքույր/բուժակ 27 6 8 41

Սանիտար 18 7 8 33

Տնօրեն 8 0 1 9

Ընդամենը 110 99 46 255

Ինչպես տես նում ենք աղ յու սակ 15-ից, հի վան դա նո ցա յին բու ժում ստա-

ցող 136 ան ձան ցից 76-ը /մոտ 56 տո կո սը/ նշել են, որ չեն ի րա զե կում ի րենց 

ի րա վունք նե րի մա սին: Ի դեպ նշված 76 ան ձից 50-ը մշտա դի տարկ ման 

ի րա կա նաց ման ժա մա նա կա հատ վա ծում /2013 թ. մա յիս-հու լիս ա միս ներ/ 

բու ժում կամ խնամք ստա նում էին 3 տա րուց պա կաս, այ սինքն օ րեն քով 

սահ ման ված կար գով պետք է ի րա զեկ ված լի նեին և́  բա նա վոր կար գով, և́  

ի րա զեկ ման թեր թի կի մի ջո ցով: Հե տաքր քիր է, որ ի րա վունք նե րի և պար-

տա կա նութ յուն նե րի չի րա զեկ ման մա սին հայտ նում են հո գե բու ժա կան 

բուժ հաս տա տութ յան աշ խա տա կից նե րը /119 հարց վո ղից 23-ը/:

Հի վան դա նո ցա յին բու ժում ստա ցող ան ձան ցից մե կը ի րենց ի րա վունք-

նե րի չի րա զե կե լը բա ցատ րում է նրա նով, որ ի րենք ի րա վունք ուղ ղա կի 

28 «Հոգեբուժական օգնության մասին» ՀՀ օրենքի հոգեկան խանգարումներով տառապող 

անձանց իրավունքների իրականացման ընթացակարգի գլուխ 2-ի կետ 3, 4
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չու նեն: Աշ խա տա կից նե րը որ պես ի րա վունք նե րի ի րա զե կում նկա տի ու նեն 

միայն ի րա զեկ ման թեր թի կի տրա մադ րու մը ըն դուն ման պա հին և  ոչ թե 

հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն ըն դուն վող ան ձին մատ չե լի ձևով իր 

ի րա վունք նե րի և պար տա կա նութ յուն նե րի ներ կա յա ցու մը: 

Ի րենց ի րա վունք նե րի ի րա զեկ-

ման մա սին հայտ նած 35 ան ձան ցից 

7-ը ի րենց ի րա վունք նե րին ծա նո թա-

ցել են ի րա զեկ ման թեր թի կի ան մի-

ջա կան տրա մադր ման կամ բա ժան-

մուն քում պա տից փակց ված ի րա-

վունք նե րի ի րա զեկ ման թեր թի կի մի-

ջո ցով: Բու ժում կամ խնամք ստա ցող 

ևս 3 անձ հայտ նել են, որ ի րա զեկ վել 

են ոչ թե ի րա վունք նե րի, այլ օր վա 

ռե ժի մի մա սին: Բուժ հաս տա տութ յու-

նում փակց ված ի րա վունք նե րի ի րա-

զեկ ման թեր թի կի մա սին հայտ նել են 

Նու բա րա շե նի կլի նի կա յում բու ժում 

կամ խնամք ստա ցող ան ձինք, իսկ 

մշտա դի տար կում ի րա կա նաց նող նե րը մշտա դի տարկ ման ի րա կա նաց ման 

ժա մա նա կա հատ վա ծում բա ժան մուն քում ի րա վունք նե րի ի րա զեկ ման թեր-

թիկ նկա տել են Ս յու նի քի մար զա յին նյար դա հո գե բու ժա կան դիս պան սե րում 

և Գ յում րու հո գե կան ա ռող ջութ յան կենտ րո նում, սա կայն դրանք մատ չե լի 

չի ե ղել կար դա լու հա մար. Ս յու նի քի մար զա յին նյար դա հո գե բու ժա կան դիս-

պան սե րում փակց ված է ե ղել բա վա կա նին բարձր, իսկ Գ յում րու հո գե կան 

ա ռող ջութ յան կենտ րո նում՝ մուտ քի դռան դրսի կող մից: 

Ինչ պես ար դեն նշվեց վեր ևում, ի րա վունք նե րի ի րա զե կու մը կա տար վում 

է հիմ նա կա նում ի րա զեկ ման թեր թի կի մի ջո ցով, սա կայն այն ևս պատ շա ճո-

րեն չի տրա մադր վում /տե́ ս  աղ յու սակ 16/: 

«Թուղթ ենք տալիս, 

կարդում են, կամ չեն կարդում, 

բանավոր որոշակի դեպքերում 

բացատրվում է»

Բժիշկ-հոգեբույժ

____________________________

«Հիվանդը ոչ մի իրավունք էլ 

չունի»

Սանիտար
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Աղյուսակ 16: Հարցվողների կարծիքը իրավունքների իրազեկման թերթիկի 

տրամադրման մասին

Տրամադրվում է Չի 

տրամադրվում

Դժվարանում է 

պատասխանել/

չի պատասխանել

Ընդամենը

Հիվանդանոցային 

բուժում կամ խնամք 

ստացող անձ

14 54 68 136

Բժիշկ-հոգեբույժ 14 5 3 22

Ավագ բուժքույր/

բուժակ

7 7 0 14

Բուժքույր/բուժակ 6 19 16 41

Սանիտար 7 7 19 33

Տնօրեն 7 2 0 9

Ընդամենը 55 94 106 255

Ինչպես երևում է աղ յու սակ 16-ից, հարց ված բու ժում կամ խնամք ստա-

ցող յու րա քանչ յուր 10 ան ձից միայն մեկն է հայտ նում ի րա վունք նե րի ի րա զեկ-

ման թեր թի կի տրա մադր ման մա սին: Հե տաքր քիր է, որ հարց ված աշ խա տա-

կից նե րի յու րա քանչ յուր 3-ից մե կը հայտ նում է, որ ի րա վունք նե րի ի րա զեկ ման 

թեր թի կը չի տրա մադր վում հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն ըն դուն վող 

ան ձին:

Բուժհաստատություններից մե կի տնօ րե նը հայտ նում է, որ պա տա հում է՝ 

ուղ ղա կի չեն ու նե նում նմու շի օ րի նա կը, դրա հա մար չի տրվում տվյալ պա հին 

բուժ հաս տա տութ յուն ըն դուն վող ան ձին:

Զ գա լի թվով բու ժում կամ խնամք 

ստա ցող ան ձինք /68 հո գի̀ հարց-

ված նե րի կե սը/ դժվա րա ցել են պա-

տաս խա նել կամ չեն պա տաս խա նել 

ի րա վունք նե րի ի րա զեկ ման թեր թի կի 

տրա մադր ման մա սին: Սա բա ցատր-

վում է նրա նով, որ ինչ պես հայտ նում 

են բու ժում կամ խնամք ստա ցող ան-

ձինք̀ ինչ որ փաս տաթղ թեր են ստո-

րագ րել, սա կայն ծա նոթ չեն բո վան-

դա կութ յա նը: Ո մանք ա ռող ջա կան 

վի ճա կից ել նե լով, հատ կա պես բուժ-

Երկու թուղթ եմ ստորագրել, 

բայց չեն իրազեկել, ասել են, 

եթե չլրացնեմ, այն ժամանակ 

դատավոր է գալու, ես էլ, 

խուսափելով, լրացրել եմ»

Հիվանդանոցային բուժում կամ 

խնամք ստացող անձ
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հաս տա տութ յուն ըն դուն ման ժա մա նակ, չեն կար դա ցել, թե ին չի տակ են 

ստո րագ րում, ո մանք ուղ ղա կի չեն ցան կա ցել կար դալ:

Հե տա գա յում բուժ հաս տա տութ յու նում գտնվե լու ըն թաց քում ի րա զեկ-

ման թեր թի կին ծա նո թա նա լու հնա րա վո րութ յուն նույն պես չեն ու նե նում, 

քա նի որ դրանք պահ վում են ան ձի հի վան դութ յան պատ մութ յան հետ: Ո րոշ 

աշ խա տա կից ներ, այդ թվում բժիշկ-հո գե բույժ ներ, նշում են, որ ե թե ի րա-

վունք նե րի ի րա զեկ ման թեր թի կը տան ըն դուն վող ան ձին, ա պա այդ թեր թի-

կը կպատ ռեն, կճղեն, ինք նա թիռ կպատ րաս տեն…: Միայն Ս յու նի քի մար զա-

յին նյար դա հո գե բու ժա կան դիս պան սե րի աշ խա տա կից ներն են հայտ նում, 

որ ի րա զեկ ման թեր թի կը պատ ճե նա հան վում է 2 օ րի նա կից̀  մեկ օ րի նա կը 

կցվում է հի վան դութ յան պատ մութ յա նը, մյու սը՝ տրա մադր վում ի րա զեկ վող 

ան ձին: Միև նույն ժա մա նակ նույն բուժ հաս տա տութ յու նում հարց ված բու-

ժում կամ խնամք ստա ցող 14 ան ձան ցից միայն 3 հո գին է նշել, որ ի րենց 

տրա մադր վում է ի րա զեկ ման թեր թիկ: 

Այս պի սով, կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ ՀՀ նյար դա հո գե բու ժա կան 

բուժ հաս տա տութ յուն նե րում բու ժում կամ խնամք ստա ցող ան ձանց որ պես 

կա նոն չեն ի րա զե կում ի րենց ի րա վունք նե րի և պար տա կա նութ յուն նե րի մա-

սին և́  ըն դուն ման ժա մա նակ, և́  բուժ հաս տա տութ յու նում գտնվե լու ժա մա-

նա կա հատ վա ծում: Բու ժում կամ խնամք ստա ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի 

ի րա զե կու մը ու նի ձևա կան բնույթ:

Առողջական վիճակի, նշանակված բուժման վերաբերյալ 

տեղեկատվության տրամադրումը

ՀՀ նյարդահոգեբուժական բուժ հաս տա տութ յուն ըն դուն վող ան ձինք 

պետք է բժշկի կող մից տե ղե կութ յուն ստա նան ի րենց ա ռող ջա կան վի ճա-

կի, ա ռա ջարկ վող բուժ ման մա սին29: Մինչ դեռ բու ժում կամ խնամք ստա-

ցող ան ձանց պատ շաճ ձևով չի տրա մադր վում օ րեն քով սահ ման ված տե-

ղե կատ վութ յու նը /տե́ ս  աղ յու սակ 17/:   

29 «Հոգեբուժական օգնության մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 15, կետ 2 
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Աղյուսակ 17: Հարցվողների կարծիքը բուժում կամ խնամք ստացող անձի 

առողջական վիճակի և նշանակված բուժման վերաբերյալ 

տեղեկատվություն տրամադրելու մասին

Տրամադրվում է Չի 

տրամադրվում

Դժվարանում է 

պատասխանել/չի 

պատասխանել

Ընդամենը

Հիվանդանոցային 

բուժում կամ խնամք 

ստացող անձ

48 49 39 136

Բժիշկ-հոգեբույժ 15 5 2 22

Ավագ բուժքույր/

բուժակ

9 5 0 14

Բուժքույր/բուժակ 17 17 7 41

Սանիտար 15 8 10 33

Տնօրեն 9 0 0 9

Ընդամենը 113 84 58 255

Ինչպես երևում է աղ յու-

սակ 17-ից, ա ռող ջա կան վի-

ճա կի, նշա նակ ված բուժ ման 

վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ-

յան տրա մադր ման մա սին 

հայտ նում են բու ժում կամ 

խնամք ստա ցող յու րա քանչ-

յուր 3 ան ձից միայն մե կը: 

Ճիշտ է հո գե բու ժա կան բուժ-

հաս տա տութ յու նե րի հարց-

ված աշ խա տա կից նե րի մոտ 

55 տո կո սը հայտ նում է նշված 

տե ղե կատ վութ յան տրա-

մադր ման մա սին, այ նո ւա մե-

նայ նիվ պետք է ար ձա նագ-

րենք՝ բու ժում կամ խնամք 

ստա ցող ան ձանց պատ շաճ 

չի տրա մադր վում տե ղե կատ-

վութ յուն թե́  ա ռող ջա կան վի-

ճա կի և թե́  նշա նակ վող կամ 

«Ես եմ հարցրել իմ ախտորոշման 

մասին, բժիշկը բացատրել է, բայց 

չեմ կարծում, որ բոլորին էլ այստեղ 

բացատրում են, միայն նրանց, ով 

ցանկություն է հայտնում»

Հիվանդանոցային բուժում կամ խնամք 

ստացող անձ
____________________________

«Եթե զգում ենք, որ հիվանդն ուզում 

է իմանա, հա, ես աշխատում եմ, որ 

հիվանդը իր դիագնոզը չիմանա, բայց 

բացատրում եմ, որ դու քո հոգեկան 

վիճակի հետ կապված պրոբլեմ ունես, 

ինչքան կարում ա ընկալի, գիտի»

Բժիշկ-հոգեբույժ
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ա ռա ջարկ վող բուժ ման մա սին: Հար ցազ րույց նե րի ըն թաց քում աշ խա տա-

կից նե րը մի շարք հիմ նա վո րում ներ էին ներ կա յաց նում նման տե ղե կատ-

վութ յու նը չտրա մադ րե լու վե րա բեր յալ: Վեր ջին ներս գտնում են, որ բու ժում 

կամ խնամք ստա ցող ան ձինք ի րենց հի վանդ չեն հա մա րում կամ ար դեն 

գի տեն ի րենց հի վան դութ յան մա սին: 

Հար ցազ րույց նե րից պարզ վում է, որ տե ղե կատ վութ յան տրա մադ րու մը 

կախ ված է բու ժում կամ խնամք ստա ցող ան ձի հե տաքրքր վա ծութ յու նից, 

պա հանջ կո տութ յու նից, կրթութ յու նից: Ո րոշ դեպ քե րում հո գե բույ ժը գտնում 

է, որ ա ռող ջա կան վի ճա կի վե րա բեր յալ բժշկա կան եզ րա կա ցութ յու նը պետք 

է չհայտ նել ան ձին, քա նի որ այն կա րող է բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն ու նե-

նալ նրա ա ռող ջա կան վի ճա կի վրա:

Աշ խա տա կից նե րի հետ հար ցազ րույց նե րից պարզ է դառ նում, որ ան ձի 

ա ռող ջա կան վի ճա կի մա սին տե ղե կատ վութ յու նը կա րող է տրա մադր վել ոչ 

միայն բժիշկ-հո գե բույժ նե րի, այլև այլ բու ժաշ խա տա կից նե րի կող մից:

Այս պի սով, ՀՀ նյար դա հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րում բու-

ժում կամ խնամք ստա ցող ան ձինք պատ շաճ չեն ի րա զեկ վում թե́  ի րենց 

ա ռող ջա կան վի ճա կի և թե́  նշա նակ ված բու ժում նե րի մա սին:

Հոգեբուժական հետազոտումը և 

ոչ հոժարակամ/հարկադիր բուժումը

Հոգեբուժական բուժ հաս տա տութ յուն նե րում ան ձի հո գե կան խան գար-

ման առ կա յութ յու նը ճշտե լու, ինչ պես նաև հո գե բու ժա կան օգ նութ յան տրա-

մադր ման անհ րա ժեշ տութ յու նը գնա հա տե լու նպա տա կով ի րա կա նաց վում 

է հո գե բու ժա կան հե տա զո տում30: Ե թե ան ձը կամ իր օ րի նա կան ներ կա յա-

ցու ցի չը բուժ ման հա մա ձայ նութ յուն չի տա լիս, տվյալ ան ձը հե տա զոտ վում 

է հո գե բու ժա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մից, ո րը տա լիս է հա մա պա տաս խան 

եզ րա կա ցութ յուն հո գե բու ժա կան օգ նութ յան տրա մադր ման անհ րա ժեշ-

տութ յան մա սին: Հո գե բու ժա կան հանձ նա ժո ղո վը ան ձին հե տա զո տում և 

հաս տա տութ յան տնօ րե նը ան ձի կող մից բու ժու մից հրա ժար վե լու կամ բու-

ժու մը դա դա րեց նե լու պա հանջ ներ կա յաց նե լուց հե տո 72 ժամ վա ըն թաց-

քում դի մում է դա տա րան31: 

Հարց ված 45 բու ժաշ խա տա կից նե րից միայն 21-ն  են պա տաս խա նել հո-

գե բու ժա կան հե տա զոտ ման 72 ժամ վա ըն թաց քում ի րա կա նաց ման մա սին: 

Մինչ դեռ հարց ված հար կա դիր բու ժում ստա ցող 21 ան ձան ցից միայն 3-ն  է 

նշել, որ իր հո գե բու ժա կան հե տա զո տու մը ի րա կա նաց վել է 72 ժամ վա ըն-

թաց քում:

30 «Հոգեբուժական օգնության մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 19, կետ 1
31 «Հոգեբուժական օգնության մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 22, կետ 2
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Հարկադիր բուժում ի րա կա նաց-

նող 7 հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա-

տութ յուն նե րի տնօ րեն նե րը հայտ նել 

են, որ հո գե բու ժա կան հանձ նա ժո-

ղո վը որ պես կա նոն կազմ վում է նույն 

հաս տա տութ յան բժիշկ նե րից: Ի դեպ 

հարց ված 22 հո գե բույժ նե րից 10-ն  է 

հայտ նել նույն կար ծի քը, մյուս նե րը կար ծիք չեն հայտ նել այս հար ցի մա սին: 

Ն շենք, որ հա մա ձայն օ րենսդ րութ յան՝ հո գե բու ժա կան հանձ նա ժո ղո վում 

ընդգրկ ված ան ձան ցից մե կը պետք է ներ կա յաց նի այլ բժշկա կան բուժ հաս-

տա տութ յուն32: Ի րա կա նում այս պա հան ջը շատ հազ վա դեպ է պահ պան վում 

կամ չի պահ պան վում: Որ պես պատ ճառ նշվում է բուժ հաս տա տութ յուն նե րի 

մե կը մյու սից աշ խար հագ րա կան հե ռա վո րութ յու նը /Գ յում րի, Կա պան, Վա-

նա ձոր/, ինչ պես նաև կա ռուց ված քա յին կար գա վի ճա կը / Հո գե բու ժա կան 

բժշկա կան կենտ րո նի մեկ ի րա վա բա նա կան անձ լի նե լը/: 

Ավանի հո գե բու ժա կան կլի նի կա յում հո գե բու ժա կան հանձ նա ժո ղո վի 

աշ խա տանք նե րին, ըստ տնօ րե նի և  եր կու հո գե բույժ նե րի, ընդգրկ վում է 

Եր ևա նի Մ խի թար Հե րա ցու ան վան պե տա կան բժշկա կան հա մալ սա րա-

նի հո գե բու ժութ յան ամ բիո նից մաս նա գետ /հիմ նա կա նում դո ցենտ/, իսկ 

Ս ևա նի հո գե բու ժա կան հի վան դա նո ցի բժշկի հա վաստ մամբ միայն «ծայ-

րա հեղ դեպ քե րում է» այլ բուժ հաս տա տութ յու նից մաս նա գետ հրա վիր վում: 

Նշ վում է, որ եր բեմն այլ բուժ հաս տա տութ յան մաս նա գետ նե րի հետ 

ըն կե րա կան «կա պերն են» օգ նում լու ծե լու այդ խնդի րը: Այ սինքն, չնա յած 

օ րեն քի պա հան ջի, պե տութ յու նը չի ա պա հո վում անհ րա ժեշտ տրանս պոր-

տա յին և գոր ծուղ ման ծախ սե րով հո գե բու ժա կան հանձ նա ժո ղո վում այլ 

բուժ հաս տա տութ յան հո գե բույ ժին ներգ րա վե լու հա մար: 

Հո գե բու ժա կան հանձ նա ժո ղո վի գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նա ցու մը մտա-

հո գիչ է ե ղել հատ կա պես ՀՀ ԱՆ « Հո գե բու ժա կան բժշկա կան կենտ րո նում», 

ո րի են թա կա յութ յամբ գոր ծում էին Նոր քի, Նու բա րա շե նի, Ա վա նի հո գե բու-

ժա կան, Քա սա խի նևրոզ նե րի և Ա վա նի նար կո լո գիա կան կլի նի կա նե րը: 5 

կլի նի կա ներն ու նեին ի րենց ղե կա վար նե րը, սա կայն ամ բողջ ՀՀ ԱՆ « Հո գե-

բու ժա կան բժշկա կան կենտ րո նը» հան դի սա նում էր մեկ ի րա վա բա նա կան 

անձ: Ինչ պես նշում է կլի նի կա յի հո գե բույժ նե րից մե կը, հո գե բու ժա կան հանձ-

նա ժո ղո վի եզ րա կա ցութ յու նը կա րող էր տրվել մի փոքր հար ցա կա նով հե-

տա գա խնդիր նե րից խու սա փե լու հա մար: Հո գե բու ժա կան հանձ նա ժո ղո վի 

եզ րա կա ցութ յան հետ այլ կլի նի կա յի կամ այլ բժիշկ նե րի նույ նիսկ ան հա մա-

ձայ նութ յան դեպ քում այն այլևս փո փո խե լու հնա րա վո րութ յուն չէր լի նի:

32 «Հոգեբուժական օգնության մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 3, կետ 16

«Ժամանակ կունենա՞ 

Քալանթարյանը, հելնի գա»

Բժիշկ-հոգեբույժ
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Ն կա տենք, որ հո գե բու ժա կան հանձ նա ժո ղո վի կազ մը կա րող է ժա-

մա նակ առ ժա մա նակ փո փոխ վել տվյալ բուժ հաս տա տութ յու նում ե րե քից 

ա վել բժիշկ-հո գե բույժ նե րի առ կա յութ յան դեպ քում /օ րի նակ՝ Նու բա րա շե նի 

կլի նի կա յում, Նոր քի կլի նի կա յում և  այլն/: Մինչ դեռ օ րի նակ Ս յու նի քի նյար-

դա հո գե բու ժա կան կլի նի կա յում, որ տեղ աշ խա տում են միայն 3 հո գե բույժ` 

նե րառ յալ տնօ րե նը, կազ մը բնա կա նա բար մնում է ան փո փոխ: 

Մյուս կող մից կա րող ենք նշել, որ հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն 

ըն դուն վող ան ձինք պատ շաճ չեն տե ղե կաց վում, որ կա րող են հո գե բու ժա-

կան հանձ նա ժո ղո վի աշ խա տանք նե րին ի րենց նա խընտ րած հո գե բույ ժին 

հրա վի րել /տե́ ս «Ի րա վունք նե րի ի րա զե կու մը» բա ժի նը/33: Տ նօ րեն նե րից մե-

կը նույ նիսկ հայտ նում է, որ «նման բան նա խա տես ված չէ»:

Հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա-

տութ յուն նե րում հարց ված հար կա դիր 

բու ժում ստա ցող 21 ան ձան ցից միայն 

4-ն  են հայտ նել, որ տե ղե կա ցել են 

հանձ նա ժո ղո վի եզ րա կա ցութ յա նը: 

Դա տա րա նի ո րոշ մամբ հար-

կա դիր բուժ ման են թարկ ված 21 

ան ձան ցից 9 հո գի են հայտ նել դա-

տա կան պրո ցե սին մաս նակ ցութ յան մա սին: Նշ ված 9-ից 1-ն  է հայտ նել, 

որ դա տա կան պրո ցե սին ներ կա է ե ղել պաշտ պան, իսկ 6-ը նշել են, որ 

դա տա կան պրո ցե սին ներ կա է ե ղել հա րա զա տը: Փաս տո րեն դա տա-

կան պրո ցե սում որ պես հար կա դիր բուժ ման են թա կա ան ձի ներ կա յա ցու-

ցիչ կա րող է հան դես գալ նրա հա րա զա տը, ո րի միջ նոր դութ յամբ դա տա-

րա նը լսում է հար կա դիր բուժ ման հար ցը: Դա տա կան պրո ցե սի մա սին 

նշած 9 ան ձինք դժվա րա նում են նկա րագ րել դա տա կան գոր ծըն թա ցը, 

ո րի հի ման վրա կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ դա տա կան գոր ծըն թա ցը 

կրում է ձևա կան բնույթ: Հար կա դիր բուժ ման են թարկ վող ան ձը դա տա-

կան գոր ծըն թա ցի ժա մա նակ չի ի րա զեկ վում իր ի րա վունք նե րի մա սին և 

ն րան չի տրա մադր վում հար կա դիր բուժ ման վե րա բեր յալ դա տա րա նի 

ո րոշ ման պատ ճե նը /տե́ ս հա վել ված Ը և Ջու լե տա Ա մա րիկ յա նի գոր ծը 

http://hcav.am/events/1452187/:

Այսպիսով, կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր-

ներ ու նե ցող ան ձի նկատ մամբ հար կա դիր բուժ ման են թար կե լու գոր ծըն-

թա ցում չի պահ պան վում՝ 

 հոգեբուժական հանձ նա ժո ղո վի ձևա վոր ման վե րա բեր յալ օ րենսդ-

33 «Հոգեբուժական օգնության մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 6, կետ 3.13, ինչպես նաև օրեն քի 

հոգեկան խանգարումներով տառապող անձանց իրավունքների իրականացման ընթա ցա-

կարգի գլուխ 4-ի կետ 3

«Եթե դատական պրոցես է, մի 

օրինակն իրանն է, հա, կարող 

ա, մոռանամ, չտամ»

Բժիշկ-հոգեբույժ
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րա կան պա հանջ նե րը,

 խախտ վում են հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձի 

ի րա վունք նե րը /ար դար դա տաքն նութ յան ի րա վուն քի ա պա հո վում՝ 

ի րա վունք նե րի ի րա զե կում, հո գե բու ժա կան հանձ նա ժո ղո վի եզ րա-

կա ցութ յան ծա նու ցում և տ րա մադ րում, պաշտ պա նի ա պա հո վում, 

հար կա դիր բուժ ման են թար կե լու վե րա բեր յալ դա տա րա նի ո րոշ ման 

տրա մադ րում/:
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ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԸ 

ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲՈՒԺՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՈՒՐՍ*

Արտահիվանդանոցային հոգեբուժական օգնության վիճակը

Լոռու մարզային հո գեն յար դա-

բա նա կան դիս պան սե րը, Գ յում րու 

հո գե կան ա ռող ջութ յան կենտ րո նը, 

Ս յու նի քի մար զա յին նյար դա հո գե-

բու ժա կան դիս պան սե րը և Ա վա նի 

հո գե բու ժա կան կլի նի կան հի վան դա-

նո ցա յին հո գե բու ժա կան օգ նութ յու-

նից բա ցի տրա մադ րում են ար տա-

հի վան դա նո ցա յին հո գե բու ժա կան օգ նութ յուն34: Ըստ հարց ված աշ խա տա-

կից նե րի և  ար տա հի վան դա նո ցա յին բու ժում ստա ցող ան ձանց՝ ար տա հի-

վան դա նո ցա յին հո գե բու ժա կան օգ նութ յան շրջա նակ նե րում հիմ նա կա նում

 տրա մադր վում է դե ղո րայք, 

 տրա մադր վում է բժշկա կան խորհր դատ վութ յուն, 

 ի րա կա նաց վում է ա ռող ջա կան վի ճա կի զննութ յուն, 

 տրա մադր վում է խորհր դատ վութ յուն հա րա զատ նե րին բուժ ման 

հար ցե րով, 

 ի րա կա նաց վում է տնայ ցեր, 

 ի րա կա նաց վում է հո գե բա նի հետ զրույց և 

 անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քե րում ի րա կա նաց վում է հի վան դա նո ցա-

յին հո գե բու ժա կան բուժ ման ուղ ղոր դում: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, ար տա հի վան դա նո ցա յին հո գե բու ժա կան ծա ռա յութ-

յուն նե րի շրջա նա կում ար ձա նագր վել են խնդիր ներ, ո րոնց մա սին ա հա-

զան գում են հար ցազ րույց նե րին մաս նա կից ան ձինք:

Մաս նա վո րա պես, բուժ հաս տա տութ յուն նե րը ար տա հի վան դա նո ցա յին 

հո գե բու ժա կան օգ նութ յուն ստա ցող ան ձանց կա նո նա վոր չեն ա պա հո վում 

34 *Ուսումնասիրության համար տեղեկությունը ձեռք է բերվել արտահիվանդանոցային բու-

ժում ստա ցող թվով 44 անձանց և նրանց բուժումն իրականացնող 26 բուժաշխատակիցների 

հետ հարցազրույցների միջոցով:

Սև ան ի հոգեբուժական հիվանդանոցին կից գործում է Հոգեկան առողջության կենտրոնը 

իր Սևանում, Վարդենիսում, Մարտ ունիում, Գավառում և Ճամբարակում գործող ներկա-

յացուցչություններով, որը մարզում տրամադրում է արտ ահ իվ անդանոցային հոգեբուժական 

ծա ռա յություն: Հարկ է նշել, որ Սևանում գործող ներկայացո ւց չո ւթյա ն հոգեբույժը, ով 

կենտ րո նի տնօրենն է, միաժամանակ սպասարկում էր Մարտունու և Ճամբարակի ներ կա-

յա ցուցչությունների հաճախորդներին: Պատճառը կայանո ւմ  է ր նրանում, որ ըստ տնօրենի, 

Մարտունիում  գործող ներկայացուցչության հոգեբո ւյ ժը առողջական խնդիր ներ ուներ, իսկ 

Ճամբարակում ծառայություններից օգտվողների թիվը փոքր էր:

«Ոչ մի բան էլ չի ներառում, 

դեղերն էլ չեն լիարժեք 

տալիս»

Արտահիվանդանոցային բուժում 

ստացող անձ
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դե ղե րով, չնա յած հա մա ձայն ազ գա յին օ րենսդ րութ յան, պե տութ յու նը պար-

տա վոր է ար տա հի վան դա նո ցա յին բու ժում ստա ցող ան ձանց ա պա հո վել 

անվ ճար դե ղե րով35: Ընդ ո րում եր կու բուժ հաս տա տութ յան տնօ րեն նե րը 

նշում են, որ մշտա պես են ու նե նում նման խնդիր ներ /տե́ ս  աղ յու սակ 18/: 

Աղյուսակ 18: Հարցվողների կարծիքը արտահիվանդանոցային 

հոգեբուժական օգնության շրջանակներում դեղերի 

տրամադրման վերաբերյալ 

Կանոնավոր 

կերպով 

տրամադրվում է

Կանոնավոր 

կերպով չի 

տրամադրվում

Դժվարանում է 

պատասխանել/չի 

պատասխանել

Ընդամենը

Արտահիվան-

դանոցային բուժում 

կամ խնամք 

ստացող անձ

14 27 3 44

Բժիշկ-հոգեբույժ 4 2 1 7

Բուժքույր/բուժակ 2 7 1 10

Տնօրեն 4 5 0 9

Ընդամենը 24 41 5 70

Ինչպես երևում է աղ յու սակ 18-ից, հարց ման մաս նա կից ար տա հի վան-

դա նո ցա յին բու ժում ստա ցող ան ձանց մեծ մա սը /մոտ 61 տո կո սը/ և բու-

ժանձ նա կազ մի կե սից ա վե լին /մոտ 54 տո կո սը/ հայտ նում է դե ղե րի ոչ 

կա նո նա վոր մա տա կա րար ման մա սին: Հարց վող նե րը նշում են այն դե ղե րի 

ա նուն նե րը, ո րոնք որ պես կա նոն բա ցա կա յում են` Օ լան զա պին, Մո դի տեն 

Դե պո, Ցիկ լա դոլ, Տ րիֆ թա զին և  այլն:

Ար տա հի վան դա նո ցա յին բու ժում ստա ցող 44 ան ձան ցից 23-ը հայտ-

նում են, որ բուժ հաս տա տութ յու նում հա մա պա տաս խան դե ղի բա ցա կա-

յութ յան դեպ քում բժշկի կող մից տրվում է դե ղա տոմս անհ րա ժեշտ դե ղո-

րայ քը դե ղատ նից ձեռք բե րե լու հա մար: Աշ խա տա կից նե րը հայտ նում են, 

որ անհ րա ժեշտ դե ղո րայ քի բա ցա կա յութ յան դեպ քում բժիշ կը ա ռա ջար կում 

է փո խա րի նող դե ղա մի ջոց, սա կայն բու ժում ստա ցող ան ձը նպա տա կա-

հար մար է գտնում դե ղա մի ջո ցը ձեռք բե րել դե ղատ նից, ե թե վճա րու նակ է: 

Ո րոշ դեպ քե րում անվ ճա րու նակ ան ձինք հրա ժար վում են նաև փո խա րի նող 

դե ղա մի ջո ցից̀  սպա սե լով բուժ հաս տա տութ յան կող մից հա մա պա տաս խան 

դե ղի ստաց մա նը և տ րա մադր մա նը: Այս պի սով, բուժ հաս տա տութ յուն նե-

րի կող մից հա մա պա տաս խան ո րակ յալ դե ղե րի ոչ կա նո նա վոր մա տա կա-

35 «Հոգեբուժական օգնության մասին» ՀՀ օրենքի հոդված 7, կետ 1
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րար ման հետ ևան քով ա վե լի շատ տու ժում են անվ ճա րու նակ, սո ցիա լա պես 

ա նա պա հով խա վի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը:

Բ ժիշկ նե րը, ա վագ բուժ քույ րերն ու ար տա հի վան դա նո ցա յին հո գե բու-

ժա կան օգ նութ յուն ստա ցող ան ձինք հայտ նում են, որ դե ղե րը նշա նակ վում 

են բժիշկ նե րի կող մից: Միա ժա մա նակ ար տա հի վան դա նո ցա յին հո գե բու-

ժա կան օգ նութ յուն ստա ցող 44 ան ձան ցից 11-ը հայտ նել են, որ դե ղե րի նշա-

նակ ման պրո ցե սին մաս նակ ցում են նաև ի րենք. դե ղա տե սա կի և դե ղի չա-

փա քա նա կի հետ կապ ված հար ցում բժիշ կը ո րո շում է կա յաց նում բու ժում 

ստա ցող ան ձի հետ խորհր դակ ցութ յան արդ յուն քում:

Ինչպես և 2009 թ. մշտա դի տարկ ման ըն թաց քում, այս ան գամ ևս բ ժիշկ-

հո գե բույժ նե րը գտնում են, որ ար տա սահ ման յան դե ղա մի ջոց նե րը ա վե լի 

արդ յու նա վետ են, ա վե լի քիչ է դրանց կողմ նա կի ազ դե ցութ յու նը, մինչ-

դեռ բուժ հաս տա տութ յուն նե րը հիմ նա կա նում մա տա կա րար վում են տե ղա-

կան ար տադ րութ յան դե ղե րով (հայ րե նա կան ար տադ րութ յան դե ղա մի ջո ցի 

ա ռա վել մեծ չա փա քա նա կով կա րե լի է հաս նել արդ յուն քի ի տար բե րութ յուն 

ար տա սահ ման յան ար տադ րութ յան նույն տե սա կի դե ղա մի ջո ցի, միա ժա-

մա նակ, ինչ պես նշում են բժիշկ նե րը հայ րե նա կան ար տադ րութ յան դե ղա-

մի ջոց նե րը ա ռա վել բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն են ու նե նում): 

Ար տա հի վան դա նո ցա յին բու ժում ստա ցող 44 ան ձան ցից 34-ը /մոտ 77 

տո կո սը/ բուժ հաս տա տութ յուն նե րի կող մից տրա մադր վող դե ղե րի արդ յու-

նա վե տութ յու նը գնա հա տում է դրա կան, միև նույն ժա մա նակ յու րա քանչ յուր 

4-ից մե կը բա ցա սա բար է գնա հա տում տրա մադր վող դե ղե րի արդ յու նա-

վե տութ յու նը:

Ար տա հի վան դա նո ցա յին օգ նութ յան շրջա նակ նե րում բու ժաշ խա տա կից-

նե րի կող մից տնայ ցե րը պետք է կազ մա կերպ վեն̀ ել նե լով բու ժում ստա ցող 

ան ձի ա ռող ջա կան վի ճա կից, նրա հա ճա խե լութ յու նից, նաև ըստ հա րա զատ-

նե րի կան չի: Աշ խա տա կից նե րի կող մից տնայ ցե րի նպա տակն է վե րահս կել 

ան ձի ա ռող ջա կան վի ճա կը, տրա մադ րել հա մա պա տաս խան դե ղեր:

Բուժ հաս տա տութ յուն նե րից եր կու սում ար տա հի վան դա նո ցա յին բու ժում 

ստա ցող ո րոշ ան ձինք այ նո ւա-

մե նայ նիվ հայտ նել են, որ նման 

ծա ռա յութ յուն չի ի րա կա նաց վում: 

Հա րա զատ նե րից մե կի տե ղե-

կաց մամբ նույ նիսկ զան գե լուց ու 

խնդրե լուց հե տո բժիշ կը չի այ ցե-

լում ան կող նուն գամ ված ան ձին:

Հար ցազ րույց նե րից պարզ է 

դառ նում, որ թե́  ար տա հի վան-

«Որոշ չափով կա՝ բժշկի 

ռեկամենդացիաները, սակայն 

անհատական վերականգնողական 

պլանի համար անհրաժեշտ 

պայմաններ չկան»

Բժիշկ-հոգեբույժ



62

դա նո ցա յին, թե́  հի վան դա նո ցա յին բու ժում կամ խնամք ստա ցող ան ձի 

ան հա տա կան վե րա կանգ նո ղա կան պլան բուժ հաս տա տութ յուն նե րի կող-

մից չի մշակ վում /տե́ ս  աղ յու սակ 19/: 

Աղյուսակ 19: Անհատական վերականգնողական պլանի առկայության մասին

Առկա է Առկա չէ Դժվարանում է պատասխանել/

չի պատասխանել

Ընդամենը

Բժիշկ-

հոգեբույժ

0 7 0 7

Բուժքույր /

բուժակ 

2 3 5 10

Տնօրեն 5 4 0 9

Ընդամենը 7 14 5 26

Ճիշտ է, որոշ բուժ հաս տա տութ յուն նե րի տնօ րեն ներ հայտ նում են, որ ու-

նեն ան հա տա կան վե րա կանգ նո ղա կան պլան ներ, սա կայն նույն բուժ հաս տա-

տութ յուն նե րի աշ խա տա կից նե րը հեր քում են նման պլան նե րի առ կա յութ յու նը: 

Օ րի նակ՝ բուժ հաս տա տութ յուն նե րից մե կում հո գե բա նը հայտ նում է, որ ան հա-

տա կան վե րա կանգն ման պլա նը իր մտքում է, գի տի՝ ում հետ ինչ նպա տա կով, 

ինչ աշ խա տանք ա նի̀ գրագ րութ յու նը ի րե նից ա վե լի շատ ժա մա նակ կտա նի: 

Ըստ նրա՝ ան ձի վի ճա կը միշտ փո փոխ վում է ու հա ջորդ օր վա հա մար պլան 

գրե լը, ինչ պես ա ռաջ է վար վել, նպա տա կա հար մար չի, քա նի որ չի կա րո ղա-

նում պլա նը ի րա կա նաց նել̀ ան ձը ի վի ճա կի չի լի նում խո սել և  այլն:

Բուժ հաս տա տութ յուն նե րում բու ժում ստա ցող ան ձինք որ պես կա նոն 

հնա րա վո րութ յուն չու նեն նաև ընտ րե լու ի րենց բժշկին. բժիշ կը նշա նակ վում 

է ըստ ան ձի բնա կութ յան վայ րի: Ար տա հի վան դա նո ցա յին բու ժում ստա ցող 

հարց ված 44 ան ձան ցից միայն 6-ն  են նշում, որ ընտ րել են ի րենց բժշկին: 

Ն րան ցից մե կը հայտ նում է, որ իր նա խընտ րած բժշկի մոտ է գնում, քա նի 

որ մյու սին «չի հա վա նում»: Բ ժիշկ նե րը նույն պես հայտ նում են, որ լի նում 

են ան ձինք, ով քեր հրա ժար վում են ի րենց ծա ռա յութ յուն նե րից, նաև լի նում 

է, որ ի րենք չեն ցան կա նում սպա սար կել կոնկ րետ ան ձի: Ն ման դեպ քե-

րում ան ձի բու ժու մը ստանձ նում է բուժ հաս տա տութ յան մեկ այլ բժիշկ: Ըստ 

հարց ված բժիշկ նե րի՝ պատ ճառ նե րը տար բեր են՝ մի ջանձ նա յին կոնֆ լիկտ, 

նախ կին ծա նո թութ յուն և  այլն: Հե տաքր քիր է, որ բու ժում ստա ցող հարց-

ված 44 ան ձան ցից 4-ն  են հայտ նել այլ բժշկի դի մե լու ցան կութ յան մա սին, 

ի րա կա նում նրան ցից մեկն է նման քայլ կա տա րել: 

Ար տա հի վան դա նո ցա յին բու ժում ստա ցող ան ձանց հի վան դա նո ցա-
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յին բուժ ման դի մե լու պատ ճառ նե րը, ըստ բու ժաշ խա տա կից նե րի, տար-

բեր են: Հիմ նա կա նում նման դեպ քե րը կա րող են պայ մա նա վոր ված լի նել 

դե ղե րի կա նո նա վոր չօգ տա գործ մամբ, ալ կո հո լի, սուր ճի չա րա շահ մամբ, 

սո ցիա լա կան ա նա պա հով պայ ման նե րով, մի ջանձ նա յին կոնֆ լիկտ նե րով: 

Ար տա հի վան դա նո ցա յին բու ժում ստա ցող ան ձանց ներ կա յաց մամբ այդ 

պատ ճառ ներն են դե ղե րի կա նո նա վոր չըն դու նե լը /3 հո գի/, սո ցիա լա կան 

ա նա պա հով վի ճա կը /2 հո գի/, հա րա զատ նե րի և հա սա րա կութ յան վատ 

վե րա բեր մուն քը /3 հո գի/, հի վան դութ յան սրա ցում նե րը /23 հո գի/ և  այլն: 

Այս պի սով, ար տա հի վան դա նո ցա յին բու ժում ստա ցող ան ձինք հո գե-

բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րում հայտն վում են ա ռող ջա կան վի ճա-

կի նկատ մամբ ոչ պատ շաճ հսկո ղութ յան պատ ճա ռով:

Արտահիվանդանոցային բու ժում ստա ցող հարց ված 44 ան ձան ցից 9-ը 

նշում են, որ միայն ար տա հի վան դա նո ցա յին բու ժու մը բա վա րար չէ: Պատ-

ճառ նե րի թվում կար ևո րում են հա սա րա կութ յան և հա րա զատ նե րի կող մից 

վե րա բեր մուն քը /44-ից 8-ի կար ծի քով/, այ նո ւա մե նայ նիվ բժշկա կան վե-

րահս կո ղութ յան և դե ղո րայ քի մա տա կա րար ման հետ կապ ված խնդիր նե-

րը կար ևոր նշա նա կութ յուն ու նեն ար տա հի վան դա նո ցա յին բա վա րար բու-

ժում ի րա կա նաց նե լու հա մար /44-ից 29-ի կար ծի քով/:

Հարց ման մաս նա կից 17 հո գե-

բույժ նե րից և բուժ քույր/բու ժակ նե-

րից 13-ը ար տա հի վան դա նո ցա յին 

հո գե բու ժա կան ծա ռա յութ յուն նե րի 

ո րա կը գնա հա տում են լավ և նոր-

մալ, քա նի որ ըստ ի րենց՝ ա պա-

հով վում է բու ժում ստա ցող ան-

ձանց տրա մադր վող նվա զա գույն 

բժշկա կան ծա ռա յութ յու նը: Միև-

նույն ժա մա նակ հարց ված 17 բու-

ժաշ խա տող նե րից 15-ը պնդում են, որ ար տա հի վան դա նո ցա յին բուժ ման 

ծա ռա յութ յուն նե րը պետք է զար գաց նել: Հե տաքր քիր է, որ ար տա հի վան-

դա նո ցա յին բժշկա կան ծա ռա յութ յուն մա տու ցող նե րը կար ևո րում են ար-

տա հի վան դա նո ցա յին բու ժում ստա ցող ան ձանց գլխա վո րա պես սո ցիա լա-

կան ին տեգր ման խնդիր նե րի լու ծու մը: Վեր ջին ներս գտնում են, որ եր կար 

ժա մա նակ ար տա հի վան դա նո ցա յին բու ժում ստա ցող ան ձանց մա տուց վող 

ծա ռա յութ յուն նե րի բնա գա վա ռը մատն ված է ա նու շադ րութ յան:

Հարց ված 44 ար տա հի վան դա նո ցա յին բու ժում ստա ցող ան ձան ցից 9-ը 

գտնում են, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում հո գե բու ժա կան ծա ռա-

յութ յուն նե րը մատ չե լի չեն ի րենց, ո րը պայ մա նա վոր ված է և́  բուժ հաս տա-

«Այս ծառայությունների որակը 

ահավոր է, որ հնարավորություն 

ունենաք մի հատ մտնեք 

ստացիոնար՝ կհասկանաք»

Արտահիվանդանոցային բուժում 

ստացող անձ
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տութ յուն նե րի տե ղա կայ մամբ, և́  դե ղո րայ քի ան բա վա րար քա նա կով: Նաև 

գտնում են, որ կա րիք ու նե ցող մար դիկ չեն ստա նում հա մա պա տաս խան 

ծա ռա յութ յու նը: 

Մինչ դեռ բու ժաշ խա տա կից նե րի կար ծի քով ծա ռա յութ յուն նե րը մատ չե լի 

են, քա նի որ դրանք տրա մադր վում են անվ ճար: Դե ղո րայ քի ան բա վա րար 

քա նա կի բա ցա սա կան ազ դե ցութ յան մա սին նշում են հարց ված ար տա հի-

վան դա նո ցա յին բու ժում ի րա կա նաց նող 17 ան ձան ցից միայն եր կու սը:

Այսպիսով, արձանագրում ենք, որ ար տա հի վան դա նո ցա յին բու ժում 

ստա ցող ան ձանց մա տուց վող բժշկա կան ծա ռա յութ յու նը չի ի րա կա նաց վում 

պատ շաճ մա կար դա կով: Այն պայ մա նա վոր ված է դե ղո րայ քի ան բա վա րար 

քա նա կով և  ոչ կա նո նա վոր ա պա հով մամբ, ինչ պես նաև բժշկա կան ծա ռա-

յութ յան ան բա վա րար մա տուց մամբ, այդ թվում ան հա տա կան վե րա կանգ-

նո ղա կան ծրագ րե րի բա ցա կա յութ յամբ: Իս պառ բա ցա կա յում է հո գե կան 

ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց հա մար անհ րա ժեշտ սո ցիալ-հո-

գե բա նա կան և վե րա կանգ նո ղա կան ա ջակ ցութ յու նը:

Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձի 

զբաղվածությունը, սոցիալական ապահովվության վիճակը

Հոգեբուժական բուժ հաս-

տա տութ յուն նե րում բու ժում կամ 

խնամք ստա ցող ան ձինք, հատ կա-

պես խնամք ստա ցող նե րը, ինչ պես 

ար դեն նշել ենք, նույ նիսկ ամ բողջ 

կյանքն են անց կաց նում հո գե բու-

ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե-

րում և լուծ ված չէ նրանց աշ խա-

տան քի, զբաղ վա ծութ յան խնդի րը /տե́ ս «Աշ խա տան քա յին թե րա պիա, թե 

աշ խա տան քա յին շա հա գոր ծում» բա ժի նը/: Ն ման խնդիր նե րը բնո րոշ են 

նաև ար տա հի վան դա նո ցա յին հո գե բու ժա կան օգ նութ յուն ստա ցող ան-

ձանց: Մաս նա վո րա պես հարց ված 44 ան ձան ցից աշ խա տում են միայն 6-ը, 

ո րոնք ներգ րավ ված են տնա յին աշ խա տանք նե րում կամ ի րենց հա րա զա տի 

փոքր բիզ նե սում: Մ յուս 38 չաշ խա տող հարց ված ան ձան ցից 34-ը ընդ հան-

րա պես ոչ մի տեղ չեն դի մել աշ խա տան քի հա մար, իսկ մյուս 4-ը փնտրել 

են, բայց աշ խա տանք չեն գտել: 

Պատ ճառ նե րը, ո րոնց հետ ևան քով ար տա հի վան դա նո ցա յին հո գե բու-

ժա կան օգ նութ յուն ստա ցող ան ձինք չեն փնտրել աշ խա տանք, ներ կա յաց-

ված է աղ յու սակ 20-ում:

«Աշխատանքը համար առաջին 

բուժումն է, հեչ որ չէ չի մտածում 

իր հիվանդության մասին»

Բժիշկ-հոգեբույժ
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Աղյուսակ 20: Արտահիվանդանոցային բուժում ստացող անձանց չաշխատելու 

պատճառները

Հիվանդության պատճառով ի վիճակի չեմ աշխատել 22

Թոշակառու եմ 2

Աշխատանք չկա 2

Չեմ ուզում աշխատել 1

Ժամանակ չունեմ. տան գործերով եմ զբաղվում 2

Չեն պատասխանել 5

Ընդամենը 34

Ինչպես տեսնում ենք աղ յու սակ 20-ից, հարց ված ան ձանց մեծ մա սը /մոտ 

65 տո կո սը/ աշ խա տան քի ընտ րութ յան կամ փնտրե լու խո չըն դո տող գոր ծոն է 

հա մա րում իր հի վան դութ յու նը: Ն կա տենք, որ հարց ված 34 ան ձան ցից ըն դա-

մե նը եր կու հո գի են հայտ նել աշ խա տանք փնտրե լու ցան կութ յան մա սին:

Այս պի սով, հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց զբաղ-

վա ծութ յան խնդրի լու ծու մը սահ մա նա փակ ված է ոչ միայն հա սա րա կութ յան 

կող մից նրանց նկատ մամբ անվս տա հութ յամբ, այլև սե փա կան ան ձի նկատ-

մամբ անվս տա հութ յամբ:

Հարց ված 44 ան ձանց ապ րուս տի հիմ նա կան մի ջոց ներն են հաշ ման-

դա մութ յան թո շա կը, կեն սա թո շակ նե րը, նպաստ նե րը /տե́ ս  աղ յու սակ 21/: 

Աղյուսակ 21: Արտահիվանդանոցային բուժում ստացող անձանց եկամուտի 

աղբյուրները

Հաշմանդամության թոշակ 14

Հաշմանդամության թոշակ, աշխատավարձ 2

Աշխատավարձ, հարազատների օգնություն 1

Հաշմանդամության թոշակ և այլ սոցիալական 

նպաստներ 8

Հաշմանդամության թոշակ, հարազատների 

օգնություն 11

Հարազատների օգնություն 8

Ընդամենը 44

 

Ինչպես տեսնում ենք աղ յու սակ 21-ից, ար տա հի վան դա նո ցա յին բու-

ժում ստա ցող հարց ված 44 ան ձան ցից 35-ի հա մար /մոտ 80 տո կո սը/ ապ-
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րուս տի մի ջոց է հան դի սա նում հաշ ման դա մութ յան թո շա կը:

Հաշ ման դա մութ յան կար գի ձևա կերպ ման գոր ծըն թա ցը ի րա կա նաց-

նում են բժշկա սո ցիա լա կան փոր ձաքն նա կան հանձ նա ժո ղով նե րը /ԲՍՓՀ/: 

Հաշ ման դա մութ յան թո շակ ստա ցող 35 ան ձան ցից 15-ը հաշ ման դա մութ-

յան կար գի ձևա կերպ ման գոր ծըն թա ցը գնա հա տում են վատ և շատ վատ 

/տե´ս  աղ յու սակ 22/:

Աղյուսակ 22: Հարցված արտահիվանդանոցային բուժում ստացող անձանց կարծիքը 

հաշմանդամության կարգի ձևակերպման գործընթացի վերաբերյալ 

Լավ 19

Վատ 13

Շատ վատ 2

Չեն պատասխանել 4

Ընդամենը 38

Հոգեկան առողջության խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց մի մա սը գտնում 

են, որ գոր ծըն թա ցը բա վա կա նին դժվար է, ձգձգվում է, նաև պա րու նա կում 

է կո ռուպ ցիոն ռիս կեր: 

Միա ժա մա նակ հաշ ման դա մութ յան կար գի ձևա կերպ ման գոր ծըն թա-

ցում գնա հատ վել է ԲՍՓՀ աշ խա տա կից նե րի վե րա բեր մուն քը հո գե կան 

ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց նկատ մամբ /տե́ ս  աղ յու սակ 23/: 

Աղ յու սակ 23: Հարց ված ար տա հի վան դա նո ցա յին բու ժում ստա ցող ան ձանց 

կար ծի քը հաշ ման դա մութ յան կար գի ձևա կերպ ման գոր ծըն թա-

ցում ԲՍՓՀ աշ խա տա կից նե րի վե րա բեր մուն քի վե րա բեր յալ 

 Լավ 26

 Շատ լավ 1

 Վատ 6

 Շատ վատ 1

 Չեն պա տաս խա նել 4

Ըն դա մե նը 38

Ինչպես տեսնում ենք աղ յու սակ 23-ից, ԲՍՓՀ աշ խա տա կից նե րի վե րա-

բեր մուն քը լավ և շատ լավ գնա հա տում են հարց ված 38 ան ձան ցից 27-ը: 

Վատ և շատ վատ գնա հա տող նե րը /38-ից 7-ը/ գտնում են, որ ոչ միայն հաշ-
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ման դա մութ յան կար գի ձևա կերպ ման գոր ծըն թա ցը ժա մա նա կա տար է, այլև 

աշ խա տա կից նե րը ան տար բեր են և դ րա մա կան պարգև են պա հան ջում:

Հարց ված 44 ան ձան ցից միայն 

7-ը չու նեն հաշ ման դա մութ յան կարգ 

/հարց ման պա հին նրան ցից 3-ը 

գտնվում էին հաշ ման դա մութ յան 

կար գի ձեռք բեր ման գոր ծըն թա-

ցում/: Ի դեպ նշված 7 ան ձան ցից 6-ը 

հաշ ման դա մութ յան կար գի ձեռք բեր-

ման դժվա րութ յուն նե րը պայ մա նա-

վո րում են ոչ միայն ֆի նան սա կան 

դժվա րութ յուն նե րով, այլև հո գե բու-

ժա կան բուժ հա սա տութ յուն նե րում 

պառ կե լու անհ րա ժեշ տութ յամբ:

Այս պի սով, հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց հաշ-

ման դա մութ յան կար գի ձևա կերպ ման գոր ծըն թա ցը բա վա կան ժա մա նա-

կա տար է, միա ժա մա նակ այդ գոր ծըն թա ցի դժվա րութ յուն նե րը պայ մա նա-

վոր ված են ԲՍՓՀ աշ խա տա կից նե րի ոչ պատ շաճ վե րա բեր մուն քով, ինչ պես 

նաև կո ռուպ ցիոն ռիս կե րով:

Ժամանցի կազմակերպումը, անձնական շփումները

Արտահիվանդանոցային 

հոգեբուժական օգ նութ յուն 

ստա ցող հարց ված ան ձինք 

ի րենց ամ բողջ օրն անց են 

կաց նում հիմ նա կա նում տա նը՝ 

հե ռուս տա ցույց դի տե լով, հա-

մա կարգ չով զբաղ վե լով, կեն-

ցա ղա յին գոր ծեր ի րա կա նաց-

նե լով: Այս ան ձանց հիմ նա կան 

շփու մը սահ մա նա փակ վում է 

ըն տա նի քի ան դամ նե րի հետ: 

Ար տա հի վան դա նո ցա յին բու-

ժում ստա ցող հարց ված 44 ան-

ձան ցից 15-ը /մոտ 34 տո կո սը/ 

ցան կութ յուն ու նի աշ խա տե լու 

կամ աշ խա տան քի հա մար անհ-

«Եթե ազնիվ ասեմ, ասել են, 

որ պետք է նորից պառկեմ՝ 

ստաժ ունենամ, իսկ ես էլ չեմ 

կամենում հիվանդանոցում 

պառկել, այստեղ պայմանները 

ահավոր են, գժվել կարելի է»

Արտահիվանդանոցային բուժում 

ստացող անձ

«Շատերը իրենց առօրյան անց են 

կացնում չորս պատերի մեջ՝ տանը, 

մեկուսանում ենք հասարակությունից, 

հարազատներից»

Արտահիվանդանոցային բուժում 

ստացող անձ

____________________________

«Չկան այնպիսի պետական ծրագրեր, 

որոնք ներգրավեն հիվանդներին իրենց 

առօրյան հետաքրքիր անցկացնելու 

համար»

Բուժքույր
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րա ժեշտ մաս նա գի տութ յուն ձեռք բե րե լու, ևս 7 հո գի ցան կութ յուն է հայտ նել 

մաս նակ ցե լու մար զա կան և սո ցիալ-մշա կու թա յին կյան քին: Միայն 7 հո գի 

չեն ցան կա ցել ու նե նալ որ ևէ զբաղ մունք:

Սո վո րել, աշ խա տել, սո ցիալ-մշա կու թա յին կյան քին մաս նակ ցութ յուն ու-

նե նալ ցան կա ցող ան ձինք նման հնա րա վո րութ յան բա ցա կա յութ յու նը հիմ-

նա կա նում պայ մա նա վո րում են ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի բա ցա կա յութ յամբ 

/8 հո գի/ և  ի րենց ա ռող ջա կան խնդիր նե րով /7 հո գի/: 

Բու ժաշ խա տա կից նե րը ևս ն շում են /հարց ված 17 հո գուց 12-ը/, որ ար-

տա հի վան դա նո ցա յին հո գե բու ժա կան օգ նութ յուն ստա ցող ան ձինք ի րենց 

օրն անց են կաց նում հիմ նա կա նում տա նը և  այն քան են ան տես ված հա սա-

րա կութ յան կող մից, որ ցան կութ յուն ու հնա րա վո րութ յուն չեն ու նե նում որ ևէ 

զբաղ մունք փնտրե լու̀  հա սա րա կա կան կյան քում ներգ րավ վե լու հա մար: 

Այս պի սով, ար տա հի վան դա նո ցա յին բու ժում ստա ցող ան ձինք զբաղ-

վա ծութ յան և հա սա րա կա կան կյան քում ներգ րավ վե լու ուղ ղութ յամբ ու նեն 

լուրջ սահ մա նա փա կում ներ: Որ պես օ րի նա չա փութ յուն՝ հո գե կան ա ռող-

ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձինք սո ցիա լա պես ա նա պա հով են: 

Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց 

նկատմամբ վերաբերմունքը հասարակության և ընտանիքի 

անդամների կողմից

Հասարակության, այդ թվում 

ընտանիքների կող մից հո գե կան 

ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող 

ան ձանց նկատ մամբ ոչ հար գա լից 

վե րա բեր մուն քի մա սին հայտ նում 

են հարց ված ար տա հի վան դա նո-

ցա յին հո գե բու ժա կան օգ նութ յուն 

ստա ցող ան ձինք:

Հարցված 44 անձանցից միայն 

3-ն  են ապ րում ըն տա նիք նե րից 

ա ռան ձին, սա կայն նշենք, որ նշված 

ե րեք ան ձան ցից մե կը հա րա զատ չու նի, մյուս եր կու սի ըն տա նի քի ան դամ-

նե րը ար տա գաղ թել են և կապ չեն պահ պա նում ի րենց հետ:

Ըն տա նիք նե րում ապ րող 41 ան ձան ցից 26-ը /մոտ 63 տո կո սը/, հայտ-

նել են, որ տար բեր բնույ թի տա րա ձայ նութ յուն ներ են ու նե նում ըն տա նի քի 

ան դամ նե րի հետ: Միև նույն ժա մա նակ 35 հո գին /մոտ 85 տո կո սը/, նշում 

է, որ ըն տա նի քի ան դամ նե րը հո գա տար և  ու շա դիր են ի րենց նկատ մամբ: 

«Բոլորն էլ հիվանդների 

նկատմամբ վատ են 

տրամադրված, զզվում են 

մեզանից, խուսափում են մեզ 

հետ շփվել»

Արտահիվանդանոցային բուժում 

ստացող անձ
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Միայն 6 հո գի են /մոտ 15 տո կո սը/ ըն տա նի քի ան դամ նե րի կող մից ի րենց 

նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը գնա հա տել վատ, ո րը ըստ ի րենց՝ բա ցա սա-

բար է ազ դում նաև ի րենց ա ռող ջութ յան վրա: Վեր ջին ներս հայտ նել են, որ 

ըն տա նի քի ան դամ նե րը փոր ձում են հնա րա վո րինս քիչ շփվել ի րենց հետ: 

Հարց ված 44 ան ձան ցից եր կու հո գի հայտ նել են, որ ի րենց հի վան դութ-

յան պատ ճա ռով ըն տա նի քի ան դամ նե րը տար բեր խնդիր ներ են ու նե նում 

շրջա պա տում:

Ըստ շփում նե րի բնույ թի̀ հարց  ված 44 ան ձան ցից 9-ը գտնում են, որ 

մե կու սաց ված են ըն տա նի քում, 15-ը հայտ նում են, որ շփում ներ ու նեն ըն-

տա նի քի ան դամ նե րի հետ, ևս 20-ը նաև հա րա զատ նե րի, ըն կեր նե րի, հար-

ևան նե րի հետ: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ հարց ված ար տա հի վան դա նո ցա յին հո գե բու ժա կան 

օգ նութ յուն ստա ցող 44 ան ձան ցից 30-ը շրջա պա տի կող մից ի րենց նկատ-

մամբ վե րա բեր մուն քը գնա հա տում են ան հար գա լից, քա նի որ ի րենց հա-

մա րում են «ոչ լիար ժեք մարդ», ծաղ րում են ու խու սա փում շփում նե րից և  

այլն:

Ար տա հի վան դա նո ցա հին հո գե բու ժա կան օգ նութ յուն ստա ցող 44 ան-

ձան ցից 30-ը հայտ նում են հա սա րա կութ յան կող մից ի րենց նկատ մամբ վե-

րա բեր մուն քի փո փո խութ յան անհ րա ժեշ տութ յան մա սին` ակն կա լե լով, որ 

կլի նեն ա վե լի համ բե րա տար, բա րի, մարդ կա յին, ա վե լի ի րա զեկ ված հո-

գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց խնդիր նե րի մա սին: Ըստ 

էութ յան ար տա հի վան դա նո ցա յին հո գե բու ժա կան օգ նութ յուն ստա ցող ան-

ձինք հա սա րա կութ յան վե րա բեր մուն քը հա մա րում են խտրա կան, քա նի որ 

հա սա րա կութ յու նը ի րենց չի ըն կա լում որ պես լիար ժեք մարդ:

Այս պի սով, ար տա հի վան դա նո ցա յին հո գե բու ժա կան օգ նութ յուն ստա-

ցող ան ձինք լուրջ խո չըն դոտ ներ ու նեն հա սա րա կութ յու նում և  ըն տա նիք նե-

րում ին տեգր վե լու, որ պես լիար ժեք մարդ ըն կալ վե լու տե սա կե տից: Ա վե լին, 

նշված խո չըն դոտ նե րը ո րոշ դեպ քե րում կա րող են հան գեց նել նաև ա ռող-

ջա կան վի ճա կի վատ թա րաց մա նը և ն րանց «վե րա դար ձին հո գե բու ժա կան 

բուժ հաս տա տութ յուն ներ»: 
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ԵԶՐԱՀԱՆԳՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

9 հոգեբուժական բուժ հաս տա տութ յուն նե րում ի րա կա նաց ված մար դու 

ի րա վունք նե րի մշտա դի տար կու մը վկա յում է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե-

տութ յու նում շա րու նակ վում են հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող 

ան ձանց ի րա վունք նե րի ոտ նա հա րում նե րը: 

Հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի 

խախ տում նե րի հիմ նա կան պատ ճառ ներ են հան դի սա նում՝

1. հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց բուժ ման և 

խ նամ քի ի րա կա նա ցու մը փակ տի պի հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա-

տութ յուն նե րում,

2. հա մայն քա հեն ծա ռա յութ յուն նե րի ան հա սա նե լիութ յու նը և սո ցիալ-

հո գե բա նա կան, վե րա կանգ նո ղա կան ա ջակ ցութ յան բա ցա կա յութ-

յու նը,

3. հո գե կան ա ռող ջութ յան ո լոր տում բուժ ման նո րա գույն մե թոդ նե րի և 

տեխ նո լո գիա նե րի բա ցա կա յութ յու նը, 

4. հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց նկատ մամբ 

խա րա նը, կարծ րա տի պե րը և խտ րա կան վե րա բեր մուն քը:

Հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի 

պաշտ պա նութ յու նը բա րե լա վե լու նպա տա կով անհ րա ժեշտ ենք հա մա րում՝ 

1. հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րի ա պաինս տի տու ցո նա լա-

ցու մը, հա մայն քա հեն, սո ցիա լա կան ծա ռա յութ յուն նե րի զար գա ցու-

մը,

2. հո գե կան ա ռող ջութ յան բնա գա վա ռում բուժ ման նո րա գույն մե թոդ-

նե րի և տեխ նո լո գիա նե րի ներդր ման ա պա հո վու մը,

3. հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց նկատ մամբ 

խա րա նի և խտ րա կան վե րա բեր մուն քի վե րաց ման նպա տա կով 

հա սա րա կութ յան ի րա զեկ ման մա կար դա կի բարձ րա ցու մը, մաս նա-

գետ նե րի վե րա պատ րաս տու մը /տե́ ս ներ դիր/: 
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ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 

ՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐԸ ԶԵԿՈՒՅՑԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

A. Ա.Ա. Սա քունց « Մար դու ի րա վունք նե րի վի ճա կը Հա յաս տա նի Հան-

րա պե տութ յան նյար դա հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե-

րում», Վա նա ձոր 2011

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

ՄԱԿ-ի կոն վեն ցիա, 2007

C. Հո գե բու ժա կան բժշկա կան օգ նութ յուն և ս պա սար կում ի րա կա նաց-

նող կազ մա կեր պութ յուն նե րում հո գե կան խան գա րում ներ ու նե ցող 

ան ձանց նկատ մամբ ֆի զի կա կան զսպման կի րառ ման ու ղե ցույ ցը 

հաս տա տե լու մա սին ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րի հրա ման, 

N 691-Ա, 03.05.2010 

D. Հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րում պահ վող ան ձանց սննդի 

օ րա կան մի ջին չա փա բա ժին նե րը, հան դեր ձան քի չա փա բա ժին նե րը 

և դ րանց շա հա գործ ման ժամ կետ նե րը, ան կող նա յին ու հի գիե նիկ 

պա րա գա նե րի չա փա բա ժին նե րը և դ րանց շա հա գործ ման ժամ-

կետ նե րը սահ մա նե լու մա սին ՀՀ կա ռա վա րութ յան ո րո շում, N 711-Ն, 

26.05.2011 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ Ա

Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց 

իրավունքներին առնչվող ներպետական և միջազգային 

իրավական կարգավորումները

Ներպետական իրավական կարգավորումները (հիմնականը)

Հայաստանի Հան րա պե տութ յան օ րենք ներ

« Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում հաշ ման դամ նե րի սո ցիա լա կան 

պաշտ պա նութ յան մա սին» ՀՀ 24.05.1993 թ. ՀՆ-0800-1-ՀՕ-57 օ րենք

«Բ նակ չութ յան բժշկա կան oգնութ յան և uպաuարկ ման մաuին» ՀՀ 04.04.1996 

թ. ՀՕ-42 օ րենք

« Հո գե բու ժա կան oգնութ յան մաuին» ՀՀ 19.06.2004 թ. ՀՕ-80-Ն օ րենք

« Սո ցիա լա կան ա ջակ ցութ յան մա սին» ՀՀ 24.10.2005 թ. ՀՕ-207-Ն օ րենք

« Դե ղե րի մաuին» ՀՀ 26.11.1998 թ. ՀՕ-259 օ րենք

ՀՀ 07.08.1998 թ. « Քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րութ յան» ՀՕ-247 օ րենս գիրք

ՀՀ 01.09.1998 թ. «Ք րեա կան դա տա վա րութ յան» ՀՕ-248 օ րենս գիրք

ՀՀ կա ռա վա րութ յան ո րո շում ներ

ՀՀ կա ռա վա րութ յան 04.03.2004 թ. « Պե տութ յան կող մից ե րաշ խա վոր ված 

անվ ճար բժշկա կան օգ նութ յան և ս պա սարկ ման մա սին» № 318-Ն ո րո շում

ՀՀ կա ռա վա րութ յան 04.12.2003 թ. « Միջ գե րա տես չա կան բժշկա կան հանձ-

նա ժո ղով ներ ստեղ ծե լու կար գը հաս տա տե լու մա սին» N 1636-Ն ո րո շում

ՀՀ կա ռա վա րութ յան 09.12.2004 թ. « Հո գե բու ժա կան օգ նութ յան և ս պա-

սարկ ման տե սակ նե րի ցանկն ու կա ռուց ված քը հաս տա տե լու մա սին» N 

1686-Ն ո րո շում

ՀՀ կա ռա վա րութ յան 01.04.2010 թ. «Ար տա հի վան դա նո ցա յին և հի վան դա-

նո ցա յին հո գե բու ժա կան բժշկա կան օգ նութ յան տրա մադր ման կար գը հաս-

տա տե լու մա սին» N 350-Ն ո րո շում

ՀՀ կա ռա վա րութ յան 26.05.2011 թ. « Հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պութ յուն նե-
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րում պահ վող ան ձանց սննդի օ րա կան մի ջին չա փա բա ժին նե րը, հան դեր-

ձան քի չա փա բա ժին նե րը և դ րանց շա հա գործ ման ժամ կետ նե րը, ան կող-

նա յին ու հի գիե նիկ պա րա գա նե րի չա փա բա ժին նե րը և դ րանց շա հա գործ-

ման ժամ կետ նե րը սահ մա նե լու մա սին» N 711-Ն ո րո շում

ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րի հրա ման ներ

ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րի 03.05.2010 թ. « Հո գե բու ժա կան 

բժշկա կան օգ նութ յուն և ս պա սար կում ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պութ յուն-

նե րում հո գե կան խան գա րում ներ ու նե ցող ան ձանց նկատ մամբ ֆի զի կա-

կան զսպման կի րառ ման ու ղե ցույ ցը հաս տա տե լու մա սին» N 691-Ա հրա ման

Միջազգային իրավական կարգավորումները

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

ցիա (վա վե րաց վել է 30.03.2007 թ., ու ժի մեջ է մտել 22.10.2010 թ.)

«Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի մա սին» կոն վեն ցիա (ու ժի մեջ է մտել 22.07.1993 

թ.)

« Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա-

նութ յան մա սին» կոն վեն ցիա

Բան տարկ յալ նե րի հետ վար վե ցո ղութ յան նվա զա գույն ստան դարտ ներ

(Ըն դուն վել են հան ցա գոր ծութ յուն նե րի կանխ մանն ու ի րա վա խախտ-

նե րի հետ վար վե ցո ղութ յա նը նվիր ված ՄԱԿ-ի ա ռա ջին կոնգ րե սի կող մից, 

Ժնև, 1955 թվա կան

Հա վա նութ յան են ար ժա նա ցել ՄԱԿ-ի տնտե սա կան ու սո ցիա լա կան 

խորհր դի 1957 թվա կա նի հու լի սի 31-ի 663 c (XXIY) և 1977 թվա կա նի մա յի սի 

13-ի 2076 (LXII) բա նաձ ևե րով)

Ան չա փա հաս նե րի նկատ մամբ ար դա րա դա տութ յուն ի րա կա նաց նե լու 

վե րա բեր յալ ՄԱԿ-ի նվա զա գույն ստան դարտ կա նոն նե րը (« Պե կին յան կա-

նոն ներ»)

( Հաս տատ վել են ՄԱԿ-ի գլխա վոր ա սամբ լեա յի 1985 թվա կա նի նո յեմ-

բե րի 29-ի 40/33 բա նաձ ևով)
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Աղյուսակ 1: Միջազգային իրավական կարգավորումները

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ/

ՄԱՐՄՆԻ 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

ԴՐՈՒՅԹԸ, ՈՐԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՒՄ 

Է ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ 

ԽՆԴԻՐՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 

ՀՀ ԿՈՂՄԻՑ 

ՎԱՎԵՐԱՑՄԱՆ 

ԱՄՍԱԹԻՎԸ

« Քա ղա քա ցիա կան և 

քա ղա քա կան ի րա վունք-

նե րի մա սին» ՄԱԿ-ի 

մի ջազ գա յին դաշ նա գիր, 

9-րդ հդ

 Յու րա քանչ յուր ոք ու նի ա զա տութ յան 

և  անձ նա կան ան ձեռնմ խե լիութ յան 

ի րա վունք: Ոչ ոք չպետք է են թարկ վի 

կա մա յա կան ձեր բա կալ ման կամ կա-

լան քի: Ոչ ոք չպետք է ա զա տութ յու-

նից զրկվի այլ կերպ, քան այն պի սի 

հիմ քե րով և  այն պի սի ըն թա ցա կար-

գին հա մա պա տաս խան, ո րոնք սահ-

ման ված են օ րեն քով: 

23.06.1993 թ.

 Մար դու ի րա վունք նե րի 

կո մի տե

 Մար դու ի րա վունք նե րի կո մի տեն նշել է, 

որ պա ցիենտ նե րի ցան կութ յա նը հա կա-

ռակ հո գե բու ժա կան հաս տա տութ յու-

նում բու ժումն ի րե նից ներ կա յաց նում է 

ա զա տութ յու նից զրկում, ո րը ո րակ վում 

է Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան 

ի րա վունք նե րի մա սին մի ջազ գա յին 

դաշ նագ րի 9-րդ հդ-ի հատ կա նիշ նե րով:

 Մար դու ի րա վունք նե րի 

կո մի տե

 Հո գե կան ա ռող ջութ յան օ րենսդ-

րութ յան կի րառ մամբ կա մա յա կան 

ա զա տազրկ ման կա պակ ցութ յամբ 

Մար դու ի րա վունք նե րի կո մի տեն շեշ-

տել է, որ « Պե տութ յունն իր ի րա վա-

սութ յան սահ ման նե րում հատ կա պես 

պար տա վոր է պաշտ պա նել խո ցե լի 

ան ձանց, այդ թվում` հո գե կան խան-

գա րում ու նե ցող նե րին»: 

«Ա ռող ջութ յան ի րա վուն-

քի մա սին» խար տիա յի 

6-րդ հդ

Ոչ ոք չպետք է զրկվի ա զա տութ յու-

նից ի րեն կամ ու րիշ նե րին բժշկա կան 

վտանգ ներ կա յաց նե լու պատ ճա-

ռով, ե թե այդ վտան գը հաս տատ ված 

չէ ի րա վա սու և  ան կախ բժիշկ նե րի 

կող մից ու օ րեն քով նա խա տես ված 

պատ շաճ կար գով:

«Տն տե սա կան, սո ցիա-

լա կան և մ շա կու թա յին 

ի րա վունք նե րի մա սին 

ՄԱԿ-ի մի ջազ գա յին 

դաշ նա գիր», 14-րդ հոդ-

վա ծի 12-րդ մաս

 Տե ղե կութ յուն նե րի մատ չե լիութ յու նը 

չպետք է սահ մա նա փա կի ա ռող ջութ-

յա նը վե րա բե րող տվյալ նե րի գաղտ-

նիութ յունն ա պա հո վե լու ի րա վուն քը:

13.09.1993 թ.
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«Ա ռող ջութ յան ի րա վուն-

քի մա սին» խար տիա յի 

8-րդ հոդ ված

Բ ժիշկ նե րը, մաս նա գի տա կան գաղտ-

նի քից ել նե լով, պար տա վոր են պատ-

շաճ հար գանք ա պա հո վել պա ցիենտ-

նե րի անձ նա կան կյան քի գաղտ նիութ-

յան նկատ մամբ: Այդ գաղտ նիութ յու նը 

... նպաս տում է բու ժօգ նութ յան արդ-

յու նա վե տութ յու նը: Բժշ կա կան գաղտ-

նի քի հետ բա ցա ռութ յուն նե րը խստո-

րեն սահ մա նա փակ վում են, օ րեն քով 

ծա ռա յում են միայն ա ռող ջութ յան, 

անվ տան գութ յան կամ սա նի տա րա հի-

գիե նիկ նպա տակ նե րի ա պա հով մա-

նը: Պա ցիենտ նե րը կաշ կանդ ված չեն 

բժշկա կան գաղտ նի քով: Բ ժիշկ նե րը 

կա րող են ա զատ վել մաս նա գի տա-

կան գաղտ նի քը պահ պա նե լու ի րենց 

պար տա կա նութ յու նից, ե թե նրանք 

տե ղե կա նան մար դու ար ժա նա պատ-

վութ յան նկատ մամբ հար ձա կում նե րի 

վե րա բեր յալ..:

« Պա ցիենտ նե րի ի րա-

վունք նե րի մա սին» Հա-

մաշ խար հա յին բժշկա-

կան ըն կե րակ ցութ յուն 

/ՀԲԸ/, 8-րդ սկզ բունք

ա) Պա ցիեն տի ա ռող ջա կան վի ճա-

կի, հի վան դութ յան, ախ տո րոշ ման, 

կան խա տե սում նե րի, բուժ ման վե-

րա բեր յալ և  անձ նա կան բնույ թի 

մնա ցած այլ հար ցե րը բա ցա հայ տող 

տե ղե կութ յուն նե րը, պետք է գաղտ նի 

պահ վեն նույ նիսկ մահ վա նից հե տո: 

Բա ցա ռիկ դեպ քե րում, նրանց ժա-

ռանգ նե րը կա րող են ու նե նալ նրանց 

ա ռող ջա կան ռիս կե րի մա սին տե ղե-

կութ յուն ներ ստա նա լու ի րա վունք…

բ) Գաղտ նի տե ղե կութ յուն նե րը կա-

րող են հրա պա րակ վել միայն այն 

դեպ քում, երբ պա ցիեն տը տա լիս է 

բա ցա հայտ հա մա ձայ նութ յուն կամ, 

երբ դա հստակ նա խա տես ված է 

օ րեն քով: Տե ղե կութ յուն նե րը կա րե լի 

է հայտ նել այլ բու ժաշ խա տող նե րի 

միայն խիստ «անհ րա ժեշտ» հիմ քով, 

ե թե ի հար կե հի վան դը չի տվել իր 

բա ցա հայտ հա մա ձայ նութ յու նը:

գ) Պա ցիենտ նե րի բա ցա հայ տե լի բո-

լոր տվյալ նե րը պետք է պաշտ պան-

վեն:

Տվ յալ նե րի պաշտ պա նութ յու նը պետք 

է հա մա պա տաս խա նի դրանց ձեռք
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բեր ման ձևին: Ան հա տա կան նյու թե-

րը, ո րոն ցից կա րե լի է քա ղել բա ցա-

հայ տե լի տվյալ ներ, պետք է նույն-

պես պաշտ պան վեն:

 Պա ցիենտ նե րի ի րա-

վունք նե րի եվ րո պա կան 

խար տիա, 3-րդ հդ

 Յու րա քանչ յուր ոք ի րա վունք ու նի 

ստա նալ ցան կա ցած տե սա կի տե-

ղե կատ վութ յուն իր ա ռող ջա կան 

վի ճա կի, ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա-

յութ յուն նե րի և դ րանց կի րառ ման վե-

րա բեր յալ և  այն ամենի մա սին, ին չի 

հնա րա վո րութ յուն տա լիս են գի տա-

կան հե տա զո տութ յուն նե րը և տեխ նո-

լո գիա կան նո րա մու ծութ յուն նե րը:

«Տն տե սա կան, սո ցիա-

լա կան և մ շա կու թա յին 

ի րա վունք նե րի մա սին 

ՄԱԿ-ի մի ջազ գա յին 

դաշ նա գիր», թիվ 14 ընդ-

հա նուր մեկ նա բա նութ-

յուն, 12-րդ մա սի բ կե տի 

4-րդ  են թա կետ

 Բու ժօգ նութ յան մատ չե լիութ յու նը նե-

րա ռում է ա ռող ջա պա հա կան հար ցե-

րի վե րա բեր յալ տե ղե կութ յուն ներ և 

գա ղա փար ներ փնտրե լու, ստա նա լու 

և հայտ նե լու ի րա վուն քը: 

« Պա ցիենտ նե րի ի րա-

վունք նե րի մա սին» Բո լոր 

միգ րանտ աշ խա տող նե-

րի մա սին /ԲՄԱ/ 7-րդ 

հռ չա կա գիր /ՄԱՄԿ/

ա/ Պա ցիենտն ի րա վունք ու նի ստա-

նալ ի րեն վե րա բե րող տե ղե կութ-

յուն ներ, ո րոնք գրանց ված են իր 

բժշկա կան փաս տաթղ թե րում և  ամ-

բող ջո վին ի րա զեկ լի նել իր ա ռող ջա-

կան վի ճա կի, այդ թվում իր վի ճա կին 

առնչ վող բժշկա կան փաս տե րի մա-

սին: Սա կայն պա ցիեն տի փաս տաթղ-

թե րում առ կա եր րորդ կող մի վե րա-

բեր յալ գաղտ նի տե ղե կութ յուն նե րը 

չպետք է տրա մադր վեն պա ցիեն տին` 

ա ռանց այդ եր րորդ կող մի հա մա ձայ-

նութ յան:

բ/ Բա ցա ռիկ դեպ քե րում պա ցիեն-

տին կա րե լի է տե ղե կութ յուն չտրա-

մադ րել, ե թե հիմ նա վոր պատ ճառ ներ 

կան են թադ րե լու, որ այդ տե ղե կութ-

յու նը լրջո րեն կվնա սի նրա կյան քը 

կամ ա ռող ջութ յու նը:

գ/ Տե ղե կութ յու նը պետք է տրա-

մադր վի պա ցիեն տի մշա կույ թին հա-

մա պա տաս խան և պա ցիեն տին հաս-

կա նա լի ե ղա նա կով:
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դ/ Իր բա ցա հայտ խնդրան քով պա-

ցիենտն ի րա վունք ու նի չտե ղե կա նալ, 

ե թե դա անհ րա ժեշտ չէ այլ ան ձի 

կյան քը պաշտ պա նե լու նպա տա կով: 

ե/ Պա ցիենտն ի րա վունք ու նի ընտ-

րել նրան, ով պետք է տե ղե կա նա իր 

ա նու նից: 

 Բուժ վող հի վանդ նե րի 

վրա կենտ րո նաց ված 

ա ռող ջա պա հութ յան 

պա ցիենտ նե րի կազ մա-

կեր պութ յուն նե րի մի-

ջազ գա յին ա լիանս 

/ՊԿՄԱ/ հռչա կագ րի 

7-րդ սկզ բունք

ա) Պա ցիենտն ի րա վունք ու նի ստա-

նալ ի րեն վե րա բե րող տե ղե կութ յուն-

ներ, ո րոնք գրանց ված են իր բժշկա-

կան փաս տաթղ թե րում և  ամ բող ջո-

վին ի րա զեկ լի նել իր ա ռող ջութ յան 

վի ճա կի, այդ թվում իր վի ճա կին 

առնչ վող բժշկա կան փաս տե րի մա-

սին:

Սա կայն պա ցիեն տի փաս տաթղ թե-

րում առ կա եր րորդ կողմի վե րա-

բեր յալ գաղտ նի տե ղե կութ յուն նե րը 

չպետք է տրա մադր վեն պա ցիեն տին` 

ա ռանց այդ եր րորդ կողմի հա մա ձայ-

նութ յան:

 Հա մաշ խար հա յին 

բժշկա կան ըն կե րակ-

ցութ յուն « Պա ցիենտ նե րի 

ի րա վունք նե րի մա սին» 

հռչա կա գիր

 Պա ցիենտն ու նի ո րո շում ներ ըն դու-

նե լու հա մար անհ րա ժեշտ տե ղե կատ-

վութ յուն ստա նա լու ի րա վունք:

« Հա մաշ խար հա յին 

բժշկա կան ըն կե րակ-

ցութ յուն» բժշկա կան 

է թի կա յի ձեռ նարկ

Ի րա զեկ ված հա մա ձայ նութ յան անհ-

րա ժեշտ պայ ման է լավ հա մա գոր-

ծակ ցութ յու նը բժշկի և պա ցիեն տի 

միջև: Բ ժիշկ նե րը պետք է պա ցի-

նետ նե րին տրա մադ րեն ողջ տե ղե-

կատ վութ յու նը, ո րը նրանց կօգ նի 

ո րո շում կա յաց նել: Դա նե րա ռում 

է պարզ լեզ վով բարդ բժշկա կան 

ախ տո րո շում նե րի, կան խա տե սում-

նե րի և բուժ ման պար զա բա նու մը̀ 

վստահ լի նե լով, որ պա ցիենտ նե րը 

հաս կա ցել են բուժ ման միջոց նե րը, 

այդ թվում` դրան ցից յու րա քանչ յու-

րի ա ռա վե լութ յուն ներն ու թե րութ-

յուն նե րը: Պետք է պա տաս խա նեն 

բարձ րաց ված յու րա քանչ յուր հար ցին 

և հաս կա նան պա ցիեն տի կողմից  ըն-

դուն ված ցան կա ցած ո րո շում, ինչ պես 

նաև դրա պատ ճառ նե րը: 
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Շատ մար դիկ չու նեն հա ղոր դակ-

ցութ յան լավ ու նա կութ յուն ներ. նրանք 

պետք է զար գաց նեն և պահ պա նեն 

դա:

Ա ռող ջութ յան վրա ազ-

դող ո րո շում նե րի կա-

յաց ման գոր ծըն թա ցին 

քա ղա քա ցի նե րի ու պա-

ցիենտ նե րի մաս նակ-

ցութ յան ինս տի տուտ նե-

րի ձևա վոր ման մա սին 

Եվ րո պա յի խորհր դի 

նա խա րար նե րի կոմիտեի 

հանձ նա րա րա կան թիվ R 

(2000)5

 Բու ժօգ նութ յան և  ո րո շում նե րի կա-

յաց ման կա ռու ցա կար գե րի մա սին 

տե ղե կութ յուն նե րը պետք է լայ նո րեն 

տա րած վեն` մաս նակ ցութ յու նը խթա-

նե լու հա մար: Դ րանք պետք է լի նեն 

դյու րա մատ չե լի, տրա մադր վեն ժա-

մա նա կին, հաս կա նա լի և տե ղին:

« Մար դու ի րա վունք նե-

րի և կեն սաբժշ կութ յան 

մա սին» եվ րո պա կան 

կոն վեն ցիա յի 10-րդ հոդ-

վա ծի 2-րդ մաս

 Յու րա քանչ յուր ոք ու նի իր ա ռող-

ջութ յան մա սին հա վաք ված ցան կա-

ցած տե ղե կութ յուն ստա նա լու ի րա-

վունք

«Եվ րո պա յում պա ցիենտ-

նե րի ի րա վունք նե րի 

խթան ման մա սին» հռչա-

կագ րի  2-րդ հոդ վա ծի 

2-րդ և 6-րդ մա սեր

 Պա ցիենտ ներն ի րա վունք ու նեն 

ամ բող ջա պես տե ղե կաց ված լի նել 

ի րենց ա ռող ջա կան վի ճա կի, այդ 

թվում` ի րենց վի ճա կին առնչ վող 

բժշկա կան փաս տե րի, բժշկա կան 

ա ռա ջարկ վող մեթոդ նե րի և յու րա-

քանչ յուր մեթո դի հնա րա վոր ռիս կե րի 

ու ա ռա վե լութ յուն նե րի, ա ռա ջարկ-

վող մեթոդ նե րի այ լընտ րան քա յին 

միջոց նե րի, այդ թվում` չբուժ վե լու 

հետ ևանք նե րի, բուժ ման ախ տո րոշ-

ման, կան խա տես ման և  ըն թաց քի 

վե րա բեր յալ: Ա վե լին, պա ցիենտ ներն 

ի րա վունք ու նեն ընտ րել, թե ի րենց 

փո խա րեն ում պետք է տե ղե կաց նել, 

ե թե պետք է այդ պի սի ինչ-որ մեկը 

լի նի:

 Մար դու ի րա վունք նե րի 

եվ րո պա կան կոն վեն-

ցիա, 3-րդ հդ

Ոչ ոք չպետք է են թարկ վի խոշ տան-

գում նե րի կամ ան մարդ կա յին կամ 

ար ժա նա պատ վութ յու նը նվաս տաց-

նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի:

25.01.2002 թ.
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 Հո գե կան խան գա րում 

ու նե ցող ան ձանց մար դու 

ի րա վունք նե րի և  ար ժա-

նա պատ վութ յան պաշտ-

պա նութ յա նը առնչ վող 

ԵԽ ու ղե ցույց ներ

 Մար դուն կա րե լի է են թար կել հար-

կադր ված բուժ ման միայն ե թե այդ 

անձն ու նի հո գե կան խան գա րում, 

ո րը «նրա ա ռող ջութ յան կամ այլ ան-

ձանց հա մար լուրջ վնա սի զգա լի 

ռիսկ է ներ կա յաց նում, հնա րա վոր չէ 

ա պա հո վել հա մա պա տաս խան բուժ-

ման պա կաս միջամ տութ յան ե ղա նակ 

և դ րան են թարկ վող ան ձի կար ծի քը 

հաշ վի է առն վել:

 Հա մաշ խար հա յին 

բժշկա կան ըն կե րակ-

ցութ յան Պա ցիեն տի 

ի րա վունք նե րի մա սին 

հռչա կա գիր

Ե թե պա ցիեն տը չի գի տակ ցում կամ 

չի կա րո ղա նում ար տա հայ տել իր 

կամ քը, ի րա զեկ ված հա մա ձայ նութ-

յուն պետք է ձեռք բեր վի օ րի նա կան 

ներ կա յա ցուց չից ցան կա ցած հնա րա-

վոր դեպ քում: Ե թե օ րի նա կան ներ-

կա յա ցու ցիչ չկա, սա կայն բժշկա կան 

միջամ տութ յունն ան հե տաձ գե լի է, 

ա պա պա ցիեն տի հա մա ձայ նութ յու նը 

կա րող է են թադր վել, քա նի դեռ դա 

լի նի ակն հայտ կամ կաս կա ծից վեր 

լի նի այն, որ նա կտար հա մա ձայ-

նութ յուն բժշկա կան միջամ տութ յան 

հա մար այդ ի րա վի ճա կում:

Նույն հռչա կա գի րը նաև ա ռա ջար կում 

է հետև յալ խոր հուր դը.

«Ե թե պա ցիեն տի օ րի նա կան ներ կա-

յա ցու ցի չը կամ պա ցիեն տի կողմից 

լիա զոր ված ան ձը չի թույ լատ րում 

բու ժու մը, ո րը բժշկի կար ծի քով 

պա ցիեն տի շա հե րի հա մար լա վա-

գույնն է, բժիշ կը պետք է այդ ո րո-

շու մը վի ճար կի դա տա կան կամ այլ 

մարմիննե րում»:

Բա ցի այդ, հռչա կա գի րը նա խա տե-

սում է, որ ամեն դեպ քում պա ցիեն տը 

իր կա րո ղութ յուն նե րի ողջ ծա վա լով 

պետք է ներգ րավ վի ո րոշ ման ըն-

դուն ման գոր ծըն թա ցին:

Ան գոր ծու նակ պա ցի նե տի բուժ ման 

հետ կապ ված ո րո շում նե րի հա մար 

կի րառ ման են թա կա սկզբուն քա յին 

չա փա նի շը նրա նա խընտ րութ յուն-

ներն են, ե թե դրանք հայտ նի են:

Նա խընտ րութ յուն նե րը կա րե լի է 

գտնել նա խօ րոք ներ կա յաց ված 

հանձ նա րա րա կա նում կամ կա րող
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են կապ վել փո խա րին ման կար գով 

նշա նակ ված ո րո շում կա յաց նող ան-

ձի, բժշկի կամ բու ժում ի րա կա նաց-

նող թիմի տար բեր այլ ան դամ նե րի 

հետ: Երբ ան գոր ծու նակ պա ցիեն տի 

նա խընտ րութ յուն նե րը հայտ նի չեն, 

բուժ ման հետ կապ ված ո րո շում նե րը 

պետք է հիմն վեն պա ցիեն տի լա վա-

գույն շա հե րի վրա` հաշ վի առ նե լով.

ա) պա ցիեն տի ախ տո րո շու մը և կան-

խա տե սու մը,

բ) պա ցիեն տի հայտ նի ար ժեք նե րը, 

գ) այն ան ձան ցից ստա ցած տե ղե-

կութ յուն նե րը, ո րոնք կար ևոր դեր 

ու նեն պա ցիեն տի կյան քում և կա րող 

են օգ նել նրա լա վա գույն շա հե րը վեր 

հա նե լու հար ցում և

դ) պա ցիեն տի մշա կույ թի և կ րո նի 

ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը, ո րոնք 

կա րող են ազ դել բուժ ման հետ կապ-

ված ո րոշ ման վրա:

«Տն տե սա կան, սո ցիա-

լա կան և մ շա կու թա յին 

ի րա վունք նե րի մա սին»  

ՄԱԿ-Ի մի ջազ գա յին 

դաշ նա գիր» 

/ՏՍՄԻՄՄԴ/

 Սույն դաշ նագ րին մաս նակ ցող պե-

տութ յուն նե րը ճա նա չում են ֆի զի կա-

կան և հո գե կան ա ռող ջութ յան ա ռա-

վե լա գույնս հա սա նե լի մա կար դա կի 

բո լո րի ի րա վուն քը: 

2. Այդ ի րա վուն քի լիա կա տար ի րա-

կա նաց մա նը հաս նե լու հա մար`

սույն դաշ նագ րին մաս նակ ցող պե-

տութ յուն նե րի կողմից ձեռ նարկ վե լիք 

քայ լե րը պետք է նե րա ռեն … 

գ) հա մա ճա րա կա յին, տե ղա ճա րա-

կա յին, մաս նա գի տա կան և  այլ հի-

վան դութ յուն նե րի կան խար գե լու մը, 

բու ժու մը և վե րահս կու մը, 

դ) այն պի սի պայ ման նե րի ստեղ ծում, 

ո րոնք կա րող են ա պա հո վել հի վան-

դութ յան դեպ քում բո լո րի նկատ մամբ 

բժշկա կան օգ նութ յու նը և բժշ կա կան 

խնամ քը:

13.09.1993 թ.

«Տն տե սա կան, սո ցիա-

լա կան և մ շա կու թա յին 

ի րա վունք նե րի մա սին»  

ՄԱԿ-ի միջազ գա յին 

դաշ նա գիր /ՏՍՄԻԿ/ 14 

ԸՄ 12-րդ կետ

 Բու ժօգ նութ յու նը և ծա ռա յութ յուն նե րը 

պետք է անխ տիր բո լո րի հա մար ա ռա-

ջարկ վեն, լի նեն բա վա րար քա նա կութ-

յամբ, մատ չե լի (այ սինքն̀ ֆի զի կա պես 

և տն տե սա պես), մշա կու թա յին ա ռու-

մով ըն դու նե լի և լավ ո րա կի:
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« Հաշ ման դա մութ յուն 

ու նե ցող ան ձանց ի րա-

վունք նե րի մա սին» կոն-

վեն ցիա, 15-րդ հդ

1. Ոչ ոք չպետք է են թարկ վի խոշ-

տան գում նե րի կամ դա ժան, ան-

մարդ կա յին կամ ար ժա նա պատ վութ-

յու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի 

կամ պատ ժի: Մաս նա վո րա պես, ոչ 

ոք չպետք է ա ռանց իր կա մա վոր հա-

մա ձայ նութ յան են թարկ վի բժշկա կան 

կամ գի տա կան փոր ձե րի: 

2. Մաս նա կից պե տութ յուն նե րը պետք 

է ձեռ նար կեն օ րենսդ րա կան, վար-

չա կան կամ բո լոր այլ արդ յու նա վետ 

միջո ցա ռում նե րը̀ հաշ ման դամ նե րին, 

ինչ պես մյուս նե րին, խոշ տան գում նե-

րի կամ դա ժան, ան մարդ կա յին կամ 

ար ժա նա պատ վութ յու նը նվաս տաց-

նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի 

են թար կե լը կան խե լու հա մար:

22.09.2010 թ.

 Քա ղա քա ցիա կան և քա-

ղա քա կան ի րա վունք նե-

րի մա սին ՄԱԿ-ի միջազ-

գա յին դաշ նա գիր

(ՔՔԻՄԴ) ՔՔԻՄԴ 7-րդ 

հոդ ված

Ոչ ոք չպետք է են թարկ վի խոշ տան-

գում նե րի կամ դա ժան, ան մարդ-

կա յին կամ ար ժա նա պատ վութ յու նը 

նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի կամ 

պատ ժի:

Մաս նա վո րա պես, ոչ ոք չի կա րող 

ա ռանց իր ա զատ ար տա հայտ ված 

հա մա ձայ նութ յան են թարկ վել բժշկա-

կան կամ գի տա կան փոր ձե րի:

 Քա ղա քա ցիա կան և քա-

ղա քա կան ի րա վունք-

նե րի մա սին ՄԱԿ-ի 

միջազ գա յին դաշ նա գիր 

/ՔՔԻՄԴ/, 10-րդ հոդ-

վա ծի 1-ին մաս

Ա զա տութ յու նից զրկված բո լոր ան-

ձինք ու նեն մար դա սի րա կան վե րա-

բեր մուն քի և մարդ կա յին ան հա տին 

հա տուկ ար ժա նա պատ վութ յան 

հարգ ման ի րա վունք:

« Պա ցիենտ նե րի ի րա-

վունք նե րի մա սին» 

ՀԲԸ հռչա կագ րի 1-ին 

սկզբունք

 Յու րա քանչ յուր ոք ի րա վունք ու նի 

ա ռանց խտրա կա նութ յան օգտ վե լու 

հա մա պա տաս խան բու ժօգ նութ յու-

նից:

 Պա ցիենտ նե րի ի րա-

վունք նե րի եվ րո պա կան 

խար տիա, 1-ին հդ

 Յու րա քանչ յուր ոք ի րա վունք ու նի 

ստա նա լու հի վան դութ յուն նե րի կան-

խար գել մանն ուղղ ված բժշկա կան 

ծա ռա յութ յուն ներ:
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 Պա ցիենտ նե րի ի րա-

վունք նե րի եվ րո պա կան 

խար տիա, 2-րդ հդ

 Յու րա քանչ յուր ոք ու նի իր ա ռող ջա-

կան կա րիք նե րի հա մար անհ րա ժեշտ 

ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն-

նե րից օգտ վե լու ի րա վունք: Ա ռող ջա-

պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե րը պետք 

է ե րաշ խա վո րեն բո լո րի հա մար 

հա վա սար մատ չե լիութ յու նը̀ ա ռանց 

ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի, բնա-

կութ յան վայ րի, հի վան դութ յան տե-

սա կի կամ ծա ռա յութ յուն նե րից օգտ-

վե լու ժա մա նա կա հատ վա ծի ա ռու մով 

խտրա կա նութ յուն դնե լու:

 Պա ցիենտ նե րի ի րա-

վունք նե րի եվ րո պա կան 

խար տիա, 4-րդ հդ 

 Յու րա քանչ յուր ոք ի րա վունք ու նի 

ստա նա լու ամեն տե սա կի  տե ղե-

կատ վութ յուն, ո րը հնա րա վո րութ յուն 

կտա նրան ակ տի վո րեն մաս նակ ցե լու 

իր ա ռող ջութ յա նը վե րա բե րող ո րո-

շում նե րի ըն դուն մա նը. այս տե ղե-

կատ վութ յու նը նա խադր յալ է ցան կա-

ցած միջամ տութ յան և բուժ ման` նե-

րառ յալ գի տա կան հե տա զո տութ յան 

մեջ մաս նակ ցութ յան հա մար:

 Պա ցիենտ նե րի ի րա-

վունք նե րի եվ րո պա կան 

խար տիա, 7-րդ հդ 

 Յու րա քանչ յուր ան հատ ի րա վունք 

ու նի ստա նալ անհ րա ժեշտ բու ժու մը 

սեղմ և նա խօ րոք ո րոշ ված ժամ կե-

տում: Այս ի րա վուն քը գոր ծում է բուժ-

ման յու րա քանչ յուր փու լում:

 Հա մաշ խար հա յին 

բժշկա կան ըն կե րակ-

ցութ յուն

Բժշ կա կան է թի կա յի 

միջազ գա յին կա նո նա-

գիրք

Բ ժիշկ նե րը պետք է ի րենց պա-

ցիենտ նե րի նկատ մամբ պահ պա նեն 

ամ բող ջա կան չե զո քութ յուն և  օգ տա-

գոր ծեն նրանց նկատ մամբ կի րա ռե լի 

բո լոր գի տա կան միջոց նե րը: Ե թե հե-

տա զո տութ յու նը կամ բու ժու մը բժշկի 

գի տե լիք նե րից դուրս են, նա պետք է 

այլ բժշկի հետ կամ դիմի այլ բժշկի, 

ով ու նի անհ րա ժեշտ գի տե լիք ներ և 

փորձ, ինչ պես նաև պետք է հար գի 

պա ցիեն տի ժա մա նա կը:

 Պա ցիենտ նե րի ի րա-

վունք նե րի եվ րո պա կան 

խար տիա, 8-րդ հդ 

 Յու րա քանչ յուր ոք ու նի բարձ րո րակ 

բժշկա կան ծա ռա յութ յուն ներ ստա-

նա լու ի րա վունք, ո րոնք հիմն ված են 

չա փա նիշ նե րի և հս տակ չա փո րո շիչ-

նե րի վրա:
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 Պա ցիենտ նե րի ի րա-

վունք նե րի եվ րո պա կան 

խար տիա, 9-րդ հդ

 Յու րա քանչ յուր ոք ի րա վունք ու նի 

զերծ մնա լու բժշկա կան օգ նութ յան 

և ս պա սարկ ման ան բա վա րար աշ-

խա տան քի, ան բա վա րար բժշկա կան 

փոր ձի և բժշ կա կան սխալ նե րի հետ-

ևան քով վնա սա րար դեպ քե րից և  

ի րա վունք ու նի ստա նա լու բժշկա կան 

ծա ռա յութ յուն ներ և բու ժում, ո րոնք 

հա մա պա տաս խա նում են բարձր 

անվ տան գութ յան չա փա նիշ նե րին:

 Պա ցիենտ նե րի ի րա-

վունք նե րի եվ րո պա կան 

խար տիա, 10-րդ հդ

 Յու րա քանչ յուր ոք, ան կախ տնտե սա-

կան և ֆի նան սա կան գոր ծոն նե րից, 

ի րա վունք ու նի օգտ վել միջազ գա յին 

չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խան 

նո րա գույն բու ժա կան, այդ թվում` 

ախ տո րո շիչ միջամ տութ յուն նե րից:

 Պա ցիենտ նե րի ի րա-

վունք նե րի եվ րո պա կան 

խար տիա, 11-րդ հդ

 Յու րա քանչ յուր ոք իր հի վան դութ յան 

բո լոր փու լե րում ի րա վունք ու նի ա ռա-

վե լա գույնս զերծ մնալ տա ռա պանք-

նե րից և ցա վից:

ՀԲԸ Պա ցիեն տի ի րա-

վունք նե րի հռչա կագ րի 

10-րդ սկզ բուն քի «բ» 

կետ

 Պա ցիենտ նե րի հա մար նա խա տե սում 

է տան ջանք նե րից ա զատ վե լու ի րա-

վունք̀ գի տե լի քի ժա մա նա կա կից վի-

ճա կին հա մա պա տաս խան:

 Պա ցիենտ նե րի ի րա-

վունք նե րի եվ րո պա կան 

խար տիա, 12-րդ հդ

 Յու րա քանչ յուր ոք ի րա վունք ու նի 

ստա նալ ախ տո րո շիչ կամ բու ժա կան 

ծա ռա յութ յուն ներ, ո րոնք ա ռա վե լա-

գույնս հար մա րեց ված են նրա ան հա-

տա կան կա րիք նե րին:

 Պա ցիենտ նե րի ի րա-

վունք նե րի եվ րո պա կան 

խար տիա, 13-րդ հդ

 Յու րա քանչ յուր ոք վնաս կրե լու դեպ-

քում ու նի բո ղո քարկ ման և դ րան ար-

ձա գանք կամ այլ պա տաս խան ստա-

նա լու ի րա վունք:

 Պա ցիենտ նե րի ի րա-

վունք նե րի եվ րո պա կան 

խար տիա, 14-րդ հդ

 Յու րա քանչ յուր ոք ու նի ող ջամիտ 

կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում բա-

վա րար փոխ հա տու ցում ստա նա լու 

ի րա վունք, ե թե բուժ ման ըն թաց քում 

վեր ջի նիս երբ ևէ հասց վել է ֆի զի կա-

կան կամ բա րո յա կան և հո գե բա նա-

կան վնաս:
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Եվ րո պա կան սո ցիա լա-

կան խար տիա, 1961 թ. 

և 1996 թ. (ԵՍԽ) 11-րդ 

հոդ ված

Ա ռող ջութ յան պաշտ պան վա ծութ յան 

ի րա վուն քի արդ յու նա վետ կի րա ռու մը 

ա պա հո վե լու նպա տա կով Կող մե-

րը պար տա վոր վում են, ուղ ղա կիո-

րեն կամ պե տա կան կամ մաս նա վոր 

կազ մա կեր պութ յուն նե րի հետ հա մա-

գոր ծակ ցե լով, ձեռ նար կել հա մա պա-

տաս խան մի ջոց ներ, ո րոնք, inter alia, 

ուղղ ված կլի նեն`

1. հնա րա վո րին չափ վե րաց նե լու վա-

տա ռող ջութ յան պատ ճառ նե րը,

2. ա պա հո վե լու խորհր դատ վա կան 

և կր թա կան հնա րա վո րութ յուն ներ̀ 

ա ռող ջութ յա նը նպաս տե լու և  ա ռող-

ջութ յան հար ցե րում ան հա տի պա-

տաս խա նատ վութ յու նը խրա խու սե լու 

նպա տա կով,

3. հնա րա վո րին չափ կան խե լու հա-

մա ճա րա կա յին, տե ղա կան (էն դե միկ) 

և  այլ հի վան դութ յուն նե րը, ինչ պես 

նաև դժբախտ պա տա հար նե րը:

Եվ րո պա կան միութ յան 

խար տիա /ԵՄ/, 35-րդ 

հոդ ված

Ա ռող ջութ յան պահ պան ման ի րա-

վուն քը որ պես «կան խար գե լիչ բու-

ժօգ նութ յան մատ չե լիութ յան ի րա-

վունք և բու ժօգ նութ յու նից օգտ վե լու 

ի րա վունք̀ ազ գա յին օ րենսդ րութ յամբ 

և փոր ձով հաս տատ ված պայ ման նե-

րում» սահ մա նում է, որ ԵՄ-ն պետք է 

ե րաշ խա վո րի «մար դու ա ռող ջութ յան 

պաշտ պա նութ յան բարձր մա կար-

դակ»:
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Աղյուսակ 2: Եվրոպական տարածաշրջանային փաստաթղթերը

Ոլորտը Իրավունքը Փաստաթղթի անվանումը

Ապ րե լու պայ ման-

ներ 

Անհ րա ժեշտ է ա պա հո վել բա-

վա րար ապ րե լու տա րածք մեկ 

պա ցիեն տի հաշ վով, պատ շաճ 

լու սա վո րում, ջե ռու ցում, օ դա-

փո խութ յուն և հի վան դա նո ցի 

հի գիե նիկ պա հանջ նե րի բա վա-

րա րում:

Ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րութ յուն 

պետք է դարձ նել պա ցիեն տի 

սեն յա կում և ժա ման ցի վայ րե-

րում դե կո րա տիվ ի րե րի տե-

ղադր մա նը՝ տե սո ղա կան ստի-

մու լա ցիա յի նպա տա կով:

Պա ցիենտ նե րին պետք է թույլ 

տալ ի րենց մոտ ու նե նալ ո րո շա-

կի անձ նա կան ի րեր, (օ րի նակ, 

հա րա զատ նե րի լու սան կար նե-

րը, գրքեր և  այլն) և տ րա մադ րել 

տա րածք այդ ի րե րը կող պած վի-

ճա կում պա հե լու հա մար, հա կա-

ռակ դեպ քում նրանք չեն ու նե նա 

անվ տան գութ յան և  ավ տո նոմ 

պայ ման ներ ու նե նա լու զգա ցում:

Զու գա րա նի տա րած քը պետք է 

ո րո շա կիո րեն մե կու սաց ված լի նի 

ընդ հա նուր տա րած քից:

Տա րի քա վոր և հաշ ման դամ պա-

ցիենտ նե րի հա մար պետք է 

ա պա հո վել զու գա րա նա կոն քե-

րով զու գա րան ներ, այս ի մաս-

տով ա սիա կան զու գա րան նե րը 

(երբ ան ձը ստիպ ված է կքանս-

տել զու գա րա նից օգտ վե լիս) 

ա նըն դու նե լի են նման խմբի ան-

ձանց հա մար:

 Հո գե բու ժա կան հաս տա տութ յուն-

նե րում ապ րե լու պայ ման նե րի հա-

մար տե՛ս 

Ռո մա նեն կոն ընդ դեմ Ռու սաս-

տա նի, ՄԻԵԴ, թիվ 63993/00, 

20/10/005

Խոշ տան գում նե րի կան խար գել-

ման կո մի տեի (ԽԿԿ) 8-րդ  ընդ հա-

նուր զե կույց [CPT/Inf (98) 12]

Կետ 34

Կետ 34

Կետ 34

Կետ 34

Կետ 34
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Պա ցիենտ նե րի զգեստ նե րի ան-

հա տա կա նա ցու մը պետք է թե-

րապև տիկ բուժ ման մաս կազ մի: 

Այս նպա տա կին չի ծա ռա յում հո-

գե բու ժա րան նե րում բո լոր պա-

ցիենտ նե րի հա մար միա տե սակ 

զգեստ կամ պի ժա մա տրա մադ-

րե լու պրակ տի կան:

Հո գե կան հի վան դութ յամբ տա-

ռա պող ան ձանց, ում հի վան-

դութ յու նը ան հա մա տե ղե լի է 

բան տում կա լան քի հետ, անհ-

րա ժեշտ է ա նա զա տութ յան մեջ 

պա հել այդ նպա տա կի հա մար 

հա տուկ ստեղծ ված հաս տա-

տութ յուն նե րում:

Ե թե նման ան ձինք այ նո ւա մե-

նայ նիվ պահ վում են կա լա նա-

վայ րում, նրանց հա մար պետք է 

ա պա հո վել հա տուկ պայ ման ներ, 

ո րոնք հա մա պա տաս խա նում են 

նրանց կար գա վի ճա կին և կա-

րիք նե րին:

Առ կա բո լոր բժշկա կան, վի րա-

հա տա կան և հո գե բու ժա կան 

հնա րա վո րութ յուն նե րը պետք 

է տրա մադ րել հի վան դին՝ այդ 

թվում նաև այն հնա րա վո րութ-

յուն նե րը, ո րոնք առ կա են հա-

մայն քում:

ԵԽՆԿ թիվ Rec(2006)2 Եվ րո պա-

կան բան տի պայ ման նե րի մա սին 

Հանձ նա րա րա կա նի բա ցատ րա-

կան զե կույց:

§ 12.1

§ 12.2

§ 40.5

Ս նուն դը Ս նուն դը կազ մում է ապ րե լու 

պայ ման նե րի բաղ կա ցու ցիչ տար-

րը: Ս նուն դը պետք է լի նի պատ-

շաճ և բա վա րար քա նա կութ յամբ: 

Անհ րա ժեշտ է ա պա հո վել, որ-

պես զի սնուն դը մա տա կա րար վի 

անհ րա ժեշտ ջեր մաս տի ճա նում 

տա քաց ված վի ճա կում: Ս նուն դից 

ճիշտ օգտ վե լու, այդ թվում նաև 

պատ շաճ տա րա նե րով օգտ վե լու 

և սե ղա նի շուր ջը նստած վի ճա-

կում սննդից օգտ վե լու պայ ման-

նե րի ա պա հո վու մը պետք է հա-

մար վի հո գե բա նա կան

 Կետ 35

Կետ 35
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-սո ցիա լա կան վե րա կանգ նո-

ղա կան ծրագ րի բաղ կա ցու ցիչ 

մա սը:

Պա ցիենտ նե րի ցան կութ յան դեպ-

քում նրանց պետք է թույ լատր վի 

մնալ ի րենց սեն յա կում ցե րեկ վա 

ըն թաց քում՝ մնա ցած պա ցիենտ-

նե րի հետ ընդ հա նուր տա րած-

քում գտնվե լու փո խա րեն:

 Բու ժու մը  Բու ժու մը պետք է ի րա կա նաց վի 

ան հա տա կան ծրագ րի հի ման 

վրա: Պետք է ա պա հով վի վե րա-

կանգ նո ղա կան և թե րապև տիկ 

լայն մի ջոց ներ:

Է լեկտ րա կոն վուլ սիվ թե րա պիան 

բուժ ման ըն դու նե լի ե ղա նակ է 

ո րոշ հի վանդ նե րի հա մար, սա-

կայն ա նըն դու նե լի է դրա ի րա-

կա նա ցու մը ա ռանց ցա վազր կող 

դե ղա մի ջոց նե րի և մ կա նա յին 

ռե լաք սա ցիա յի կի րառ ման: Բա-

ցի այն, որ բժշկման նման ե ղա-

նա կը կա րող է բա ցա սա կան 

հետ ևանք ներ ու նե նալ պա ցիեն-

տի ա ռող ջութ յան հա մար, նման 

ե ղա նա կը նաև նվաս տա ցու ցիչ է 

և՛ պա ցիեն տի, և՛ բու ժող անձ նա-

կազ մի հա մար:

Յու րա քանչ յուր պա ցիեն տի հա-

մար պետք է բա ցել անձ նա կան 

և բժշ կա կան գործ, ո րը պետք 

է լի նի գաղտ նի:  Պա ցիեն տին 

պետք է հնա րա վո րութ յուն տրվի 

ծա նո թա նալ իր գոր ծի հետ՝ բա-

ցա ռութ յամբ, ե թե թե րապև տիկ 

նկա տա ռում նե րից ել նե լով դա 

ա նըն դու նե լի է, ինչ պես նաև 

հնա րա վո րութ յուն տրվի, պա-

ցիեն տի պա հան ջի դեպ քում, 

որ պես զի գոր ծին ծա նո թա նան 

նրա փաս տա բա նը և  ըն տա նի քի 

ան դամ նե րը:

Հի վան դա նո ցից դուրս գրվե լու 

դեպ քում գոր ծը, պա ցիեն տի

 Խոշ տան գում նե րի կան խար գել-

ման կո մի տեի (ԽԿԿ) 8-րդ  ընդ հա-

նուր զե կույց [CPT/Inf (98) 12]

Կետ 37

Խոշ տան գում նե րի կան խար գել-

ման կո մի տեի (ԽԿԿ) 8-րդ  ընդ հա-

նուր զե կույց [CPT/Inf (98) 12]

Կետ 39

Կետ 40

Կետ 41
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հա մա ձայ նութ յան դեպ քում, պետք 

է փո խանց վի բու ժող բժշկին:

Սկզ բուն քո րեն, ցան կա ցած բուժ-

ման հա մար պետք է հնա րա վո-

րինս ստա նալ պա ցիենտ նե րի 

կա մա վոր հա մա ձայ նութ յու նը: 

Իր կամ քին հա կա ռակ հո գե-

բու ժա րան ըն դուն վե լը չպետք է 

ամ րագր վի որ պես ա ռանց ան ձի 

հա մա ձայ նութ յան բուժ ման ի րա-

կա նա ցում: Ս րա նից հետ ևում է, որ 

յու րա քանչ յուր պա ցիենտ, ան կախ 

այն հան գա ման քից, թե բուժ վում է 

կա մա վոր, թե ոչ, պետք է հնա րա-

վո րութ յուն ու նե նա մեր ժել բու ժու-

մը կամ ցան կա ցած բժշկա կան մի-

ջամ տութ յուն: Նշ ված հիմ նա րար 

սկզբուն քից ցան կա ցած շե ղում 

պետք է կա տար վի օ րեն քով սահ-

ման ված կար գով, ո րում հստակ 

սահ ման ված լի նեն բո լոր բա ցա-

ռութ յուն նե րը:

Բո լոր պա ցիենտ նե րին պետք է 

պար բե րա բար տրա մադր վի ամ-

բող ջա կան տե ղե կութ յուն նրանց 

ա ռող ջա կան վի ճա կի և բուժ ման 

մա սին:

Կետ 41

 Պա ցիեն տի հա-

մա ձայ նութ յու նը

 Հո գե բու ժա րա նում հար կա դիր 

բուժ ման հա մար տե ղա վո րե լը 

միշտ պետք է ու ղեկց վի հա մա-

պա տաս խան ե րաշ խիք նե րով: 

Ա ռա ջին և  ա մե նա կար ևոր ե րաշ-

խի քը հար կա դիր բուժ ման հա մար 

պա ցիեն տի ա զատ և բուժ ման վե-

րա բեր յալ տրա մադր ված ամ բող-

ջա կան տե ղե կութ յան հի ման վրա 

ստաց ված հա մա ձայ նութ յունն է:

մի ջամ տել, ե թե դա ար վում է 

ուղ ղա կիո րեն պա ցիեն տի շա-

հե րից ել նե լով կամ ե թե մի ջամ-

տութ յան հա մար թույլտ վութ յու նը 

տրվել է ան գոր ծու նակ ճա նաչ-

ված ան ձի օ րի նա կան ներ կա յա-

ցուց չի կող մից:

 Խոշ տան գում նե րի կան խար գել-

ման կո մի տեի (ԽԿԿ) 8-րդ  ընդ հա-

նուր զե կույց [CPT/Inf (98) 12]

Կետ 51

ԵԽՆԿ R(99)4 հանձ նա րա րա կա նը 

ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձանց 

ի րա վա կան պաշտ պա նութ յան մա-

սին: Տե՛ս, տար բեր հան գա մանք-

նե րի ներ քո, սկզբունք 22, 23, 24, 

25
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 Հո գե բու ժա րան 

տե ղա վո րե լու 

հիմ քե րը

5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի (e) կե-

տի նպա տակ նե րից ել նե լով, ան-

ձը չի կա րող որ պես «հո գե կան 

հի վանդ» զրկվել ա զա տութ յու-

նից՝ բա ցա ռութ յամբ այն դեպ քե-

րի, երբ առ կա են հետև յալ ե րեք 

նվա զա գույն պայ ման նե րը՝

1) պետք է ար ժա նա հա վատ կեր-

պով հաս տատ ված լի նի, որ ան ձը 

հո գե կան հի վանդ է,

2) հո գե կան խան գա րու մը պետք 

է լի նի այն պի սի բնույ թի և  աս-

տի ճա նի, որ թույլ տա հար կա դիր 

մե կու սա ցու մը,

3) շա րու նա կա կան մե կու սաց ման 

ի րա վա չա փութ յու նը կախ ված է 

խան գար ման պահ պան վե լուց։

Հո գե կան հի վան դութ յամբ տա-

ռա պող ան ձանց կա լան քի դեպ-

քում անհ րա ժեշ տութ յուն կա րող 

է ա ռա ջա նալ  կի րա ռել հա տուկ 

ըն թա ցա կար գեր̀ հաշ վի առ նե լով 

այն հան գա ման քը, որ մտա վոր 

խնդիր նե րի առ կա յութ յան պատ-

ճա ռով նրանք գոր ծու նակ չեն:

Դա տա րա նը նկա տում է, որ «ալ-

կո հո լա մոլ» բառն իր սո վո րա կան 

գոր ծա ծութ յամբ նշա նա կում է 

ալ կո հոլ չա րա շա հող անձ: Մ յուս 

կող մից` կոն վեն ցիա յի 5-րդ հոդ-

վա ծի 1-ին մա սի ե-են թա կե տում 

այս հաս կա ցութ յու նը հան դի պում 

է այն պի սի հա մա տեքս տում, որն 

ընդգր կում է այլ կա տե գո րիա յի 

ան ձանց. այն է. ան ձինք, ո րոնք 

տա րա ծում են վա րա կիչ հի վան-

դութ յուն ներ, ան ձինք, ո րոնք 

հո գե կան խան գա րում ու նեն, 

թմրա մոլ ներ և թա փա ռաշր ջիկ-

ներ: Այս բո լոր ան ձանց միջև 

կապ կա, որն է՝ նրանք կա րող են 

զրկվել ի րենց ա զա տութ յու նից 

կա՛մ բու ժում ստա նա լու նպա տա-

կով, կա՛մ սո ցիա լա կան քա ղա-

քա կա նութ յան նկա տա ռում նե րից 

ել նե լով, կա՛մ էլ միա ժա մա նակ

 Հաթ չի սոն Ռեյսդն ընդ դեմ Միաց յալ 

Թա գա վո րութ յան, թիվ 50272/99, 

20/02/03, § 45: Վար բա նովն ընդ-

դեմ Բուլ ղա րիա յի, թիվ 31365/96, 

30/10/00, § 45, ECHR 2000-X):

Ս տորկ, § 116

Վի տոլդ Լիտ վան ընդ դեմ Լե հաս տա-

նի, թիվ 26629/95, § 60
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բժշկա կան և սո ցիա լա կան նկա-

տա ռում նե րով: Ուս տի այս հա մա-

տեքս տից ճիշտ է եզ րա կաց նել, 

որ այն հիմ նա կան պատ ճա ռը, 

թե ին չու է կոն վեն ցիան թույլ 

տա լիս 5-րդ հոդ վա ծի 1(ե) կե-

տում նշված ան ձանց զրկել 

ա զա տութ յու նից ոչ միայն այն է, 

որ նրանք սպառ նում են հա սա-

րա կա կան անվ տան գութ յա նը, 

այլև նրանց շա հե րը կա րող են 

պա հան ջել, որ վերց վեն կա լան-

քի տակ:

 Հո գե բու ժա րա-

նում տե ղա վո րե-

լու օ րի նա կա նութ-

յան պա հան ջը

 Կա լան քի օ րի նա կա նութ յու նը 

Կոն վեն ցիա յի 5-րդ հոդ վա ծի 

1-ին մա սի ե/ են թա կե տի հիմ-

քով նա խա տե սում է, որ կա լան-

քը պետք է հա մա պա տաս խա նի 

և՛ ազ գա յին օ րեն քին, և՛ նշված 

են թա կե տով թույ լատր ված սահ-

մա նա փա կում նե րի նպա տա կին: 

Ինչ վե րա բե րում է ներ պե տա կան 

օ րեն քին հա մա պա տաս խա նութ-

յա նը, Դա տա րա նը նշում է, որ 

«օ րեն քով» հաս կա ցութ յու նը վե-

րա բե րում է ազ գա յին օ րեն քի և՛ 

դա տա վա րա կան, և՛ նյու թա կան 

ի րա վուն քի նոր մե րին:

Պետք է գո յութ յուն ու նե նա ո րո-

շա կի կապ ա զա տութ յու նից 

զրկե լու հիմ քի և կա լան քի վայ րի 

ու պայ ման նե րի միջև: Սկզ բուն-

քո րեն հո գե կան խան գա րում ու-

նե ցող ան ձի կա լան քը օ րի նա կան 

կլի նի 1-ին կե տի (են թա կե տի) 

ի մաս տով, ե թե այն ի րա կա նաց-

վի հի վան դա նո ցում, կլի նի կա յում 

կամ այլ հա մա պա տաս խան հաս-

տա տութ յու նում:

Ս տորկն ընդ դեմ Գեր մա նիա յի, թիվ 

61603/00, 16/06/2005, § 110:

Ա շինգ դեյնն ընդ դեմ Միաց յալ Թա-

գա վո րութ յան, 28/05/1985, § 44
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Ո րո շում կա յաց-

նող մար մի նը

Եվ րո պա կան մի շարք երկր նե-

րում հար կա դիր բու ժում կի րա-

ռե լու մա սին ո րո շու մը կա յաց վում 

է հի վան դա նո ցի կող մից: ԵԽ-ն 

խ րա խու սում է, որ պես զի հար-

կա դիր բուժ ման մա սին ո րո շու մը 

բո լոր դեպ քե րում կա յաց վի բա-

ցա ռա պես դա տա րա նի, այլ ոչ թե 

հի վան դա նո ցի մի ջո ցով:

Հար կա դիր բու ժում կի րա ռե լու 

մա սին ո րո շում ըն դու նե լու ըն թա-

ցա կար գը պետք է ե րաշ խա վո րի 

ո րո շում կա յաց նող մարմ նի ան-

կա խութ յուն և  ան կողմ նա կա-

լութ յուն, ինչ պես նաև օբ յեկ տիվ 

բժշկա կան եզ րա կա ցութ յան առ-

կա յութ յուն:

 Խոշ տան գում նե րի կան խար գել-

ման կո մի տեի (ԽԿԿ) 8-րդ  ընդ հա-

նուր զե կույց [CPT/Inf (98) 12]

Կետ 52

Տե՛ս նաև ԵԽԽՎ 1235 (1994) Հանձ-

նա րա րա կա նը հո գե բու ժութ յան 

և  մար դու ի րա վունք նե րի մա սին, 

ո րով ԵԽԽՎ-ն կոչ է ա նում, որ-

պես զի  հար կա դիր բու ժում կի րա-

ռե լու մա սին ո րո շու մը կա յաց վի 

միայն դա տա րան նե րի կող մից 

Խոշ տան գում նե րի կան խար գել-

ման կո մի տեի (ԽԿԿ) 8-րդ  ընդ հա-

նուր զե կույց [CPT/Inf (98) 12 

Կետ 52

Ե րաշ խիք ներ հո-

գե բու ժա րան ըն-

դուն վե լիս 

Անհ րա ժեշտ է հի վան դա նոց ըն-

դու նե լիս պա ցիեն տին և ն րա ըն-

տա նի քի ան դամ նե րին հանձ նել 

հի վան դա նո ցի ներ քին կարգ ու 

կա նո նի, այդ թվում նաև պա-

ցիեն տի ի րա վունք նե րի մա սին 

բրոշ յուր:

 Խոշ տան գում նե րի կան խար գել-

ման կո մի տեի (ԽԿԿ) 8-րդ  ընդ հա-

նուր զե կույց [CPT/Inf (98) 12]

Կետ 53

 Նա մա կագ րութ-

յան ի րա վունք և  

ար տա քին աշ-

խար հի հետ կապ

Ար տա քին աշ խար հի հետ կապ 

պահ պա նե լու հնա րա վո րութ յու-

նը էա կան նշա նա կութ յուն ու նի 

և՛ ար գել ված վե րա բեր մուն քից 

պաշտ պան վե լու, և́  թե րապև-

տիկ բուժ ման տե սանկ յու նից: 

Պա ցիենտ նե րին պետք է հնա-

րա վո րութ յուն տրվի ու ղար կել 

և ս տա նալ նա մակ ներ, օգտ վել 

հե ռա խո սից, հան դի պել հա րա-

զատ նե րի հետ և գաղտ նազ րույց 

ու նե նալ փաս տա բա նի հետ:

Պետք է հնա րա վո րութ յուն ըն ձե-

ռել, որ պես զի հաս տա տութ յուն 

այ ցե լեն վե րահս կող մարմ նի 

ներ կա յա ցու ցիչ նե րը և ն րանց 

հնա րա վո րութ յուն պետք է տրվի 

ա նար գել հան դի պել պա ցիենտ-

նե րի հետ և ն րան ցից ըն դու նել 

գան գատ ներ:

 Խոշ տան գում նե րի կան խար գել-

ման կո մի տեի (ԽԿԿ) 8-րդ  ընդ հա-

նուր զե կույց [CPT/Inf (98) 12]

Կետ 54

Խոշ տան գում նե րի կան խար գել-

ման կո մի տեի (ԽԿԿ) 8-րդ  ընդ հա-

նուր զե կույց [CPT/Inf (98) 12]

Կետ 55
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 Պաշտ պա նութ-

յան, կար գա պա-

հա կան, հար կադ-

րան քի մի ջոց ներ 

և պա տիժ

 Թեև ու ժի կի րա ռու մը հո գե բու ժա-

րան նե րում եր բեմն անհ րա ժեշ-

տութ յուն է, ընդ հա նուր սկզբունքն 

այն է, որ հո գե բու ժա րա նը պետք 

է հան դի սա նա անվ տանգ վայր և՛ 

պա ցիենտ նե րի, և՛ բժիշկ նե րի հա-

մար: Հո գե կան հի վանդ ան ձանց 

պետք է վե րա բեր վել հար գան-

քով և  ար ժա նա պատ վութ յամբ՝ 

անվ տանգ և մարդ կա յին մի ջա-

վայ րում, որ տեղ հարգ վում են 

պա ցիեն տի ինք նա վա րութ յու նը և 

նա խընտ րութ յուն նե րը: Պա ցիեն-

տի նկատ մամբ բռնութ յան բա ցա-

կա յութ յու նը անձ նա կազ մի կամ 

մյուս պա ցիենտ նե րի կող մից նվա-

զա գույն պա հանջ է:

Հար կադ րան քի մի ջոց նե րի կի-

րառ ման հիմ քե րը պետք է հստա-

կո րեն սահ ման ված լի նեն հի վան-

դա նո ցի կա նո նա կար գում: Պետք 

է հստա կո րեն նշված լի նի, որ բո-

լոր դեպ քե րում նախ պետք է կի-

րառ վի խոս քի մի ջո ցով հա մո զե լու 

պրակ տի կան, իսկ ֆի զի կա կան 

հար կադ րան քի մի ջոց նե րը պետք 

է կի րառ վեն մա նո ւալ զսպվա-

ծութ յան ֆի զի կա կան մի ջո ցի կի-

րառ մամբ:

Ֆի զի կա կան հար կադ րան քի գոր-

ծիք նե րի կի րա ռու մը (զսպա շա-

պիկ, գո տի) կա րող է ար դա րաց-

ված հա մար վել ծայ րա հեղ անհ-

րա ժեշ տութ յան դեպ քում և բո լոր 

դեպ քե րում պետք է ուղ ղա կիո րեն 

թույ լատր ված լի նի բժշկի կող մից 

կամ վեր ջի նիս այդ մա սին տեղ-

յակ պահ վի ան մի ջա պես նման 

մի ջոց կի րա ռե լուց հե տո: Նշ ված 

մի ջոց նե րը չպետք է կի րառ վեն 

որ պես պատ ժի տե սակ ներ:

Ձեռ նաշղ թա նե րը, եր կա թե ճա ղա-

վան դակ նե րը, վան դակ-ան կո ղին-

նե րը հար կադ րան քի ա նըն դու նե լի 

մի ջոց ներ են:

 Խոշ տան գում նե րի կան խար գել-

ման կո մի տեի (ԽԿԿ) 16-րդ  ընդ հա-

նուր զե կույց [CPT/Inf (2006)35]

Կետ 37

Խոշ տան գում նե րի կան խար գել-

ման կո մի տեի (ԽԿԿ) 8-րդ  ընդ հա-

նուր զե կույց [CPT/Inf (98) 12]

Կետ 47

Խոշ տան գում նե րի կան խար գել-

ման կո մի տեի (ԽԿԿ) 8-րդ  ընդ հա-

նուր զե կույց [CPT/Inf (98) 12]

Կետ 48

Կո մի տեի (ԽԿԿ) 16-րդ  ընդ հա նուր 

զե կույց [CPT/Inf (2006)35] 

Կետ 40

Կո մի տեի (ԽԿԿ) 16-րդ  ընդ հա նուր 

զե կույց [CPT/Inf (2006)35]

Կետ 41
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Հար կադ րան քի քի միա կան մի ջոց-

ներ (օ րի նակ, ցա վազր կող, հա-

կափ սի խո զա յին, հիպ նո սաց նող 

դե ղա մի ջոց ներ) պետք է կի րառ-

վեն նույն ե րաշ խիք նե րի ներ քո, 

ինչ մե խա նի կա կան մի ջոց նե րը:

Ֆի զի կա կան հար կադ րան քի մի-

ջոց նե րի կի րա ռու մը օ րեր շա րու-

նակ չի կա րող հիմ նա վոր ված 

լի նել թե րապև տիկ նկա տա ռում-

նե րով և ն ման վե րա բեր մուն քը 

ար գել ված վե րա բեր մունք է:

Պա ցիենտ նե րի նկատ մամբ հար-

կադ րան քը պետք է կի րա ռել դրա 

հա մար հա տուկ նա խա տես ված 

վայ րում, ո րը պետք է լի նի անվ-

տանգ վայր (օ րի նակ, կոտր ված 

ա պա կի ներ կամ կե րա մի կա յե սա-

լիկ ներ չպետք է լի նեն) և պետք է 

ու նե նա հա մա պա տաս խան լու սա-

վո րութ յուն, ջե ռու ցում և  ընդ հա նուր 

առ մամբ պա ցիեն տի վրա հանգս-

տաց նող ազ դե ցութ յուն ու նե նա:

Ո րո շե լու հա մար, թե արդ յոք հո-

գե կան հի վան դութ յամբ տա ռա-

պող ան ձանց ա ռու մով վե րա բեր-

մուն քը կամ պա տի ժը խախ տել 

են Կոն վեն ցիա յի 3-րդ հոդ վա ծը, 

անհ րա ժեշտ է ու շադ րութ յուն 

դարձ նել նրանց խո ցե լի վի ճա-

կը և  այն հան գա ման քը, որ ո րոշ 

դեպ քե րում նրանք ան կա րող 

են վատ վե րա բեր մուն քի մա սին 

ներ կա յաց նել ամ բող ջա կան կամ 

ընդ հան րա պես որ ևէ գան գատ 

այն մա սին, թե ինչ հետ ևանք է 

ա ռա ջաց րել ի րենց նկատ մամբ 

դրսևոր ված վատ վե րա բեր մուն քը:

Մե կու սաց նե լը շատ երկր նե րում 

ար դեն ար գել ված մի ջոց է: Բո լոր 

դեպ քե րում, մե կու սաց նե լը պետք 

է հստակ կա նո նա կարգ ված լի-

նի՝ դրա հիմ քե րը, նպա տակ նե րը, 

ժամ կետ նե րը, պար բե րա բար

Խոշ տան գում նե րի կան խար գել-

ման կո մի տեի (ԽԿԿ) 8-րդ  ընդ հա-

նուր զե կույց [CPT/Inf (98) 12]

Կետ 48

Կո մի տեի (ԽԿԿ) 16-րդ  ընդ հա նուր 

զե կույց [CPT/Inf (2006)35]

Կետ 48

Ռե նոլդն ընդ դեմ Ֆ րան սիա յի, թիվ 

5608/05, 16/10/2008, § 114:

Խոշ տան գում նե րի կան խար գել-

ման կո մի տեի (ԽԿԿ) 8-րդ  ընդ հա-

նուր զե կույց [CPT/Inf (98) 12]

Կետ 48

ԵԽ նա խա րար նե րի կո մի տեի թիվ 

R(98)7 հանձ նա րա րա կա նը ա զա-

տազրկ ման վայ րե րում ա ռող ջութ-

յան պաշտ պա նութ յան է թի կա կան 

և կազ մա կերպ չա կան հատ կա նիշ-

նե րի մա սին, կետ 56:
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մշտա դի տար կում ա նե լու անհ րա-

ժեշ տութ յու նը, պատ շաճ մարդ-

կա յին վե րա բեր մունք և  այլն:

Մե կու սաց նե լը եր բեք չպետք է 

կի րառ վի պատ ժի նպա տա կով:

Ե թե հնա րա վոր չէ խու սա փել 

այն պի սի մի ջոց կի րա ռե լուց, 

ինչ պի սին է հի վան դին փակ մի-

ջա վայ րում մե կու սաց նե լը, նման 

մի ջո ցի կի րա ռու մը պետք է 

հասց վի բա ցար ձակ նվա զա գույ-

նի և ն ման դեպ քե րում հի վան դը 

պետք է գտնվի հո գե բու ժա րա նի 

աշ խա տակ ցի մշտա կան տե սա-

նե լի դաշ տում:

Այն դեպ քում, երբ հո գե կան 

խնդիր ներ ու նե ցող ան ձը հո-

գե բու ժա րա նում կամ կա լա նա-

վայ րում կա տա րել է մա հա փորձ 

կամ սպա նել է այլ բան տարկ-

յա լի, եվ րո պա կան դա տա րանն 

իր վե րահս կո ղութ յունն ի րա կա-

նաց նե լիս հաշ վի է առ նում, թե 

արդ յոք տվյալ հան գա մանք նե րի 

ներ քո իշ խա նութ յուն նե րը գի-

տեին կամ պետք է որ ի մա ցած 

լի նեին, որ հի վան դը մա հա փորձ 

կա տա րե լու, ինք նա խե ղե լու կամ 

այլ ան ձին վնա սե լու ի րա կան և  

ան մի ջա կան վտանգ էր ներ կա-

յաց նում, և  ե թե ա յո, արդ յոք իշ-

խա նութ յուն նե րը ող ջամ տութ յան 

սահ ման նե րում ձեռ նար կել են 

բո լոր մի ջոց նե րը այդ վտան գը 

կան խե լու հա մար, ո րոնք, ող-

ջամ տո րեն դա տե լով, կա րե լի 

էր սպա սել, որ ի րենց ի րա վա-

զո րութ յան ներ քո կկի րառ վեին 

նման վտան գից խու սա փե լու 

հա մար:

Ֆի զի կա կան հար կադ րան քի կի-

րառ ման յու րա քանչ յուր դեպ քը 

(մա նո ւալ հսկո ղութ յուն, գոր ծիք-

նե րի կի րա ռում, մե կու սա ցում) 

Ռե նոլդ, § 85:

Պոլն ու Օդ րին ընդ դեմ Միաց յալ 

Թա գա վո րութ յան, թիվ 46477/99, 

14/03/2002, § 55:

Եվ րո պա կան բան տե րի կա նոն-

նե րի մա սին ԵԽՆԿ թիվ R(2006)2 

հանձ նա րա րա կա նի 43.3 կետ: 
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պետք է գրանց վի այդ նպա տա-

կով պահ վող հա տուկ մատ յա-

նում, այդ թվում նաև հի վան-

դի բժշկա կան գոր ծում: Պետք 

է նշվեն մի ջո ցի կի րառ ման 

սկսվե լու և  ա վարտ վե լու ժա մը, 

հան գա մանք նե րը, պատ ճա-

ռը, թույլտ վութ յուն տվող բժշկի 

ա նու նը և հի վան դի կամ աշ խա-

տակ ցի մարմ նա կան վնաս վածք-

նե րը: Ն ման ըն թա ցա կար գը 

մեծ մա սամբ կօգ նի վե րահս կել 

խախ տում նե րը:

Հո գե կան հի վան դութ յամբ տա-

ռա պող ան ձի նկատ մամբ վե-

րա բեր մուն քը կա րող է հա կա սել 

Կոն վեն ցիա յի 3-րդ հոդ վա ծով 

սահ ման ված ար ժա նա պատ-

վութ յան ի րա վուն քին նույ նիսկ 

այն դեպ քում, ե թե այդ ան ձը չի 

կա րո ղա ցել կամ ի վի ճա կի չի 

ե ղել մատ նա ցույց ա նել վատ 

վե րա բեր մուն քի որ ևէ կոնկ րետ 

դեպ քի:

Դա տա րա նը նկա տում է, որ երբ 

կա լա նա վո րը գլու խը հար վա-

ծում էր պա տե րին կամ այլ կերպ 

ի րեն պատ ճա ռում ֆի զի կա կան 

վնաս, ձեռ նաշղ թա նե րը ոչ միայն 

ա նարդ յու նա վետ էին, այլ դրանք 

նաև կա լա նա վո րի ձեռ քե րին խո-

րը վեր քեր էին ա ռա ջաց նում, երբ 

նա փոր ձում էր ա զատ վել դրան-

ցից: Դա տա րա նը գտնում է, որ 

հո գե կան հի վան դութ յամբ տա-

ռա պող ան ձին ձեռ նաշղ թա յով 

պա հե լը յոթ օր շա րու նակ որ պես 

նրա նկատ մամբ հար կադ րան քի 

մի ջոց՝ ա ռանց որ ևէ թե րապև տիկ 

նկա տա ռում նե րի, հա մար վում է 

ան մարդ կա յին և ն վաս տաց նող 

վե րա բեր մունք:

Ան գոր ծու նակ ան ձի նկատ մամբ 

պաշտ պա նութ յան մի ջոց կի րա-

ռե լիս անհ րա ժեշտ է պար զել

Խոշ տան գում նե րի կան խար գել-

ման կո մի տեի (ԽԿԿ) 8-րդ  ընդ հա-

նուր զե կույց [CPT/Inf (98) 12]

Կետ 50

Կե նանն ընդ դեմ Միաց յալ Թա գա-

վո րութ յան, թիվ 27229/05, § 113: 

Ռե նոլդ, § 121ր

Կու չե րուկն ընդ դեմ Ուկ րաի նա յի, 

թիվ 2570/04, 06/09/2007, § 145

ԵԽՆԿ R(99)4 հանձ նա րա րա կա նը 

ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձանց 

ի րա վա կան պաշտ պա նութ յան մա-

սին: Սկզ բունք 9
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պա ցիեն տի նախ կին և ներ-

կա ցան կութ յուն նե րը և դ րանց 

նկատ մամբ դրսևո րել հար գանք:

Ինք նա խեղ ման 

կամ այլ ան ձանց 

վնա սե լը կան-

խե լու պո զի տիվ 

պար տա վո րութ-

յուն ներ

 Կոն վեն ցիա յի 2-րդ և 3-րդ հոդ-

ված նե րը պե տութ յուն նե րի հա-

մար սահ մա նում են պո զի տիվ 

պար տա կա նութ յուն ներ պաշտ-

պա նել ի րենց ի րա վա զո րութ յան 

ներ քո գտնվող ան ձանց կյան քը: 

Ն մա նա պես, 2-րդ հոդ վա ծը ո րոշ 

հստա կո րեն սահ ման ված ի րա վի-

ճակ նե րի ներ քո պե տութ յուն նե րի 

հա մար սահ մա նում է պո զի տիվ 

պար տա վո րութ յուն ներ ան ձին 

մեկ այլ ան ձից կամ ան ձին իր 

սե փա կան ան ձից պաշտ պա նե լու 

հա մար կան խար գե լիչ-օ պե րա-

տիվ մի ջոց ներ կի րա ռե լու հա մար:

Պե տա կան մար մին նե րը կրում 

են պո զի տիվ պար տա վո րութ յուն, 

որ պես զի կա լան քի տակ գտնվող 

ան ձանց պաշտ պա նեն ինք նա-

խե ղու մից:

Հո գե կան հի վան դութ յամբ տա-

ռա պող և  ինք նաս պա նութ յուն 

կա տա րե լու լուրջ վտանգ ներ-

կա յաց նող բան տարկ յալ նե րի 

նկատ մամբ կի րառ վող հա տուկ 

մի ջոց նե րը պետք է հա մա պա-

տաս խա նեց վեն նման հի վան-

դութ յամբ տա ռա պող ան ձանց 

հա մար անհ րա ժեշտ պայ ման-

նե րին՝ ան կախ կա տա րած հան-

ցա գոր ծութ յան ծան րութ յու նից 

( Ռի վիե րան ընդ դեմ Ֆ րան սիա յի, 

թիվ 33834/03, § 63, 11/07/2006): 

Կե նա նի գոր ծում Դա տա րա նը 

սահ մա նել է, որ Մարկ Կե նա նի 

նկատ մամբ որ պես կար գա պա-

հա կան պա տաս խա նատ վութ յան 

մի ջոց յոթ օր մե նախ ցում պա-

հե լը և պատ ժի ժամ կե տին 21 օր 

ա վե լաց նե լը հա մար վում էր 3-րդ 

հոդ վա ծին հա կա սող

 Ռե նոլդն ընդ դեմ Ֆ րան սիա յի, թիվ 

5608/05, 16/10/08, § 81:

Կե նանն ընդ դեմ Միաց յալ Թա գա-

վո րութ յան, թիվ 27229/05, § 97:

Մի զի գա րո վան ընդ դեմ Ս լո վա կիա յի, 

թիվ 74832/01, 14/12/2010, § 89:

Ռե նոլդ, § 128-129:
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վե րա բեր մունք: Տվ յալ դեպ քում 

Խո սե լի տո Ռե նոլ դի նկատ մամբ 

կի րառ վել է ա ռա վել խիստ պա-

տիժ՝ 45 օր պատ ժախ ցում, ո րը 

կա րող էր վտան գել նրա ֆի զի-

կա կան և հո գե կան ա ռող ջութ-

յու նը: Դա տա րա նը գտնում է, որ 

նման պա տի ժը չի հա մա պա տաս-

խա նում հո գե կան հի վան դութ-

յամբ տա ռա պող ան ձանց նկատ-

մամբ թույ լատ րե լի վե րա բեր մուն-

քի չա փա նիշ նե րին և հետ ևա բար 

հա մար վում է ան մարդ կա յին և  

ար ժա նա պատ վութ յու նը նվաս-

տաց նող վե րա բեր մունք:

Սա պար տա վո րութ յուն է ոչ թե 

արդ յունք նե րի, այլ մի ջոց նե րի մա-

սին: Իշ խա նութ յուն նե րը պետք է 

ցույց տան, որ կի րա ռել են ի րենց 

ձեռ քի տակ ե ղած բո լոր ող ջա միտ 

մի ջոց նե րը դեպ քի վե րա բեր յալ 

ա պա ցույց ներ, այդ թվում նաև 

վկա նե րի հայ տա րա րութ յուն ներ, 

փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցութ-

յուն ներ ստա նա լու ուղ ղութ յամբ, 

ինչ պես նաև,  անհ րա ժեշ տութ յան 

դեպ քում, հերձ ման արդ յունք նե րով 

սահ ման ված մահ վան պատ ճա ռը 

և մարմ նա կան վնաս ված քի ամ-

բող ջա կան և ման րա մասն նկա-

րագ րութ յու նը: Քն նութ յան ցան կա-

ցած բաց թո ղում, ո րի արդ յուն քում 

անհ նա րին է ե ղել մահ վան պատ-

ճա ռի պար զե լը, պար տա կա նութ-

յու նը դարձ նում է չկա տար ված:

Քն նութ յան արդ յու նա վե տութ յու նը 

ո րո շե լու հա մար հաշ վի են առն-

վում հետև յալ գնա հա տող հատ-

կա նիշ նե րը՝

1. քննութ յան ըն թաց քում վա-

րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նի 

բաց թո ղում նե րը, 

2. դա տա վա րա կան ըն թա ցա-

կար գե րի արդ յու նա վե տութ յու նը 

(օ րի նակ, վկա նե րը հրա ժար վում 

են ներ կա յա նալ վա րույթ

Պոլն ու Օդ րին ընդ դեմ Միաց յալ 

Թա գա վո րութ յան, թիվ 46477/99, 

14/03/2002, § 71

§ 77

§ 78-79

§ 80
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Քն նութ յուն կա-

տա րե լու պո զի-

տիվ պար տա վո-

րութ յու նը

ի րա կա նաց նող մարմ նին և դա-

տա վա րա կան ըն թա ցա կար գե րը 

չեն նա խա տե սում բեր ման են-

թար կե լու հնա րա վո րութ յուն),

3. վա րույթն ի րա կա նաց նող 

մարմ նի ան կա խութ յու նը այն 

հաս տա տութ յու նից, ում ի րա վա-

զո րութ յան ներ քո տե ղի է ու նե ցել 

դեպ քը,

4. վա րույ թի գեր գաղտ նիութ յու նը, 

վա րույ թին մաս նակ ցե լու տու ժո-

ղի անհ նա րի նութ յու նը և  արդ յուն-

քում հան րա յին վե րահս կո ղութ-

յան բա ցա կա յութ յու նը վա րույ թի 

նկատ մամբ,

5. վա րույ թի ի րա կա նաց ման 

ա րա գութ յու նը, ող ջա միտ ժամ-

կետ նե րի պահ պա նու մը:

 

§ 82-84

§ 85-86

 Հար կա դիր բուժ-

ման ժամ կետ նե րի 

եր կա րաձ գում

 Հար կա դիր բուժ ման հիմ քով կա-

լան քի ժամ կետ նե րը եր կա րաձ-

գե լիս ա նըն դու նե լի է ա պա ցուց-

ման բե ռը մե ղադր յա լի վրա դնե-

լը: Ն ման մո տե ցու մը խախ տում 

է Կոն վեն ցիա յի 5-րդ հոդ վա ծի 

4-րդ կե տը:

 Հաթ չի սոն Ռեյսդն ընդ դեմ Միաց յալ 

Թա գա վո րութ յան, թիվ 50272/99, 

20/02/03, § 73-74:

 Բո ղո քար կու մը Կոն վեն ցիա յի 5-րդ հոդ վա ծի 

4-րդ մա սի ներ քո հո գե բու ժա րա-

նում ա նո րոշ կամ եր կար ժամ-

կետ նե րով հար կա դիր բուժ ման 

տակ գտնվող հո գե կան հի վան-

դութ յամբ տա ռա պող ան ձանց 

սկզբուն քո րեն պետք է հնա-

րա վո րութ յուն տրվի ող ջա միտ 

պար բե րա կա նութ յամբ վի ճար կել 

կա լան քի օ րի նա կա նութ յու նը 

Կոն վեն ցիա յի ներ քո:

Ե թե ներ պե տա կան օ րեն քը հո-

գե բու ժա րա նում հար կա դիր 

բուժ ման տակ գտնվող ան ձին 

ան կախ այդ ան ձի կող մից դի-

մու մի առ կա յութ յան դա տա կան 

ստուգ ման պար բե րա բար հնա-

րա վո րութ յուն չի տա լիս կամ ե թե 

դա տա կան ստուգ ման հա մար վա-

րույթ հա րու ցե լու հնա րա վո րութ յուն

Վին տեր վերպն ընդ դեմ Նի դեր լանդ-

նե րի, թիվ 63301/73/ 24/10/79, § 

55:

Շ տու կա տու րովն ընդ դեմ Ռու սաս-

տա նի, թիվ 44009/05, § 123
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չի տա լիս հի վան դին, ա պա նման 

մե խա նիզ մը կոն վեն ցիա յի 5-րդ 

հոդ վա ծի 4-րդ մա սի խախ տում է:

Կա րող են լի նել այն պի սի ի րա-

վի ճակ ներ, երբ ան ձի հո գե կան 

վի ճա կը թույլ չի տվել նրան ներ-

կա յաց նել հար կա դիր բուժ ման 

հիմ քե րի դեմ բո ղոք սահ ման ված 

ժամ կետ նե րի ըն թաց քում: Այդ 

հան գա ման քը հիմք է բո ղո քարկ-

ման ժամ կե տի հոս քը կանգ նեց նե-

լու հա մար:

Անհ րա ժեշտ է ա պա հո վել հար-

կադ րան քի կամ պաշտ պա նութ յան 

մի ջոց նե րի դեմ բո ղո քարկ ման ըն-

թա ցա կարգ:

 

Ս տորկն ընդ դեմ Գեր մա նիա յի, թիվ 

61603/00, 16/06/05, § 94

ԵԽՆԿ R(99)4 հանձ նա րա րա կա նը 

ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձանց 

ի րա վա կան պաշտ պա նութ յան մա-

սին: Սկզ բունք 14

Լս ված լի նե լու 

ի րա վունք

 Ցան կա ցած հիմ քով ան գոր ծու-

նակ ճա նաչ ված ան ձը (այդ թվում 

նաև հո գե կան հի վան դութ յամբ 

տա ռա պող ան ձինք) ու նի լսված 

լի նե լու ի րա վունք իր ի րա վա կան 

կար գա վի ճա կի ո րոշ ման առն-

չութ յամբ հա րուց ված ցան կա ցած 

վա րույ թի ըն թաց քում

ԵԽՆԿ R(99)4 հանձ նա րա րա կա նը 

ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված ան ձանց 

ի րա վա կան պաշտ պա նութ յան մա-

սին: Սկզ բունք 13

Անձ նա կան կյան-

քի ի րա վունք

 Հո գե բու ժա րա նում հար կա դիր 

բժշկա կան հե տա զո տութ յան 

են թար կե լը հան դի սա նում է մի-

ջամ տութ յուն անձ նա կան կյան քի 

ի րա վուն քին, սա կայն նման մի ջամ-

տութ յու նը անհ րա ժեշտ է ժո ղովր-

դա վա րա կան հա սա րա կար գում:

Բ նա կա րա նի խու զար կութ յան ըն-

թաց քում ան ձի հո գե կան հի վան-

դութ յան մա սին տե ղե կատ վութ յան 

հայտ նա բե րու մը և դ րա տրա մադ-

րու մը դա տա րա նին, ո րը տրա-

մադ րել էր այդ տե ղե կատ վութ յու-

նը դա տա վա րութ յան կող մե րին՝ 

այն պի սի հան գա մանք նե րում, երբ 

նման տե ղե կատ վութ յու նը ա պա-

ցու ցո ղա կան նշա նա կութ յուն չու ներ 

և չէր կա րող ազ դել դա տա կան 

գոր ծի ել քի վրա հա մար վում է 

անձ նա կան կյան քի ի րա վուն քի մի-

ջամ տութ յուն և խախ տում:

Մատերն ընդդեմ Սլովակիայի, թիվ 

31534/96

Պանտելեյենկոն ընդդեմ 

Ուկրաինայի, թիվ 11901/02:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ Բ

Սյունիքի մարզային նյարդահոգեբուժական դիսպանսերում 

սննդամթերքի դուրսգրման ճաշացանկ-պահանջագրեր
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ Գ

ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ 

ԵՎ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՀՈԳԵՆՅԱՐԴԱԲԱՆԱԿԱՆ 

ԴԻՍՊԱՆՍԵՐԻ՝ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ Ե/2013.14.03/151 

ԵՎ Ե/2013.14.03/152 ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆ 

ԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ Դ

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴԱՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ 

ԴԻՍՊԱՆՍԵՐԻ՝ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ Ե/2013.14.03/153 

ԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ Ե 

ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՄԱՐԴՈՒ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԸ՝ ԸՍՏ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ 

ԿԱՅՔԷՋԵՐՈՎ ԵՎ ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ 

ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ՏԱՐԱԾՎԱԾ ՆՅՈՒԹԵՐԻ

Նա խա բան
Հել սինկ յան Քա ղա քա ցիա կան Ա սամբ լեա յի Վա նա ձո րի գրա սեն յա կը 

2011-2013 թթ. ըն թաց քում ի րա կա նաց րել է զանգ վա ծա յին լրատ վութ յան մի-

ջոց նե րի մշտա դի տար կում՝ նպա տակ ու նե նա լով ու սում նա սի րել պե տա կան 

քա ղա քա կա նութ յան բնույ թը, հա սա րա կութ յան վե րա բեր մուն քը հո գե կան 

ա ռող ջութ յան բնա գա վա ռի խնդիր նե րի, այդ թվում հո գե կան ա ռող ջութ յան 

խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ:

2011 թ. փետր վար-նո յեմ բեր ա միս նե րի ըն թաց քում կազ մա կեր պութ յան 

կող մից ու սում նա սիր վել են 26, 2012 թ. մա յիս-դեկ տեմ բեր ա միս նե րի ըն-

թաց քում՝ 20 և 2013 թվա կա նի հուն վար-դեկ տեմ բեր ա միս նե րի ըն թաց քում՝ 

13 լրատ վա մի ջոց նե րով և պաշ տո նա կան կայ քէ ջե րով հո գե կան ա ռող ջութ-

յան բնա գա վա ռի վե րա բեր յալ հրա պա րակ ված նյու թե րը36:

Մեթոդաբանությունը
Զանգ վա ծա յին լրատ վութ յան մի ջոց նե րից հա վա քագր ված նյու թե րը 

դա սա կարգ վել են ըստ նրանց տե սա կի, ըստ հան րա յին կար ծի քի ձևա վոր-

ման վրա ու նե ցած ազ դե ցութ յան: Հ րա պա րակ ված նյու թե րը գնա հատ վել 

են մար դու ի րա վունք նե րի խախ տում նե րի վե րա բեր յալ լրագ րո ղա կան հան-

րա ճա նաչ է թի կա յի կա նոն նե րի պահ պան ման տե սա կե տից: Ու շադ րութ յուն 

է դարձ վել նաև, թե ինչ քա նով են հրա պա րակ վող նյու թե րը անդ րա դառ նում 

հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի խախ-

36 2011 թ. դիտարկվել են police.am, police.am/tert02/index.php, moh.am պաշտոնական 

կայքէջերը, a1plus.am, lragir.am, azatutyun.am, yerkir.am, tert.am, news.am, armtimes.am, 7or.

am, aysor.am, hetq.am, henaran.am, aravot.am, hhp re ss.am, armworld.am, newsarmeniatv.com, 

shanttv.am, tv.a m,  migtvr.am ոչ պաշտոնական կայքէջերը և Ազգ, Չո րր որդ իշ խա նո ւթյո ւն, 

168 ժա մ, Հր ապա րա կ, Ժաման ակ օրա թե րթե րը, 

201 2 թ. դիտարկվ ել են p o lic e. a m ,  p ol ice .a m/ tert 02 /i ndex .p hp,  moh.am,  genp ro c.am պաշ տոն-

ակա ն կ այքէ ջեր ը և arav ot. am,  yer k i r.a m,  a zg.a m, 16 8 .am, chi .a m,  h h p ress.am , armwo rld.am, 

ar mtimes.am, a1plus. am,  lragir. am, te rt.am,  7or.am , ay sor .am, hetq.am, slaq. am, hena ran .a m ո չ 

պաշտոնական կայք էջերը,  

2013 թ. դիտար կվել են poli ce.am , m oh.am, g enp roc. am պաշտոնական կայքէջեր ը և hhpr ess .

a m, a1plus.am, lragir. am, 7 or. am, slaq.am, ilur .am, ga lat v.am, ar mlur.am, 1in.am, operativ.am ոչ 

պաշտոնական կայքէջերը:
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տում նե րին:

Հ րա պա րակ ված նյու թե րը դա սա կարգ վել են ըստ հար ցազ րույց, հե-

տաքն նութ յուն, տե ղե կատ վութ յուն, վեր լու ծութ յուն, հայ տա րա րութ յուն տե-

սակ նե րի: 

Ըստ հան րա յին կար ծի քի ձևա վոր ման վրա ու նե ցած ազ դե ցութ յան՝ հրա-

պա րակ ված նյու թե րը ու սում նա սիր վել են հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր-

ներ ու նե ցող ան ձանց նկատ մամբ բա ցա սա կան կամ դրա կան վե րա բեր-

մուն քի ձևա վոր ման տե սանկ յու նից: Բա ցա սա կան հա սա րա կա կան կար ծիք 

ձևա վո րող հրա պա րա կում նե րի գնա հատ ման դեպ քում ա ռանձ նա հա տուկ 

ու շադ րութ յուն է դարձ վել հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան-

ձանց նկատ մամբ պատ ժո ղա կան վե րա բեր մուն քը լու սա բա նող նյու թե րին: 

Մշ տա դի տարկ ման ըն թաց քում հա վա քագր վել են ընդ հա նուր թվով 431 

նյութ /2011 թ.՝ 258, 2012 թ.՝ 70 և 2013 թ.՝ 103/, ո րոն ցից 20-ը տա րած վել են 

պաշ տո նա կան կայ քէ ջե րով, մյուս նե րը՝ ԶԼՄ-նե րով: 

Պաշտոնական կայքէջերով տարածված 20 նյութը տարածվել են ՀՀ 

Առողջապահության նախարարության, Ոստիկանության և Գլխավոր 

դատախազության կայքէջերով /տե́ ս աղյուսակ 1/:

Աղյուսակ 1: Պաշտոնական կայքէջերով հրապարակված նյութերի 

դասակարգումը

2011 թ. 2012 թ. 2013 թ. Ընդամենը

Առողջապահության 

նախարարություն

5 1 4 10

Ոստիկանություն 8 - - 8

Դատախազություն - 2 - 2

Ընդամենը 13 3 4 20

Միա ժա մա նակ ԶԼՄ-նե րով տա րած ված 411 նյու թե րից 198-ի դեպ քում 

տե ղե կատ վութ յան տրա մադ րող ներ են հան դի սա ցել պե տա կան կա ռույց-

նե րը՝ Ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յուն, Ոս տի կա նութ յուն, նյար դա հո-

գե բու ժա կան հաս տա տութ յուն և  այլն, իսկ 240-ի դեպ քում՝ ոչ պաշ տո նա-

կան աղբ յուր նե րը՝ քա ղա քա ցի ներ, հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն-

ներ, հո գե բույժ ներ, հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձինք և  

այլն /տե́ ս  աղ յու սակ 2/: 
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Աղյուսակ 2: Հոգեկան առողջության բնագավառի վերաբերյալ 

տեղեկատվության դասակարգումը ըստ պաշտոնական և ոչ 

պաշտոնական աղբյուրների

2011 թ. 2012 թ. 2013 թ. Ընդամենը

Պաշտոնական աղբյուրներ

Առողջապահության նախարարություն 8 3 8 19

Դատախազություն 1 5 1 7

Կառավարություն 1 - - 1

Նյարդահոգեբուժական 

բուժհաստատություն
15 2 9 26

Ոստիկանություն 41 7 6 54

Պաշտպանության նախարարություն/

ՊՆ քննչական ծառայություն
41 -

1 42

Կրթության և գիտության 

նախարարություն
- 2 - 2

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարություն
- -

1 1

Մարդու իրավունքների պաշտպանի 

գրասենյակ
- -

1 1

ՀՀ հատուկ քննչական ծառայություն - - 1 2

Այլ 32 6 6 44

Ընդամենը 139 25 34 198

Ոչ պաշտոնական աղբյուրներ

Հոգեկան առողջության խնդիրներ 

ունեցող անձ
3 - - 3

Հոգեբան 5 7 - 12

Հոգեբույժ 11 5 2 18

Հոգեթերապևտ - - 1 1

Հասարակական կազմակերպություն 11 7 1 19

Միջազգային կազմակերպություն 5 - - 5

Փաստաբան 1 - 1 2

Քաղաքացի 21 1 16 38

Զանգվածային լրատվության միջոց /

կամ նշված չի/
33 15 50 98

Այլ 31 11 2 44

Ընդամենը 121 46 76 240
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Ինչ պես եր ևում է աղ յու սակ 2-ից, ա ռա վել շատ տե ղե կատ վութ յուն 

տրա մադ րել է Ոս տի կա նութ յու նը՝ 198 նյու թից 54-ը /մոտ 27 տո կոս/, այ նու-

հետև Պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յու նը՝ 42 նյութ /մոտ 21 տո կոս/: Ոս-

տի կա նութ յու նը որ պես կա նոն տե ղե կատ վութ յուն է տրա մադ րել հո գե կան 

ա ռող ջութ յան խնդիր ու նե ցող ան ձի կող մից այս կամ այն ոչ ի րա վա չափ 

գոր ծո ղութ յան մա սին, իսկ Պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յու նը տե ղե-

կատ վութ յուն է տրա մադ րել ե րեք զին ծա ռա յող նե րի մա սին, ո րոն ցից եր-

կու սը զին ծա ռա յութ յան ըն թաց քում հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր են ձեռք 

բե րել, իսկ մե կը նման խնդրով զո րա կոչ վել է բա նակ, որ տեղ վեր ջի նիս 

ա ռող ջա կան վի ճա կը վա տա ցել է:

Ոչ պաշ տո նա կան աղբ յուր նե րում մեծ թիվ է կազ մել զանգ վա ծա յին լրատ-

վութ յան մի ջոց նե րի կող մից տա րած ված տե ղե կատ վութ յու նը /մոտ 41 տո կոս/37: 

Բա վա կա նին մեծ թիվ են կազ մում նաև բնա գա վա ռի մաս նա գետ նե րի /մոտ 13 

տո կոս/, ինչ պես նաև քա ղա քա ցի նե րի կող մից տրա մադր ված տե ղե կութ յուն-

նե րը /մոտ 16 տո կոս/: Հո գե կան ա ռող ջութ յան բնա գա վա ռի մաս նա գետ նե րը 

տե ղե կատ վութ յուն են տրա մադ րում բնա գա վա ռում առ կա խնդիր նե րի, հո գե-

կան ա ռող ջութ յան խնդիր նե րի ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րի, քա ղա քա ցի նե րը՝ 

հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց մա սին:

Հոգեկան առողջության բնագավառի վերաբերյալ 2011-2013 

թթ. հրապարակված նյութերի տեսակները և նրանց՝ հանրային 

կարծիքի ձևավորման վրա ունեցած ազդեցությունը

Հո գե կան ա ռող ջութ յան բնա գա վա ռի վե րա բեր յալ նյու թե րը ըստ տե-

սակ նե րի ներ կա յաց ված են աղ յու սակ 3-ում:

Աղյուսակ 3: Հոգեկան առողջության բնագավառի վերաբերյալ 

տեղեկատվության դասակարգումը ըստ նյութերի տեսակների

2011 թ. 2012 թ. 2013 թ. Ընդամենը

Տեղեկատվություն 130 45 79 254

Հետաքննություն 115 17 23 155

Հարցազրույց 4 1 1 6

Վերլուծություն 4 - - 4

Հայտարարություն 5 7 - 12

Ընդամենը 258 70 103 431

37 Տեղեկությունը, որի աղբյուրը հրապարակման մեջ նշված չի եղել և հրապարակված է եղել 

ԶԼՄ-ի կողմից, որպես աղբյուր նշվել է զանգվածային լրատվության միջոց տարբերակը:
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Ինչ պես եր ևում է աղ յու սակ 3-ից, նյու թե րը մեծ մա սամբ տե ղե կատ վա-

կան են /մոտ 59 տո կոս/, սա կայն մեծ թիվ են կազ մում նաև հե տաքն նա կան 

բո վան դա կութ յամբ նյու թե րը /մոտ 36 տո կոս/: 

Ու շադ րութ յան են ար ժա նի հե տաքն նութ յուն տե սա կի նյու թե րը, ո րոնք 

ի տար բե րութ յուն մյուս տե սակ նե րի, որ պես կա նոն տե ղե կատ վութ յուն են 

տրա մադ րում հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց կող մից 

կա տար ված քրեո րեն հե տապն դե լի ա րարք նե րի կամ հո գե կան ա ռող ջութ-

յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րը խախ տող պաշ տո նա տար 

ան ձանց գոր ծո ղութ յուն նե րի մա սին: Հատ կան շա կան է, որ հե տաքն նա կան 

բո վան դա կութ յամբ նյու թե րը ըստ տա րի նե րի նվա զում են /2011 թ.̀ 45 տո-

կոս, 2012 թ.̀ 24 տո կոս, 2013 թ.̀ 22 տո կոս/:

Ըստ հան րա յին կար ծի քի ձևա վոր ման վրա ու նե ցած ազ դե ցութ յան՝ 

նյու թե րը բա ժան վել են ե րեք խմբի՝ նյու թեր, ո րոնք հո գե կան ա ռող ջութ յան 

խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց նկատ մամբ ձևա վո րում են բա ցա սա կան, դրա-

կան վե րա բեր մունք, ինչ պես նաև նյու թեր, ո րոնք վե րա բեր մունք չեն ձևա-

վո րում /տե́ ս  աղ յու սակ 4/: 

Աղյուսակ 4: Հոգեկան առողջության բնագավառի վերաբերյալ 

հրապարակումների դասակարգումը՝ ըստ հանրային կարծիքի 

ձևավորման վրա ունեցած բնույթի

2011 թ. 2012 թ. 2013 թ. Ընդամենը

Բացասական վերաբերմունք 

ձևավորող նյութեր

65 3 18 86

Դրական վերաբերմունք 

ձևավորող նյութեր

1 - 1 2

Նյութեր, որոնք դրական կամ 

բացասական վերաբերմունք չեն 

ձևավորում

192 67 84 343

Ընդամենը 258 70 103 431

Ինչ պես եր ևում է աղ յու սակ 4-ից, հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ 

ու նե ցող ան ձանց նկատ մամբ դրա կան վե րա բեր մունք ձևա վո րող նյու թե րը 

ըն դա մե նը եր կուսն են, իսկ բա ցա սա կան վե րա բեր մունք ձևա վո րող հրա-

պա րա կում նե րը մեծ թիվ են կազ մում /մոտ 20 տո կոս/:  

Բա ցա սա կան վե րա բեր մունք ձևա վո րող հրա պա րա կում նե րը հիմ նա-

կա նում ներ կա յաց նում են հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան-

ձանց կող մից կա տար ված քրեո րեն հե տապն դե լի ա րարք նե րը: Ն ման հրա-

պա րա կում նե րը խթա նում են հա սա րա կա կան այն կար ծի քը, որ հո գե կան 
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ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձինք հան ցա գործ ներ են կամ մեծ է 

նրանց կող մից հան ցա գոր ծութ յուն նե րի կա տար ման հա վա նա կա նութ յու նը: 

Հ րա պա րակ ված 431 նյու թե րից մե ծա մաս նութ յու նը փաս տո րեն վե րա-

բե րել են հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց կող մից կա-

տար ված ոչ ի րա վա չափ գոր ծո ղութ յուն նե րին: Հարկ է նշել, որ ա մեն դեպ-

քում փոք րա թիվ սա կայն հրա պա րակ վել են նյու թեր, ո րոնք ուղղ ված են 

հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի պաշտ-

պա նութ յա նը, հո գե կան ա ռող ջութ յան բնա գա վա ռում պե տա կան մա կար-

դա կում ի րա կա նաց վող բա րե փո խում նե րին /տե́ ս  աղ յու սակ 5/: 

Աղյուսակ 5: Հոգեկան առողջության բնագավառի վերաբերյալ 

հրապարակումների դասակարգումը՝ ըստ վերաբերելիության

2011 թ. 2012 թ. 2013 թ. Ընդամենը

Հոգեկան առողջության խնդիրներ 

ունեցող անձանց մասնակցությամբ 

հանցագործությունների մասին

65 3 18 86

Հոգեբուժական բուժհաստատությունում անձի 

ապօրինի պահման մասին 
0 0 20 20

Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող 

անձանց կողմից ինքնասպանությունների կամ 

ինքնասպանության փորձերի մասին

28 8 5 41

Զորակոչիկների, զինծառայողների հոգեկան 

առողջության խնդրով բանակ զորակոչելու, 

բանակում հոգեկան առողջության խնդրի 

ձեռքբերման մասին

67 3 - 70

Հոգեկան առողջության խնդիրների 

առաջացման պատճառների, կանխարգելման, 

բուժման առաջընթացների մասին 

11 10 10 31

Հոգեկան առողջության բնագավառում 

բարեփոխումներ/ծրագրերի մասին
11 4 6 21

Հոգեկան առողջության միջազգային օրվա 

մասին
5 4 2 11

ՀՀ-ում հոգեկան առողջության բնագավառի 

վերաբերյալ գիտաժողովի անցկացման մասին
2 - 1 3

Հոգեկան առողջության բնագավառում 

օրենսդրական փոփոխության մասին
1 - - 1

Հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող 

անձանց կողմից կատարվող հանրության 

կողմից անընդունելի գործողությունների մասին

- 1 3 4
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Հոգեբուժական բուժհաստատություններում 

վատ պայմանների, բուժման համար 

անհրաժեշտ պայմանների բացակայության 

մասին

1 2 4 7

Այլ 67 35 34 1361

Ընդամենը 258 70 103 431

Ինչ պես եր ևում է աղ յու սակ 5-ից, հո գե կան ա ռող ջութ յան բնա գա վա ռում 

բա րե փո խում նե րի/ծրագ րե րի վե րա բեր յալ հրա պա րակ վել է 21 նյութ, ո րից 

ու շադ րութ յան ա ռա վել ար ժա նի են 2013 թ. հրա պա րակ ված 6 նյու թե րը: Վեր-

ջին ներս մաս նա վո րա պես լու սա բա նում են, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-

յու նում տրա մադր վող հո գե կան ա ռող ջութ յան ծա ռա յութ յուն նե րը չեն հա-

մա պա տաս խա նում ժա մա նա կա կից մո տե ցում նե րին ու բա րե փո խում նե րի 

անհ րա ժեշ տութ յուն կա: Տե ղե կատ վութ յուն է տրա մադր վում հո գե կան ա ռող-

ջութ յան պահ պան ման և բա րե լավ ման Ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ-

յան ռազ մա վա րութ յան և Աշ խա տան քի և սո ցիա լա կան հար ցե րի նա խա րա-

րութ յան հա յե ցա կար գի վե րա բեր յալ, այդ թվում՝ վեր ջի նիս և  այն ա պա հո վող 

մի ջո ցա ռում նե րի ցան կի ՀՀ կա ռա վա րութ յան կող մից ըն դուն ման և հո գե-

կան ա ռող ջութ յան ո լոր տում Ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րութ յան ռազ մա-

վա րութ յան կա պակ ցութ յամբ կա տար վող աշ խա տանք նե րի մա սին: 

Մեծ թիվ են կազ մել ինք նաս պա նութ յան կամ ինք նաս պա նութ յան փոր-

ձե րը լու սա բա նող, զո րա կո չիկ նե րի և զին ծա ռա յող նե րի, ինչ պես նաև հո գե-

բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յու նում ան ձի ա պօ րի նի պահ ման վե րա բեր յալ 

հրա պա րա կում նե րը: Հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յու նում ան ձի ա պօ-

րի նի պահ ման վե րա բեր յալ հրա պա րա կում նե րը ուղղ ված են ե ղել Հա յաս-

տա նի Հան րա պե տութ յան քա ղա քա ցու ի րա վուն քի պաշտ պա նութ յա նը: 

Ըստ զանգ վա ծա յին լրատ վութ յան մի ջոց նե րի, հա սա րա կա կան կազ մա կեր-

պութ յուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի՝ տվյալ ան ձին հո գե բու ժա կան հաս տա-

տութ յուն են տե ղա փո խել ու պա հել ա պօ րի նի: Ի հար կե նյու թե րից ո մանց 

մի ջո ցով պաշ տո նա կան հեր քում է տրվել քա ղա քա ցուն ա պօ րի նի հո գե բու-

ժա կան հաս տա տութ յու նում պա հե լու, ա պօ րի նի հար կա դիր բուժ ման են-

թար կե լու ու նրա ի րա վունք նե րի խախ տում նե րի վե րա բեր յալ: 

2011-2013 թթ. հրա պա րակ ված 431 նյու թե րից միայն մե կում է հո գե կան 

ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ յուն 

տա րա ծե լիս լրագ րո ղա կան է թի կա յի կա նոն նե րի պահ պան ման խնդրի վե-

րա բեր յալ անդ րա դարձ ե ղել: Մաս նա վո րա պես լրագ րո ղը զրպար տել է մեկ 

այլ լրագ րո ղի հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ու նե ցող ան ձին նո պա յի ըն-

թաց քում տե սան կա րե լու և  այն հրա պա րա կե լու հա մար38: 

38 Տե´ս http://operativ.am/?p=22993/
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ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

2011-2013 ԹԹ. ՀՐԱՊԱՐԱԿՎԱԾ ՆՅՈՒԹԵՐԸ ՀՈԳԵԿԱՆ 

ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ 

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ

Հո գե կան ա ռող ջութ յան բնա գա վա ռի վե րա բեր յալ 2011-2013 թթ. հրա-

պա րակ ված նյու թե րը, ինչ պես նշվել է վեր ևում, գնա հատ վել են մար դու 

ի րա վունք նե րի խախ տում նե րի վե րա բեր յալ լրագ րո ղա կան հան րա ճա նաչ 

է թի կա յի կա նոն նե րի պահ պան ման տե սա կե տից: Նաև դի տարկ վել է, թե 

ինչ քա նով են հրա պա րակ վող նյու թե րը անդ րա դառ նում հո գե կան ա ռող-

ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի խախ տում նե րին:

Այս պես, դի տարկ ված 431 հրա պա րա կում նե րից 36-ում /մոտ 8 տո կո սը/ 

ներ կա յաց վում է հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց ի րա-

վունք նե րի խախ տում նե րի մա սին տե ղե կատ վութ յուն: 

Ընդ ո րում ի րա վունք նե րի խախ տում նե րի կե սից ա վե լին խոշ տան գում նե-

րից, դա ժան, ան մարդ կա յին, ար ժա նա պատ վութ յու նը նվաս տաց նող վե րա բեր-

մուն քից, աշ խա տան քա յին շա հա գոր ծու մից զերծ մնա լու և  ան ձի ա զա տութ յան 

և  ան ձեռնմ խե լիութ յան ի րա վունք նե րին են վե րա բե րում /տե́ ս  աղ յու սակ 6/:

Աղյուսակ 6: Հոգեկան առողջության բնագավառի վերաբերյալ 

հրապարակումների դասակարգումը՝ ըստ հոգեկան առողջության 

խնդիրներ ունեցող անձանց խախտված իրավունքների39

2011 թ. 2012 թ. 2013 թ. Ընդամենը

Որակի ստանդարտների պահպանման իրավունք 1 - 2 3

Տեղեկատվության իրավունք 1 - - 1

Խոշտանգումներից, դաժան, անմարդկային, 

արժանապատվությունը նվաստացնող 

վերաբերմունքից զերծ մնալու իրավունք

- 14 9 23

Աշխատանքային շահագործումից զերծ մնալու 

իրավունք
- 14 - 14

Առողջության պահպանման իրավունք 6 - - 6

Ընտրելու իրավունք - 1 - 1

Անձի ազատության և անձեռնմխելիության 

իրավունք
- - 13 13

Ընդամենը 8 29 24 61

39 Աղյուսակում ներկայացված խախտումների թիվը /61/ չի համընկնում 2011-2013 թթ. 

հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց խախտված իրավունքների վերաբերյալ 

հրապարակումների թվին /36/, քանի որ հրապարակվել են նյութեր, որոնք միաժամանակ 

տեղեկատվություն են տրամադրել մեկից ավելի իրավունքների խախտումների մասին: 
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2012 թ. խոշ տան գում նե րից, դա ժան, ան մարդ կա յին, ար ժա նա պատ-

վութ յու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քից և  աշ խա տան քա յին շա հա-

գոր ծու մից զերծ մնա լու ի րա վունք նե րի աղ յու սակ 6-ում նշված 14-ա կան 

խախ տում նե րը վե րա բեր վել են Վար դե նի սի նյար դա հո գե բա նա կան տուն 

ին տեր նա տի բնա կիչ նե րին, ո րոնք հար ցազ րույց էին տվել լրագ րո ղին ան-

մարդ կա յին պայ ման նե րում հար կա դիր աշ խա տան քի ի րա կա նաց ման վե-

րա բեր յալ: Ի դեպ նույն 14 հրա պա րա կում նե րը միա ժա մա նակ վե րա բե րել 

են վե րը նշված թե ա ռա ջին, թե երկ րորդ ի րա վուն քի խախտ մա նը: 2013 

թ. խոշ տան գում նե րից, դա ժան, ան մարդ կա յին, ար ժա նա պատ վութ յու նը 

նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քից զերծ մնա լու ի րա վուն քի 9 խախ տում նե րից 

3-ը վե րա բեր վել են ան ձին, ում, ըստ լրատ վութ յան մի ջոց նե րի, ա պօ րի նի 

են պա հել հո գե բու ժա կան հաս տա տութ յու նում և ն րա նկատ մամբ կի րա ռել 

բռնութ յուն, մյուս նե րը վե րա բե րել են առ հա սա րակ հո գե բու ժա կան հաս-

տա տութ յու նում ան ձի ար ժա նա պատ վութ յու նը նվաս տաց նող պայ ման նե-

րում բուժ ման ի րա կա նաց մա նը: Ի դեպ ան ձի ա զա տութ յան և  ան ձեռնմ խե-

լիութ յան ի րա վուն քի խախ տում նե րը ևս վե րա բեր վել է ան ձին, ում ա պօ րի նի 

են պա հել հո գե բու ժա րա նում: 

Հ րա պա րահ ված նյու թե րը լու սա բա նել են նաև ա ռող ջութ յան պահ պան-

ման, ո րա կի ստան դարտ նե րի պահ պան ման, ընտ րե լու, տե ղե կատ վութ յան 

ի րա վունք նե րի խախ տում նե րի մա սին:

Այս պես, հրա պա րակ վել է 6 նյութ, որ տեղ տե ղե կատ վութ յուն է տրա-

մադր վել հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձին բա նակ զո րա-

կո չե լու և բա նա կում ա ռող ջա կան վի ճա կի վատ թա րաց ման վե րա բեր յալ:

Ո րա կի ստան դարտ նե րի պահ պան ման ի րա վուն քի խախ տում նե րը լու-

սա բա նող ե րեք հրա պա րա կում նե րը վե րա բե րել են պատ շաճ ո րա կի և քա-

նա կի դե ղե րով չա պա հով մա նը: Ընդ ո րում նյու թե րից եր կու սում հրա պա-

րակ վել է Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի գրա սեն յա կի՝ հո գե բու ժա կան 

հաս տա տութ յուն նե րում ու սում նա սի րութ յամբ ստաց ված տե ղե կատ վութ յու-

նը, մյու սում հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց հա րա-

զատ նե րի կող մից բո ղոքն է ներ կա յաց վել հո գե մետ դե ղա մի ջո ցի չտրա-

մադր ման մա սին: Ո րա կի ստան դարտ նե րի պահ պան ման ի րա վուն քի մա սին 

ի րա զե կող եր կու հրա պա րա կում նե րը միա ժա մա նակ տե ղե կատ վութ յուն են 

տրա մադ րել նաև խոշ տան գում նե րից, դա ժան, ան մարդ կա յին, ար ժա նա-

պատ վութ յու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քից զերծ մնա լու ի րա վուն քի 

խախտ ման մա սին:

Հ րա պա րա կու մը, ո րը նաև տե ղե կատ վութ յան ի րա վուն քի խախտ ման 

մա սին է լու սա բա նել, վե րա բե րել է հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ու նե ցող 

ան ձին, ո րը տե ղե կաց ված չի ե ղել իր հի վան դութ յան ախ տո րոշ մա նը:
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Ընտ րե լու ի րա վուն քի խախ տու մը վե րա բե րել է հո գե բու ժա կան հաս-

տա տութ յու նում բու ժում կամ խնամք ստա ցող 3 ան ձի, ո րոնց ա նուն նե րը 

ե ղել են հա մա պա տաս խան ցու ցակ նե րում, սա կայն նրանց թույլ չի տրվել 

քվեար կել հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ու նե նա լու պատ ճա ռով:

2011-2013 թթ. ոչ միայն լու սա բան վել են հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ 

ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի խախ տում նե րը, այլև հրա պա րա կում նե րի մի-

ջո ցով, մաս նա վո րա պես հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց 

անձ նա կան տվյալ նե րի հրա պա րակ մամբ խախտ վել է ան ձի մաս նա վոր կյան քի 

և գաղտ նիութ յան ի րա վուն քը /431 նյու թե րից 144-ի դեպ քում/:

ԵԶՐԱՀԱՆԳՈՒՄՆԵՐ

2011-2013 թթ. տա րած ված հո գե կան ա ռող ջութ յան բնա գա վա ռին վե-

րա բե րող նյու թե րից կա րող ենք հետ ևութ յուն ա նել, որ մեծ են հո գե կան 

ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի խախ տում նե րի 

ռիս կե րը հատ կա պես հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րում: Միա-

ժա մա նակ հո գե կան ա ռող ջութ յան ո լոր տը սկսել է ա ռա վել մեծ ու շադ րութ-

յան ար ժա նա նալ պատ կան մար մին նե րի կող մից, ո րի ա պա ցույցն են ո լոր-

տում կա տար վող բա րե փո խում նե րը: 

Միև նույն ժա մա նակ զանգ վա ծա յին լրատ վա կան մի ջոց նե րի կող մից 

այն պի սի հրա պա րա կում ներ են լու սա բան վում, ո րոնք ա նուղ ղա կի ձևով 

խախ տում են հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց ի րա-

վունք նե րը՝ խո չըն դո տե լով նրանց ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց մա նը, նաև 

նյու թեր, ո րոնց մի ջո ցով ան մի ջա կա նո րեն խախտ վում են հո գե կան ա ռող-

ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րը: 

Ա նուղ ղա կի կեր պով զանգ վա ծա յին լրատ վութ յան մի ջո ցի կող մից հո-

գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի խախ-

տում նե րը դրսևոր վում են հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան-

ձանց մա սին այն պի սի նյու թե րի հրա պա րակ մամբ /հո գե կան ա ռող ջութ յան 

խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց վտան գա վո րութ յան, կա տա րած հան ցա գոր-

ծութ յուն նե րի, ոչ խե լա միտ ա րարք նե րի, ինք նաս պա նութ յուն նե րի լու սա բա-

նում/, ո րոնք կա րող են հան գեց նել հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե-

ցող ան ձանց նկատ մամբ կարծ րա տի պե րի ամ րապնդ մա նը և խո չըն դո տել 

հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց հա մայն քում նե րառ-

մա նը:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ Զ 

Գյումրու հոգեկան առողջության կենտրոնի օրվա ռեժիմը
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ Է 

Գյումրու հոգեկան առողջության կենտրոնի զսպման 

միջոցների գրանցամատյանը
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ Ը 

ԺՈՒԼԵՏԱ ԱՄԱՐԻԿՅԱՆԻ ԳՈՐԾԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

2013 թ. հու նի սի 3-6-ն  ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում կազ մա կեր պութ-

յու նը ՀՀ նյար դա հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րում մար դու ի րա-

վունք նե րի մշտա դի տարկ ման շրջա նակ նե րում ու սում նա սի րութ յու նը կա-

տա րում էր Ա վա նի հո գե բու ժա կան կլի նի կա յում:

Մշ տա դի տարկ ման ի րա կա նաց ման ըն թաց քում կազ մա կեր պութ յան 

աշ խա տա կից նե րը հար ցազ րույց ու նե ցան Ժու լե տա Ա մա րիկ յա նի հետ, ով 

պատ մեց, որ ին քը 2013 թ. մա յի սի 30-ին բռնի ու ժով է բեր վել հո գե բու ժա կան 

հաս տա տութ յուն, որ դա տա կան նիստ է ե ղել հո գե բու ժա կան հար կա դիր 

բուժ ման մա սին, սա կայն դա տա րա նը դեռևս ո րո շում չի կա յաց րել: Կազ մա-

կեր պութ յան աշ խա տա կից նե րը կնո ջը տրա մադ րել էին հե ռա խո սա հա մար 

և հե տա գա ա ջակ ցութ յան պատ րաս տա կա մութ յուն հայտ նել դա տա րա նի՝ 

հար կա դիր բուժ ման մա սին դրա կան ո րո շում կա յաց նե լու դեպ քում: 

Կի նը մի քա նի օր անց զան գա հա րել է կազ մա կեր պութ յան ներ կա յա-

ցուց չին և խնդ րել օգ նել ի րեն, քա նի որ ին քը չի ցան կա նում հար կա դիր 

բու ժում ստա նալ, սա կայն դա տա րա նի ո րոշ մամբ հո գե բու ժա կան հաս տա-

տութ յու նը իր նկատ մամբ հար կա դիր բու ժում է ի րա կա նաց նում:

Կազ մա կեր պութ յու նը քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան հա-

մար փաս տա բա նի ծա ռա յութ յուն նե րով ա պա հո վե լու խնդրան քով դի մել է Բաց 

Հա սա րա կութ յան Հիմ նադ րամ նե րին և ս տա ցել հա մա պա տաս խան ա ջակ-

ցութ յու նը: Գոր ծով ներգ րավ վել է փաս տա բան Տիգ րան Հայ րա պետ յա նը:

Ժու լե տա Ա մա րիկ յա նը հո գե բու ժա րա նից դուրս է գրվել 2013 թ. հու նի սի 

28-ին՝ փաս տա բա նի գրութ յու նից ան մի ջա պես հե տո: 

Տիգ րան Հայ րա պետ յա նին Ժու լե տա Ա մա րիկ յա նը պատ մել է, որ մոտ 

մեկ ա միս տա ռա պել է հո գե բու ժա րա նում տի րող մթնո լոր տից ու պայ ման-

նե րից: Ն շել է, որ հո գե բու ժա րա նում գտնվե լու ա ռա ջին 5 օ րե րի ըն թաց քում 

չի սնվել, միայն ջուր է խմել: Ժու լե տա Ա մա րիկ յա նը հրա ժար վել է տրա-

մադր ված դե ղե րից, քա նի որ երբ ա ռա ջին օ րը խմել է այդ դե ղե րը, սիր տը 

վա տա ցել է ու չի կա րո ղա ցել քնել ամ բողջ գի շեր: Ըստ նրա՝ բժիշկ նե րը 

տեղ յակ են ե ղել, որ նա դե ղե րը չի խմում և փոր ձել են դե ղե րը փշրանք 

դարձ նե լով, ստի պե լով խմեց նել, ինչ պես նաև դուրս գրե լիս ստի պո ղա բար 

նե րար կել են:

Հո գե բու ժա րա նում գտնվե լու ողջ ըն թաց քում Ժու լե տա Ա մա րիկ յա նը 

տանջ վել և տա ռա պել է, ոտ նա հար վել և ս տո րաց վել է նրա ար ժա նա պատ-

վութ յու նը. հո գե բու ժա րա նում գտնվող բու ժում կամ խնամք ստա ցող ան-
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ձինք ա նընդ հատ ծե ծել և հայ հո յել են միմ յանց և գո ղա ցել միմ յանց ու տե-

լիք նե րը: 

Փաս տա բան Տ. Հայ րա պետ յա նը հար կա դիր բուժ ման վե րա բեր յալ 

ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի ո րո շու մը բո ղո քար կել է ՀՀ վե րաքն նիչ դա-

տա րա նում: 

Բո ղո քում նշվել է, որ կլի նի կա յի ղե կա վա րի՝ դա տա րա նին ուղղ ված 

դի մու մը չի համապատասխանել օրենսդրությամբ սահմանված կարգին, 

այնուամենայնիվ այն վարույթ է ընդունվել:

Մինչ դեռ ըստ Տ. Հայ րա պետ յա նի՝ դա տա րա նը կողմ նա կալ վե րա բեր-

մունք է ցու ցա բե րել կնոջ նկատ մամբ, քա նի որ չի ըն դու նել «հո գե կան 

ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող» կնոջ բո ղո քը՝ ուղղ ված ՀՀ վե րաքն նիչ 

դա տա րան այն պատ ճա ռա բա նութ յամբ, թե վե րաքն նիչ բո ղո քը չի հա մա-

պա տաս խա նում օ րեն քով սահ ման ված կար գին, որ բա ցա կա յում են մի 

շարք տվյալ ներ, ինչ պի սին է գոր ծի հա մա րը, հո գե բու ժա կան հաս տա տութ-

յան լրիվ ան վա նու մը և  այլն և միա ժա մա նակ բա ցա կա յում է պե տա կան 

տուր քի վճա րու մը հաս տա տող ան դոր րա գի րը: Պե տա կան տուր քի վճա րու-

մը հաս տա տող ան դոր րագ րի բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով չէր ըն դուն վել 

նաև փաս տա բան Տ. Հայ րա պետ յա նի՝ ՀՀ վե րաքն նիչ դա տա րա նին ուղղ-

ված բո ղո քը:

Ս տաց վում է, որ հաս տա տութ յան ղե կա վա րի, ով փաս տո րեն հմուտ է 

նման գոր ծե րում և  ա ռա ջին ան գա մը չէ, որ դի մում էր ներ կա յաց նում դա-

տա րան, դի մու մը դա տա րա նը ըն դու նել էր, այդ թվում ա ռանց պե տա կան 

տուր քի վճար ման, ին չը, ըստ դա տա վո րի, օ րեն քի սահ ման նե րում է, իսկ մի 

կնոջ դի մու մը, ով, ըստ բժիշկ նե րի եզ րա կա ցութ յան, հո գե կան ա ռող ջութ-

յան խնդիր ներ ու նի, վտանգ է ներ կա յաց նում հա սա րա կութ յան հա մար ու 

ստա ցիո նար բուժ ման կա րիք ու նի, չէր ըն դու նել: Ինչ վե րա բե րում է փաս-

տա բա նի կող մից ներ կա յաց ված բո ղո քը չըն դու նե լուն, ըստ Տ. Հայ րա պետ-

յա նի՝ հո գե բու ժա րա նում փակ ված ան ձը պե տա կան տուր քի գու մա րը չի 

կա րող փաս տա բա նին վճա րել:

Միա ժա մա նակ 2013 թ. հու նի սի 4-ին տե ղի ու նե ցած դա տա կան նիս-

տին, ո րի ըն թաց քում ո րոշ վել է Ժու լե տա Ա մա րիկ յա նի նկատ մամբ հար-

կա դիր բու ժում կի րա ռե լու հար ցը, վեր ջի նիս ներկայացուցիչը չի ունեցել 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ներկայացուցչի իրավունքները 

հաստատող լիազորագիր: Ժ. Ա մա րիկ յա նի ներ կա յա ցու ցի չը ե ղել է վեր ջի-

նիս եղ բայ րը, ով միջ նոր դել է քրո ջը հո գե բու ժա րան տե ղա փո խե լու հա-

մար, ուս տի նրա շահերը բացահայտ հակասել են Ժու լե տա Ամարիկյանի 

շահերին և նրանց հարաբերությունները բավականին լարված են եղել:

Բա ցի այն, որ որ պես քա ղա քա ցու օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ հան դես է 
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ե կել նրա եղ բայ րը, նրան ի րա վա կան ա ջակ ցութ յուն ցույց տա լու հա մար չի 

ներգ րավ վել ի րա վա բան, այն դեպ քում, երբ քա ղա քա ցին բա նա վոր կար-

գով խնդրել է ի րեն ի րա վա կան ա ջակ ցութ յուն ցու ցա բե րել: 

Մ տա հո գիչ է նաև այն, որ դա տա րա նը բուժ ման հա մար հիմք էր ըն դու-

նել հո գե բու ժա կան հանձ նա ժո ղո վի եզ րա կա ցութ յու նը, ո րը ըստ փաս տա-

բա նի որ պես այդ պի սին հիմ նա վոր չի պատ ճա ռա բա նում հար կա դիր բուժ-

ման կա րի քը:

2013 թ. դեկ տեմ բե րի 3-ին ՀՀ վե րաքն նիչ դա տա րա նը ո րո շում է կա յաց-

րել բե կա նել ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի՝ Ժու լե տա Ա մա րիկ յա նին հո գե-

բու ժա րա նում հար կա դիր բուժ ման են թար կե լու մա սին վճի ռը: Դա տա րա նը 

գտել էր, որ Ժու լե տա Ա մա րիկ յա նի կող մից ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նում 

հան դես ե կող ան ձը պատ շաճ ձևա կերպ ված և նո տա րա կան կար գով հաս-

տատ ված լիա զո րա գիր չի ու նե ցել, իսկ «դա տա րանն ըստ էութ յան վեր ջի-

նիս որ պես ներ կա յա ցու ցիչ ներգ րա վե լու հիմ քում ըստ էութ յան դրել է այն 

հան գա ման քը, որ Ժու լե տա Ա մա րիկ յա նը չի կա րող հան դես գալ ինք նու-

րույն», ին չի արդ յուն քում խախտ վել է նաև նրա օ րեն քի ա ռաջ հա վա սա-

րութ յան ի րա վուն քը:

2014 թ. փետր վա րի 6-ին ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նում ո րո շում է կա-

յաց վել մեր ժել Ա վա նի հո գե բու ժա կան կլի նի կա յի տնօ րեն Ա. Հա կոբ յա նի 

դի մու մը և դա դա րեց նել Ժու լե տա Ա մա րիկ յա նի՝ հո գե բու ժա կան հաս տա-

տութ յու նում գտնվե լու ժամ կե տը:

Միա ժա մա նակ Ժու լե տա Ա մա րիկ յա նի շա հե րի պաշտ պա նը դի մել է 

Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րան՝ խնդրե լով ճա նա չել իր 

պաշտ պան յա լի խոշ տան գում նե րից կամ ան մարդ կա յին կամ ար ժա նա-

պատ վութ յու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քից կամ պատ ժից զերծ մնա լու 

ի րա վուն քի խախ տու մը: 
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