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Զեկույցը խմբագրեց՝ Արթուր Սաքունց

Կազմեց՝ Սուզաննա Ղարաղաշյան

Մոնիթորինգն իրականացրեցին՝

Մարիետա Թեմուրյան

Սուզաննա Ղարաղաշյան

Արտուր Հարությունյան

Աբրահամ Արտաշեսյան

Գայանե Ղևոնդյան

Հայաստան Մովսիսյան

Սույն զեկույցում տեղ գտած տեսակետների հեղինակը ՀՔԱ Վանաձորի 

գրասենյակն է, որն էլ միայն պատասխանատու է նյութի բովանդակության 

համար: Դրանք արտահայտում են հեղինակների կարծիքը և հաստատված 

չեն Բաց հասարակության հիմնադրամների կողմից, հետևաբար չեն ներ-

կայացնում Բաց հասարակության հիմնադրամների դիրքորոշումներն ու 

տեսակետները:

Զեկույցի թողարկումը հնարավոր է դարձել Բաց Հասարակության 

Հիմնադրամներ-ի ամբողջական ֆինանսական օժանդակության շնորհիվ՝ 

«ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի կայունություն և զարգացում» ծրագրի շր-

ջա նակներում, դրամաշնորհ՝ N 201306328:

Բաց Հասարակության Հիմնադրամներ-Հայաստան 
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

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

ռազ մա վա րա կան նպա տակ նե րից է փակ և  կի սա փակ հաս տա տութ յուն նե-

րում (նար կո լո գիա կան բա ժան մունք ներ, 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 յու նը:

 Փակ և  կի սա փակ 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 մո նի թո րինգ: 

 Սույն զե կույ ցում ամ փոփ ված են ՀՀ նար կո լո գիա կան հաս տա տութ-

յուն նե րում 2013 թ. ի րա կա նաց ված մո նի թո րին գի արդ յունք նե րը, թմրա մի-

ջոց գոր ծա ծող ան ձանց ի րա վունք նե րը կար գա վո րող օ րենսդ րութ յու նը: 

Մշտադիտարկումն ի րա կա նաց վել է 2013 թ. մա յիս-հու նիս ա միս նե րի 

ըն թաց քում, 6 մո նի թոր նե րի կող մից, ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա-

րութ յու նից,  Շի րա կի, Սյունիքի և  Լո ռու մարզ պե տա րան նե րից և  հաս տա-

տութ յան տնօ րեն նե րից ձեռք բեր ված հա մա ձայ նութ յան հի ման վրա:  Դի-

տարկ վել են հետև յալ նար կո լո գիա կան հաս տա տութ յուն նե րը.

 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» ՓԲԸ,

 ՀՀ ԱՆ նար կո լո գիա կան հան րա պե տա կան կենտ րոն1

 Զե կույ ցում ներ կա յաց ված են ա ռա ջար կութ յուն ներ՝ ուղղ ված թմրա մի-

ջոց գոր ծա ծող ան ձանց տրա մադր վող բժշկա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ո րա-

կի բա րե լավ մա նը: 

1 Մոնիթորինգի իրականացման ընթացքում ՀՀ ԱՆ նարկոլոգիական հանրապետական 

կենտրոնը կոչվում էր ՀՀ Ավանի նարկոկլինիկա, զեկույցի պատրաստման ընթացքում 

վերջինս վերաանվանվել է)
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ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

 Նա խա պես մշակ վել են հար ցա թեր թիկ ներ՝ տնօ րե նի, թմրա բա նի, բու-

ժակ/բուժք րոջ, սա նի տա րի և թմ րա մի ջոց գոր ծա ծող ան ձի հետ հար ցազ-

րույց նե րի անց կաց ման նպա տա կով:  Հար ցա թեր թիկ նե րում ներգ րավ ված 

հար ցե րը ձևա կերպ վել են՝ ել նե լով ազ գա յին օ րենդ րութ յան և  մի ջազ գա յին 

պար տա վո րութ յունն նե րի պա հանջ նե րից:

Մշտադիտարկումը բաղ կա ցած է նա խա պատ րաս տա կան մա սից, 

տվյալ նե րի հա վա քագ րու մից, արդ յունք նե րի ամ փո փու մից, օ րենսդ րա կան 

վեր լու ծութ յու նից, ա ռա ջար կութ յուն նե րից: 

Մշտադիտարկման նա խա պատ րաս տա կան մա սը նե րա ռել է գոր ծիք-

նե րի մշա կու մը, մո նի թոր նե րի ընտ րութ յու նը և  ու սու ցու մը:

Մշտադիտարկման հա մար անհ րա ժեշտ տվյալ նե րը ձեռք են բեր վել հար-

ցազ րույց նե րի, դի տար կում նե րի և  տե ղե կատ վա կան հար ցում նե րի մի ջո ցով:

1. ԹՎԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՀԱՐՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ 

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 Հար ցազ րույ ցին մաս նակ ցել են ընդ հա նուր թվով 29 ան ձինք, ո րից 3-ը՝ 

նար կո լո գիա կան հաս տա տութ յուն նե րի տնօ րեն ներ2, 7 թմրա բան, 8 բու-

ժակ և  բուժ քույր, 7 սա նի տար և թմ րա մի ջո ցի կախ վա ծութ յու նից բու ժում 

ստա ցող 4 ան ձինք (տե՛ս աղ յու սակ 1):

Աղ յու սակ 1

 Հարց վո ղը  Հարց վող նե րի թի վը

Տ նօ րեն 3

Թմ րա բան 7

 Բու ժակ/բուժ քույր 8

 Սա նի տար (մայ րա պետ/հայ րա պետ) 7

Թմ րա մի ջո ցի գոր ծած ման հա մար3 բուժ-

օգ նութ յուն ստա ցող անձ 
4

Ըն դա մե նը 29

3

2 Սյունիքի մարզային նյարդահոգեբուժական դիսպանսեր, Լոռու մարզային հոգե նյար դա-

բանական դիսպանսեր, «Գյումրու հոգեկան առողջության կենտրոն» ՓԲԸ
3 Մոնիթորինգի իրականացման պահին ՀՀ ԱՆ նարկոլոգիական հանրապետական կենտ-

րոնի 2 բաժանմունքներում բուժօգնություն էին ստանում 13 անձ, որոնցից մոնիթորները 

զրուցել են 4-ի հետ:
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2. ՆԱՐԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ, ԿԱԴՐԵՐԻ 

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ

 Նար կո լո գիա կան հաս տա տութ յուն նե րում տնօ րեն նե րի հա մար սահ-

ման ված է 5-օր յա աշ խա տան քա յին գրա ֆիկ, ժա մը 09:00-18:00: Աշ խա տա-

կից ներն աշ խա տում են հեր թա փո խով, ո րը տևում է 24 ժամ, հեր թա փո խը 

փոխ վում է ժա մը 09:00-ին:

Աշ խա տա կից նե րը գի շե րա յին հեր թա փո խով աշ խա տում են 3 օ րը մեկ 

պար բե րա կա նութ յամբ:  Հեր թա փո խում ընդգրկ ված են մեկ բժիշկ, մեկ 

բուժ քույր, մեկ բու ժակ, մեկ մայ րա պետ (սա նի տար կա), մեկ հայ րա պետ 

(սա նի տար)։ 

 Բու ժաշ խա տա կից նե րը, մինչ 

աշ խա տան քի անց նե լը, վե րա պատ-

րաստ ման դա սըն թաց նե րի չեն 

մաս նակ ցում: Աշ խա տա կից նե րին 

բա ցատր վում են միայն նրանց աշ-

խա տան քա յին պար տա կա նութ յուն-

նե րը:  Սա նի տար նե րից եր կու սի տե-

ղե կաց մամբ, մինչ աշ խա տան քա յին 

պար տա կա նութ յուն նե րի կա տա րու-

մը, զրու ցել են հո գե բա նի հետ՝ վեր-

ջինս բա ցատ րել է պա ցիեն տի հետ 

վար վե ցո ղութ յան և շփ ման կա նոն-

նե րը։

Տ նօ րեն նե րից մե կը նշել է, որ ե թե 

աշ խա տան քի ըն դուն ման հա մար դի-

մած ան ձինք գե րա զան ցութ յամբ են 

ա վար տել և  չեն աշ խա տել, ա վար-

տե լուց 5 տա րի հե տո են վե րա պատ-

րաստ ման դա սըն թաց նե րի մաս-

նակ ցում, ոչ գե րա զանց կրթութ յամբ 

ա վար տած ան ձինք 3 տա րի անց վե-

րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րի 

պետք է մաս նակ ցեն, որ պես զի աշ-

խա տե լու թույտ վութ յան վե րա բեր յալ 

լի ցեն զա վո րում տրա մադր վի:

 Վե րա պատ րաստ ման դա սըն-

«Հազարից մեկ ենք 

մասնակցում», արդեն չեմ էլ 

հիշում, բայց որքան գիտեմ 

պարտավոր ենք հինգ տարին մեկ 

մասնակցենք»

թմրաբան

____________________________

«Բազմաթիվ անգամ մասնակցել 

եմ վերապատրաստումներին, 

Լենինգրադ քաղաքում և 

Երևանում, հոգեբույժի, 

նարկոլոգի թեմաներով:

Բժիշկը պետք է ժամանակ առ 

ժամանակ վերապատրաստումներ 

անցնի, մոտեցումներն են փոխվել 

հիվանդների նկատմամբ, ավելի 

«երիտասարդ են դարձել»: Սա 

լուրջ սոցիալ-հոգեբանական, 

պրոբլեմատիկ հիվանդություն է, 

քանի որ վնասում է և ընտանիքին, 

և շրջապատին: Ցավոք գնալով 

այդպիսի խնդիր ունեցող մարդիկ 

շատանում են»:

թմրաբան
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թաց նե րը պար տա դիր կար գով կազ մա կերպ վում է ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան 

նա խա րա րութ յան ա կա դե մի կոս Ս. Ավ դալ բեկ յա նի ան վան ա ռող ջա պա-

հութ յան ազ գա յին ինս տի տու տի կող մից՝ 5 տա րին մեկ ան գամ:

 Բու ժաշ խա տա կից նե րը հիմ նա կա նում մաս նակ ցում են ՀՀ-ում կազ մա-

կերպ ված վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րին, ո րի ծախ սե րը հո գում 

են կամ բուժ հաս տա տութ յու նը կամ դա սըն թա ցի կազ մա կեր պիչ նե րը:

 Հարց մա նը մաս նակ ցած միայն մեկ թմրա բան է նշել, որ նախ կի նում 

մաս նակ ցել է ար տերկ րում կազ մա կերպ ված դա սըն թաց նե րի։

 Հարց մա նը մաս նակ ցած 3 տնօ րեն նե րից 2-ը նշել են ար տերկ րում վե-

րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րի մաս նակ ցութ յան մա սին, ո րի ծախ-

սե րը հո գա ցել է բուժ հաս տա տութ յու նը: Գ յում րու հո գե կան ա ռող ջութ յան 

կենտ րո նի տնօ րե նը վե րա պատ րաս ման դա սըն թաց նե րի մաս նակ ցել է 

 Կա նա դա յում, մտա դիր է աշ խա տան քա յին փա թեթ ներ ստեղ ծել, քույ րաց-

ման կա պեր հաս տա տել ար տերկ րի նար կո լո գիա կան հաս տա տութ յուն նե-

րի հետ՝ աշ խա տա կից նե րի փոր ձի փո խա նակ ման նպա տա կով:

Ն շենք կար ևոր հան գա մանք. Ս յու նի քի մար զա յին նյար դա հո գե բու ժա-

կան դիս պան սե րում թմրա բա նի մաս նա գե տի խիստ կա րիք կա:  Մար զում 

թեև տրա մադր վում է նար կո լո գիա կան ծա ռա յութ յուն ներ, սա կայն թմրա-

բա նի գոր ծա ռույթն ի րա կա նաց վում է հո գե բույ ժի կող մից՝ թմ րա բան չու նե-

նա լու պատ ճա ռով ( Տե՛ս հա վել ված 1): 

Տ նօ րե նը նշում է, որ չու նեն ա ռան ձին բուժ քույր, սա նի տար՝ թմրա մո-

լութ յու նից բու ժում ստա ցող ան ձանց սպա սար կե լու հա մար: 

 Լո ռու մար զա յին հո գեն յար դա բա նա կան դիս պան սե րի տնօ րե նը ևս 

ն շում է, որ ու նեն երկ րորդ թմրա բա նի կա րիք, քա նի որ մար զի կտրված-

քով մեկ թմրա բան է աշ խա տում:

Այս պի սով, ել նե լով վե րոգր յա լից, ար ձա նագ րում ենք, որ նար կո լո գիա-

կան հաս տա տութ յուն նե րում բու ժաշ խա տա կից նե րի կող մից վե րա պատ րաս-

ման դա սըն թաց նե րի մաս նակ ցութ յու նը սահ մա նա փակ վում է ներ պե տա կան 

մա կար դա կով կազ մա կերպ ված դա սըն թաց նե րով և 5 տա րի ընդ միջ մամբ, 

մինչ դեռ « Պա ցիենտ նե րի ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան խար տիա յով» սահ-

ման ված է բարձ րո րակ բժշկա կան ծա ռա յութ յուն ներ ստա նա լու ի րա վուն-

քը,4 որն ա ռանց հա մա պա տաս խան մաս նա գետ նե րի, ա ռանց այդ մաս նա-

գետ նե րի պատ շաճ վե րա պատ րաստ ման և  մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րի 

զար գաց ման չի կա րող ա պա հով ված լի նել:  Հստա կեց ված չէ վե րա պատ-

րաստ ման դա սըն թաց նե րին մաս նակ ցութ յան հա մար անհ րա ժեշտ ֆի նան-

սա վոր ման կար գը:

4 Պացիենտների իրավունքների եվրոպական խարտիա հոդված 8 «Յուրաքանչյուր ոք 

ունի բարձրորակ բժշկական ծառայություններ ստանալու իրավունք, որոնք հիմնված են 

չա փա նիշների և հստակ չափորոշիչների վրա»:
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3. ՆԱՐԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԵՆՔԱՅԻՆ 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Մշ տա դի տարկ ման կար ևոր խնդիր նե րից էր բա ցա հայ տել բուժ ման 

պայ ման նե րի հա մա պա տաս խա նե լիութ յու նը թմրա մի ջո ցից կախ վա ծութ-

յուն ու նե ցող ան ձանց բուժ ման պա հանջ նե րին և կա րիք նե րին: 

ՀՀ-ում նար կո լո գիա կան հաս տա տութ յուն ներն ա պա հով ված չեն 

պատ շաճ շեն քա յին պայ ման նե րով՝ թմրա մի ջոց գոր ծա ծող ան ձանց ո րակ-

յալ բժշկա կան օգ նութ յուն տրա մադ րե լու հա մար:

Շեն քա յին բար վոք պայ ման ներ ու նի Լո ռու մար զա յին հո գեն յար դա-

բա նա կան դիս պան սե րը, թեև ու նի նաև մաս նա կի վե րա նո րոգ ման կա րիք: 

Այ ցե լութ յան ժա մա նակ «Գ յում րու հո գե կան ա ռող ջութ յան կենտ րոն» ՓԲԸ-

ում շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ էին տար վում, իսկ Ս յու նի քի մար զա յին 

նյար դա հո գե բու ժա կան դիս պան սե րում, ըստ տնօ րե նի՝ մե ծա ծա վալ հիմ-

նա նո րոգ ման աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց վել են 2003-2004 թթ., բա րե գոր-

ծա կան կազ մա կեր պութ յան ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յամբ: Ներ կա պա հին 

դիս պան սերն ու նի մաս նա կի վե րա նո րոգ ման կա րիք:

ՀՀ ԱՆ նար կո լո գիա կան հան-

րա պե տա կան կենտ րո նի միայն մեկ 

հարկն է վեր ջին տա րի նե րին վե րա-

նո րոգ վել, մյուս հար կա բա ժին ներն 

ու նեն հրա տապ վե րա նո րոգ ման 

կա րիք (տե՛ս ներ քոգր յալ լու սան-

կար նե րը): 

«Բացառվում է, ոչ մի 

դրական բան, եթե սա 

համարվում է պետական, 

ուրեմն պետք է ապահովված 

լինես, բայց չեն ապահովում 

(լամպչկեն ես եմ գնում, ձմեռը 

պատուհանների արանքը շորեր 

եմ դնում), փուլ ա գալիս»

թմրաբան
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ՀՀ ԱՆ նար կո լո գիա կան հան րա պե տա կան կենտ րոն 

(զուգահեռ ներ կա յաց ված լու սան կար նե րում պատ կերված են և՛ 

վերանորոգման կա րիք ու նե ցող հար կաբաժինը, և՛ վերանո րոգ ման 

աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց ված հարկաբաժի նը):
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Ս յու նի քի մար զա յին նյար դա հո գե բու ժա կան դիս պան սե րում, Լո ռու 

մար զա յին հո գեն յար դա բա նա կան դիս պան սե րում և «Գ յում րու հո գե կան 

ա ռող ջութ յան կենտ րոն» ՓԲԸ-ում թմրա մի ջոց գոր ծա ծող ան ձանց բու ժօգ-

նութ յուն տրա մադր վում է հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան-

ձանց հետ միա սին, միև նույն հաս տա տութ յու նում: 

ՀՀ ԱՆ նար կո լո գիա կան հան րա պե տա կան կենտ րո նը (նախ կի նում՝ 

Ա վա նի նար կո լո գիա կան կլի նի կա) ՀՀ-ում միակ հաս տա տութ յունն է, որ-

տեղ թմրա մի ջոց գոր ծա ծող ան ձանց տրա մադր վում է ա ռանձ նաց ված բու-

ժօգ նութ յուն: 

Լո ռու մար զա յին հո գեն յար դա բա նա կան դիս պան սե րում թմրա մի ջո ց 

գոր ծա ծող ան ձանց ստա ցիո նար կար գով (հի վան դա նո ցա յին) բուժ ման 

հա մար մահ ճա կալ ներ ա ռանձ նաց ված չեն (տե՛ս հա վել ված 1):

Մ յուս 2 բուժ հաս տա տութ յուն նե րից յու րա քանչ յու րում թմրա մի ջոց գոր-

ծա ծող ան ձանց բուժ ման հա մար հատ կաց ված է 10 մահ ճա կալ, որն օգ-

տա գործ վում է նաև ալ կո հո լա մո լութ յամբ տա ռա պող ան ձանց ստա ցիո նար 

կար գով բուժ ման հա մար: 

Ս յու նի քի մար զա յին նյար դա հո գե բու ժա կան և Լո ռու մար զա յին հո-

գեն յար դա բա նա կան դիս պան սեր նե րում թմրա մի ջոց գոր ծա ծող ան ձանց 

մահ ճա կալ նե րը տե ղա բաշխ ված են հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու-

նե ցող ան ձանց բուժ ման հա մար հատ կաց ված բա ժան մունք նե րում, իսկ 

«Գ յում րու հո գե կան ա ռող ջութ յան կենտ րոն» ՓԲԸ-ում այն ա ռանձ նաց ված 

է ( Տե՛ս հա վել ված 1): 

«Գ յում րու հո գե կան ա ռող ջութ յան կենտ րոն» ՓԲԸ-ում թմրա մի ջոց գոր-

ծա ծող և  ալ կո հո լա մո լութ յամբ տա ռա պող ան ձանց ստա ցիո նար բուժ ման 

հա մար հատ կաց ված 10 մահ ճա կալ նե րը տե ղա բաշխ ված են 2 հի վան դա-

սեն յակ նե րում, (մե կում՝ 4, 2-ում՝ 6 մահ ճա կալ): 

Չ նա յած «Գ յում րու հո գե կան ա ռող ջութ յան կենտ րոն» ՓԲԸ-ում թմրա-

մի ջոց գոր ծա ծող ան ձանց բա ժան մունքն ա ռանձ նաց ված է մյուս բա ժան-

մունք նե րից, (ու նի ա ռան ձին մուտք), սա կայն ա պա հով ված չէ կա նանց 

ստա ցիո նար կար գով ա ռանձ նաց ված բու ժօգ նութ յուն տրա մադ րե լու հնա-

րա վո րութ յամբ: Այս խնդիրն առ կա է նաև Լո ռու մար զա յին հո գեն յար դա բա-

նա կան և Ս յու նի քի մար զա յին նյար դա հո գե բու ժա կան դիս պան սեր նե րում: 

Աշ խա տա կից նե րի տե ղե կաց մամբ, թմրա մի ջոց գոր ծա ծող կին պա ցիեն տի 

բուժ ման դեպ քում տե ղա վո րում են հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ու նե ցող 

կին պա ցիենտ նե րի բա ժան մուն քում:

Դի տարկ ված նար կո լո գիա կան բո լոր հաս տա տութ յուն նե րում թմրա-

մի ջոց գոր ծա ծող ան չա փա հաս ան ձանց բուժ ման հա մար ա ռանձ նաց ված 

բա ժա նումք ներ չկան: 
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 Հա վե լենք, որ հաս տա տութ յուն նե րի մի մա սի բա ժան մունք նե րի դռնե րը 

ճա ղա վան դակ նե րով են: Բա ժան մունք նե րի դռնե րը միշտ փակ են, այն բաց-

վում է միայն բու ժաշ խա տակ ցի կող մից՝ հա մա պա տաս խան թույլտ վութ յան 

դեպ քում, ո րը հի շեց նում է քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նար կում գոր ծող ռե-

ժի մին: Թեև ան ձինք հիմ նա կա նում 

կա մա վոր են դի մում բու ժօգ նութ յուն 

ստա նա լու հա մար, սա կայն զրկված 

են լի նում ան գամ հաս տա տութ յան 

ներ սում ա զատ տե ղա շարժ վե լու 

հնա րա վո րութ յու նից:

 Նար կո լո գիա կան բուժ հաս տա-

տութ յան աշ խա տա կից նե րը հայտ-

նում են, որ, ան կախ բուժ ման դի մող նե րի թվից, բա ցա ռութ յամբ սուր 

դեպ քե րի, նա խընտ րում են միև նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում նույն բա-

ժան մուն քում և հի վան դա սեն յա կում 

բու ժօգ նութ յուն տրա մադ րել միայն 

մեկ ան ձի: Բու ժաշ խա տա կից նե րը 

նման մո տե ցու մը հի մա վո րում են 

բուժ վող ան ձի կող մից թմրա մի ջո-

ցի հնա րա վոր օգ տա գոր ծու մը կան-

խար գե լե լու հան գա ման քով:

Թմ րա բան նե րից մե կը նար կո-

լո գիա կան բա ժան մուն քում մե կից 

ա վե լի պա ցիենտ նե րի միա ժա մա-

նակ յա գտնվե լը հա մե մա տել է գա-

զա նա նո ցի հետ: ( Տե՛ս ներ դի րը): 

 Բու ժաշ խա տա կից նե րի մի մա սի տե ղե կաց մամբ, ե թե բա ժան մուն քում 

բու ժում ստա ցող ան ձանց թի վը մե կից ա վե լի է, ա պա բու ժանձ նա կազ մը 

փոր ձում է բու ժու մը կազ մա կեր պել այն պես, որ թմրա մի ջո ցի գոր ծած ման 

հա մար բու ժում ստա ցող ան ձինք միմ յանց հետ չշփվեն:

 Մո նի թո րին գի ի րա կա նաց ման ըն թաց քում ՀՀ ԱՆ նար կո լո գիա կան 

հան րա պե տա կան կենտ րո նում միև նույն հի վան դա սեն յա կում ստա ցիո նար 

բու ժում են ստա ցել միա ժա մա նակ 2 ան ձինք, դա բա ցատր վում է նրա նով, 

որ վեր ջին ներս եղ բայր ներ են և ն րանց խնա մում է մայ րը: 

 Կազ մա կեր պութ յան կող մից թմրա մի ջոց գոր ծա ծող ան ձանց տրա մադր-

վող ի րա վա խորհր դատ վութ յան ըն թաց քում պարզ վել է, որ պա ցիենտ նե-

րը չեն դի մում բուժ ման, քա նի որ չեն ցան կա նում հո գե կան ա ռող ջութ յան 

«Բաժանմունքը 25 մահճակալ 

է, բայց միանգամից էդքան 

նարկո հնարավոր չի, 

գազանանոց է, ցանկալին 1-ն 

է, 2-3-ը արդեն հսկայական 

աշխատանք է, եթե հիվանդի 

առողջականը և ցանկությունը 

թույլ է տալիս, ավելի լավ է 

դիսպանսեր բուժում ստանա»

թմրաբան

«Բաժանմունքի դուռը փակ 

է, քանի որ միևնույն է նա ունի 

կախվածություն ու հատկապես 

առաջին օրերին ուզում է դուրս 

գա, խմի»

թմրաբան
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խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց հետ նույն հաս տա տութ յու նում բու ժում ստա նալ: 

Ըստ թմրա մի ջոց գոր ծա ծող ան ձանց՝ ի րենց հա մար հո գե բա նո րեն դժվար է 

գտնվել հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ու նե ցող ան ձանց հետ նույն հաս տա-

տութ յու նում «Այն տե ղի մթնո լոր տը, տի րող վի ճա կը՝ (մե կը սուր վի ճա կում է՝ 

գո ռում է, խփում, մյու սին՝ ֆիք սում են»), խո չըն դո տում է նրանց արդ յու նա-

վետ բուժ մա նը: 

 Հիմ նա կա նում այդ պատ ճա ռով թմրա մի ջոց գոր ծա ծող ան ձինք կամ 

հրա ժար վում են դի մել բու ժօգ նութ յան կամ դի մում են ՀՀ ԱՆ նար կո լո գիա-

կան հան րա պե տա կան կենտ րոն, որն ա պա հո վում է թմրա մի ջոց գոր ծա ծող 

ան ձանց ա ռանձ նաց ված, ինչ պես նաև վճա րո վի և  ա նա նուն հի մունք նե րով 

բու ժօգ նութ յան տրա մադ րու մը:

Այս պես, ամ փո փե լով կա րող ենք ար ձա նագ րել, որ նար կո լո գիա կան 

հաս տա տութ յուն նե րում չկան անհ րա ժեշտ շեն քա յին պայ ման ներ թմրա մի-

ջո ցի կախ վա ծութ յու նից բուժ ման կա րիք ու նե ցող ան ձի ան հա տա կան կա-

րիք նե րին ա ռա վե լա գույնս հար մա րեց ված բու ժօգ նութ յուն տրա մադ րե լու 

հա մար5: 

 Բուժ ման գո յութ յուն ու նե ցող պայ ման նե րը գնա հա տում ենք որ պես ար-

ժա նա պատ վութ յու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մունք:

5 Պացիենտների իրավունքների եվրոպական խարտիա, հոդված 12

 «Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի ստանալ ախտորոշիչ կամ բուժական ծառայություններ, 

որոնք առավելագույնս հարմարեցված են նրա անհատական կարիքներին
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4. ԱՆՁԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ ՆԱՐԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ 

ԲՈՒԺՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

Թմ րա մի ջոց գոր ծա ծող ան ձը 

նար կո լո գիա կան բուժ հաս տա-

տութ յուն ըն դուն վում է իր գրա վոր 

դի մու մի հի ման վրա: 

Ե թե ան ձի մոտ առ կա է 

զրկան քի հա մախ տա նիշ (թմրա-

սով, լոմ կա) վեր ջի նիս 2-3 օր վա 

ըն թաց քում դուրս են բե րում այդ 

վի ճա կից, և  ե թե ան ձը հա մա-

ձայն չէ շա րու նա կել հե տա գա 

բու ժումն, ա պա նրան դուրս են 

գրում: Նար կո լո գիա կան բուժ-

հաս տա տութ յուն նե րում ան ձի 

ըն դու նումն ի րա կա նաց վում է 

ներ քին կա նո նա կար գե րով, ՀՀ 

ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա-

րութ յան հրա ման նե րով՝ ան կախ 

սե ռա յին պատ կա նե լիութ յու նից և 

տա րի քից: 

Ան չա փա հաս ան ձը բուժ հաս-

տա տութ յուն ըն դուն վում է օ րի նա-

կան ներ կա յա ցուց չի ներ կա յութ-

յամբ:

Ինչ պես նշում են հարց մա-

նը մաս նակ ցած թմրա բան նե րը, 

նար կո լո գիա կան հաս տա տութ-

յու նում թմրա մի ջոց գոր ծա ծող 

ան ձը բուժ հաս տա տութ յուն ըն-

դուն վե լիս են թարկ վում է ար տա-

քին զննութ յան: Հայտ նա բեր ված 

ար տա քին վնաս վածք նե րի, կապ-

տուկ նե րի և  այլ նի մա սին գրանց-

վում է հա մա պա տաս խան մատ-

յա նում, ո րի քաղ ված քը կցվում է 

անձ նա կան գոր ծին:

«…Շտապը թմրամիջոցից 

կախվածություն ունեցող չի բերում, 

դրանք հիմնականում բնորոշ չեն 

իրենց, որպես կանոն պլանային են 

ընդունվում: Ուստի ոստիկանությունը 

թմրամիջոցից կախվածություն 

ունեցող անձնաց չի բերում ու չի 

կարող էստեղ թելադրի, միջամտի, 

ոստիկանին ասում ենք դու դրսում 

սպասի:

Հարազատներն են հիմնականում 

դիմում գրում, որ խնդրում են 

բուժման ընդունել, բայց եթե 

հիվանդը չի ուզում ու փսիխոզ չկա, 

չենք ընդունում ու դիմումը հաշվի 

չենք առնում:

Եթե անձը գիտակցաբար 

հրաժարվեց իր դիմումից, չենք 

ընդունում, եթե չի գիտակցում, 

հալուցինացիա և փսիխոզ ունի, 

ընդունում ենք, մի քանի օրից դուրս 

է գալիս էդ վիճակից ու էլի ինքն է 

որոշում հետագա բուժումը:

Եթե անձնագիր չունի, բայց ունի 

լոմկա (թմրասով) /այսինքն՝ շտապ 

ցուցում/ ընդունում ենք անվճար է 

բուժվում …»

Թմրաբան
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Բ ժիշկ նե րից մե կի տե ղե կաց մամբ՝ ալ կո հո լա մո լութ յամբ տա ռա պող 

անձը ման րա մասն ար տա քին զննութ յան չի են թարկ վում, քա նի որ ըստ 

բժշկի` «կապ տուկ ներ և քերծ վածք ներ ու նե նա լը բնո րոշ է նրանց»:

Հարց մա նը մաս նակ ցած միայն մեկ թմրա բան է հայտ նել, որ ար տա-

քին զննութ յան ըն թաց քում ան ձի մոտ հայտ նա բեր ված մարմ նա կան վնաս-

վածք նե րի մա սին ոչ միայն գրա ռում են հա մա պա տաս խան գրան ցա մատ-

յա նում, այլև տե ղե կաց նում են ոս տի կա նութ յա նը:

Անվ ճար բու ժօգ նութ յուն 

ստա նա լու հա մար թմրա մի-

ջոց գոր ծա ծող ան ձը նար-

կո լո գիա կան հաս տա տութ-

յա նը ներ կա յաց նում է ան ձը 

հաս տա տող փաս տա թուղթ՝ 

անձ նա գիր կամ անձ նագ րին 

փո խա րի նող փաս տա թուղթ՝ 

9-րդ ձև: Ե թե ան ձը ՀՀ քա-

ղա քա ցի չէ կամ չու նի անձ-

նա գիր, վեր ջի նիս բուժ հաս-

տա տութ յուն ըն դու նում և 

բու ժօգ նութ յուն է տրա մադր-

վում վճա րո վի հի մունք նե-

րով: Ան ձը բու ժում ստա նում 

է նաև ոչ հո ժա րա կան կամ-

քով, ո րի դեպ քում բուժ հաս-

տա տութ յուն ըն դուն վում է 

դա տա րա նի կող մից պատ ժի 

հետ մեկ տեղ հար կա դիր բու ժում նշա նա կե լու վե րա բեր յալ ո րոշ ման հի ման 

վրա: 

Թմ րա մի ջոց գոր ծա ծող ան ձին անվ ճար բու ժօգ նութ յուն տրա մադ րե-

լու դեպ քում վեր ջի նիս անձ նա կան տվյալ նե րը գրանց վում են: (Թմ րա մի ջոց 

գոր ծա ծող ան ձանց հաշ վառ ման վե րա բեր յալ ա ռա վել ման րա մասն տե՛ս զե-

կույ ցի «Ան ձանց գաղտ նիութ յան ի րա վուն քի պահ պա նու մը» բաժ նում):

Վ ճա րո վի հի մունք նե րով բուժ ծա ռա յութ յան տրա մադր ման դեպ քում ան

ձի ան հա տա կան տվյալ նե րը չեն գրանց վում, նման ծա ռա յութ յուն մա տուց-

վում է միայն ՀՀ ԱՆ նար կո լո գիա կան հան րա պե տա կան կետ րո նում: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, թե՛ մո նի թո րին գի արդ յունք նե րը, և թե՛ պաշ տո նա պես 

ստաց ված տե ղե կութ յուն նե րը ցույց են տա լիս, որ թմրա մի ջոց գոր ծա ծող 

 «…Եթե հիվանդը պլանային ձևով 

ընդունվելու համար է գալիս, նրան 

ընդունում են դիսպանսեր բաժնում, 

նայում են, եթե տեսնում ենք կա 

հիվանդություն էդ մարդու մոտ, որ կարող 

է մեզ խանգարել /ներքևում սոնոգրաֆիա 

կա, բան/, հետո հիվանդը դիմում է 

գրում, որ ուզում է վերև ստացիոնար 

բուժում ստանալ, բարձրանում է վերև, 

որտեղ ստուգում է բժիշկը, նշանակվում 

է համապատասխան բուժում, 

դիսպանսերում ստուգումը անվճար է, 

ներկայացվող փաստաթուղթը՝ անձնագիր 

կամ պատճեն կամ էլ անձնագրին 

փոխարինող 9-րդ ձևը …»

թմրաբան
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ան ձանց մոտ 5%-ն  է դի մում վճա րո վի բու ժօգ նութ յուն ստա նալու համար:

Ն շենք, որ մո նի թո րին գի ի րա կա նաց ման պա հին հարց մա նը մաս նակ-

ցած 4 ան ձան ցից 3-ը բու ժօգ նութ յունն ստա նում էր վճա րո վի հի մունք նե-

րով: 

Վ ճա րո վի բուժ ման դեպ քում ան ձը վճա րում է պե տութ յան կող մից 1 

ան ձի ստա ցիո նար բուժ ման հա մար նա խա տես ված գու մա րի չա փով: Ի 

դեպ, թմրա բան նե րից մե կը այս ա ռու մով իր դժգո հութ յունն ար տա հայ տեց, 

գտնե լով, որ նման մո տե ցու մը սխալ է, քա նի որ թմրա մի ջոց գոր ծա ծող ան

ձի կող մից բուժ ման հա մար վճա րի չա փը բա վա րար չէ, չնա յած «օգտ վում է 

անձ նա կան տվյալ նե րի գաղտ նիութ յան պահ պան ման ի րա վուն քից»: Վեր-

ջի նիս կար ծի քով բուժ ման հա մար թմրա մի ջոց գոր ծա ծող ան ձի կող մից 

վճար ման դեպ քում սահ ման ված նվա զա գույն վճա րի չա փը պետք է կազ մի 

100 000-120 000 ՀՀ դրամ, կամ «սուր վի ճա կում» գտնվե լու ժա մա նակ անվ-

ճար բու ժօգ նութ յուն ստա նա, բայց հե տո վճա րի։ 

Ի դեպ հարց մա նը մաս նակ ցած վճա րո վի հի մունք նե րով բու ժօգ նութ-

յուն ստա ցող պա ցիենտ նե րից մե կը հայտ նել է, որ բուժ ման հա մար վճա րել 

է 200 000 ՀՀ դրամ։

Թմ րա բան նե րը նշում են, որ վճա րո վի և  անվ ճար հի մունք նե րով բուժ-

ման տե սակ նե րի միջև որ ևէ տար բե րութ յուն չկա՝ թե՛ պայ ման նե րի, և թե՛ 

ո րա կի ա ռու մով:

 Փաս տո րեն միակ տար բե րութ յու նը հան դի սա նում է ան ձի չհաշ վառ վե-

լու հան գա ման քը:

Այս պի սով կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ.

 Նար կո լո գիա կան բուժ հաս տա տութ յու նում թմրա մի ջոց գոր ծա ծող ան

ձի ըն դուն ման դեպ քում ան ձի վրա ար տա քին զննութ յան արդ յուն-

քում ար ձա նագր ված վնաս վածք նե րի դեպ քում դրանց ա ռա ջաց ման 

պատ ճառ նե րի ուղ ղութ յամբ քննութ յուն չի ի րա կա նաց վում, ո րը հան-

դի սա նում է « Խոշ տան գում նե րի և  այլ 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 դեմ» կոն վեն ցիա յի սկզբունք նե րի խախ տում: 

 Թմ րա մի ջոց գոր ծա ծող ան ձը իր անձ նա կան տվյալ նե րի գաղտ նիութ-

յան ա պա հով ման հա մար «ստիպ ված» է վճա րել, ո րը հան դի սա նում է 

անձ նա կան կյան քի և գաղտ նիութ յան ի րա վուն քի կո պիտ խախ տում:

 Ան չա փա հաս նե րին տրամադրվող մատ չե լի բժշկական ծա ռա յութ յու-

նները բա ցա կա յում են:

 Թմ րա մի ջոց գոր ծա ծող ներն ան բա վա րար ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի 

պատ ճա ռով չեն դի մում բու ժօգ նութ յուն ստա նա լու:
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5. ՆԱՐԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՐԱԿԻ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ 

ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ

 Թե՛ վճա րո վի, և՛ թե անվ ճար հի մունք նե րով բուժ ման դի մած թմա մի ջոց 

գոր ծա ծող ան ձի հա մար ա ռաջ նա յին նշա նա կութ յուն ու նի բժշկի ընտ րութ-

յու նը: Այս հան գա ման քով է ո րոշ վում ան ձի տե ղա վո րու մը նար կո լո գիա կան 

հաս տա տութ յան բա ժան մուն քում: 

Թմ րա մի ջոց գոր ծա ծող ան ձը բուժ հաս տա տութ յուն ըն դուն վե լու ժա-

մա նակ, ե թե ու նի նա խընտ րած բժիշկ, ա պա նրան տե ղա վո րում են տվյալ 

բժշկի կող մից սպա սարկ վող բա ժան մուն քում:

 Բուժ ման տե սա կի (ամ բու լա տոր (ար տա հի վան դա նո ցա յին) կամ ստա-

ցիո նար), ընտ րութ յու նը կա տար վում է՝ ել նե լով թմրա մի ջոց գոր ծա ծող 

անձի ա ռող ջա կան վի ճա կից: Ե թե պա ցիեն տի ա ռող ջա կան վի ճա կը թույլ 

է տա լիս և  վեր ջինս ցան կա նում է ստա նալ ամ բու լա տոր (ար տա հի վան դա-

նո ցա յին) բու ժում, ա պա բժշկի կող մից նշա նակ վում է ամ բու լա տոր (ար-

տա հի վան դա նո ցա յին) բուժ ման կուրս:

Թմ րա մի ջոց գոր ծա ծող ան ձի նկատ մամբ բուժ ման կուր սը նշա նակ-

վում է թմրա բա նի կող մից՝ ՀՀ ա ռող ջա պա հութ յան նա խա րա րի N 532-Ա 

հրա մա նով հաս տատ ված « Նար կո լո գիա կան հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման 

ստան դարտ նե րի» հա մա ձայն:  Բուժ ման կուր սի տևո ղութ յու նը կազ մում է 

17-24 օր: 

Եր կու թմրա բան նե րի տե ղե կաց մամբ. «միայն վճա րո վի հի մունք նե րով 

բու ժում ստա ցող ան ձինք կա րող են շա րու նա կել ի րենց բու ժու մը, անվ ճար 

բու ժում ստա ցո ղի բուժ ման կուր սը հնա րա վոր չէ շա րու նա կել»: 

Մ յուս թմրա բա նի տե ղե կաց մամբ՝ «պա ցիեն տը գնում է տուն, ե թե սրա-

ցում է լի նում վե րա դառ նում է, բայց նման բան չի լի նում, 24 օ րը բա վա րար 

է լի նում»: 

 Բուժ ման հիմ նա կան մե թո դը դե ղո րայ քա յին բու ժումն է` դե տոք սի կա-

ցիան (ա պա թու նա վո րում)6: 

Թմ րա բան նե րի ներ կա յաց մամբ՝ թմրա մի ջոց գոր ծա ծող ան ձի օր-

գա նիզ մը «մաք րում» են թմրա մի ջոց նե րից:  Հարկ է նշել, որ թմրա մի ջոց 

գոր ծա ծող ան ձանց մոտ թե՛ թմրա մի ջո ցի գոր ծած ման հետ ևան քով, և  թե՛ 

բուժ ման ըն թաց քում դե ղա մի ջոց նե րի օգ տա գործ ման արդ յուն քում կա րող 

են ա ռա ջա նալ նաև սո մա տիկ հի վան դութ յուն ներ՝ (սուր ա ղի քա յին և  սուր 

6 Նշենք, որ ՀՀ-ում դեռևս ներդրված չէ գերարագ ապաթունավորման մեթոդը, թեև այն նա-

խա տեսված էր ներդնել «ՀՀ-ում 2010-2012 թթ. թմրամոլության և թմրամիջոցների ապօրինի 

շր ջանառության դեմ պայքարի ազգային ծրագրի» միջոցառումների շրջանակներում: 
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շնչա ռա կան հի վան դութ յուն ներ, սեպ սիս, փթախտ, ա նոթ նե րի վատ վի-

ճակ և  այլն): 

 Հարց ված բու ժաշ խա տա կից նե րը հայտ նում են, որ սուր ա ղի քա յին և 

 սուր շնչա ռա կան վա րա կիչ հի վան դութ յուն նե րի դեպ քում պա ցիեն տին տե-

ղա փո խում են մե կու սա րան կամ ա ռանձ նաց ված սեն յակ՝ մյուս պա ցիենտ-

նե րի վա րա կու մը կան խե լու նպա տա կով:

Թմ րա բան նե րից մե կը նշում է, որ շտա պօգ նութ յան կամ ոս տի կա նութ-

յան կող մից բեր ված ան ձը, ե թե ու նի սո մա տիկ հի վան դութ յուն ներ, ա պա 

ու ղարկ վում է մաս նա գի տաց ված հի վան դա նոց:  Բու ժակ/բուժ քույ րե րից 

մե կի հա ղորդ մամբ նման դեպ քում հաս տա տութ յան մի ջոց նե րով մաս-

նա գի տաց ված հի վան դա նո ցից հա մա պա տաս խան բժիշկ/մաս նա գետ են 

հրա վի րում: Տ նօ րեն նե րից մե կը նշում է, որ չնա յած հաս տա տութ յունն ու նի 

թե րապևտ, սա կայն սո մա տիկ հի վան դութ յուն նե րի բու ժու մը խնդիր ներ է 

ա ռա ջաց նում, քա նի որ պա ցիեն տին մաս նա գի տաց ված հի վան դա նոց չեն 

տե ղա փո խում: Մ յուս կող մից սո մա տիկ հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման հա-

մար հաս տա տութ յունն անհ րա ժեշտ դե ղա մի ջոց ներ չու նի:

 Բուժ ման արդ յու նա վե տութ յան տե սա կե տից կար ևոր նշա նա կութ-

յուն ու նի ոչ միայն ո րակ յալ և  փոր ձա ռու մաս նա գետ նե րի առ կա յութ յունն, 

այլև օգ տա գործ վող դե ղա մի ջոց նե րի ո րակն ու անհ րա ժեշտ քա նա կը:  Ֆի-

նան սա կան մի ջոց նե րի սղութ յան պատ ճա ռով նար կո լո գիա կան հաս տա-

տութ յուն նե րը նո րա գույն դե ղա մի ջոց նե րով չեն ա պա հով վում, բու ժաշ խա-

տա կից նե րի տե ղե կաց մամբ, ե թե պա ցիեն տը ցան կա նում է նո րա գույն 

դե ղա մի ջոց ըն դու նել, ա պա կա րող է սե փա կան մի ջոց նե րով գնել:

 Նար կո լո գիա կան հաս տա տութ յուն նե րում թմրա մի ջոց գոր ծա ծող ան-

ձանց բուժ ման հա մար գե րա զան ցա պես օգ տա գոր ծում են հայ րե նա կան 

ար տադ րութ յան դե ղա մի ջոց ներ:

 Մաս նա գետ նե րի տե ղե կաց մամբ հայ րե նա կան ծագ մամբ դե ղա մի ջոց-

նե րը չեն զի ջում ար տա սահ ման յան ար տադ րութ յան դե ղա մի ջոց նե րին, 

սա կայն ու նեն կողմ նա կի բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն: 

 Հարց մա նը մաս նակ ցած տնօ րե նե րը պնդում են, որ նար կո լո գիա կան 

հաս տա տութ յուն ներն անհ րա ժեշտ դե ղա մի ջոց ներն ստա նում են, և  հազ-

վա դեպ է լի նում, որ հաս տա տութ յունն ա պա հով ված չլի նի անհ րա ժեշտ 

դե ղա մի ջոց նե րով:  Մինչ դեռ հարց մա նը մաս նակ ցած բու ժակ/բուժ քույ րե-

րից մե կը հայտ նում է, որ պար բե րա բար հաս տա տութ յունն ա պա հով ված չի 

լի նում անհ րա ժեշտ դե ղա մի ջոց նե րով, նման դեպ քում պա ցիեն տի հա րա-

զատ ներն ի րենք են գնում դե ղա մի ջոց նե րը: 

 Բու ժաշ խա տա կից նե րը ևս ն շում են, որ բա վա րար քա նա կով դե ղո րայք 

չեն ստա նում, չնա յած յու րա քանչ յուր տա րի դե ղե րի անհ րա ժեշտ քա նա կի 
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պա հան ջարկ է ներ կա յաց վում, սա կայն պե տութ յու նը չի ա պա հո վում և  չի 

հատ կաց նում անհ րա ժեշտ քա նա կի դե ղա մի ջոց ներ:

 Կան դե ղա մի ջոց ներ, ո րոնք ընդ հան րա պես նար կո լո գիա կան հաս տա-

տութ յու նը չի ստա նում:

 Բու ժաշ խա տա կից նե րը հայտ նում են, որ դե զին տոք սի կա ցիա յի հա մար 

անհ րա ժեշտ դե ղա մի ջոց ներ՝ վի տա մին ներ, ցա վազր կող ներ (տրա մա դոլ), 

լյար դա յին պրե պա րատ ներ հաս տա տութ յուն նե րը չու նեն: Բ ժիշկ նե րից 

մեկը պատ մում է, որ պա ցիենտ նե րի մեծ մասն ու նեն լյար դի հետ կապ ված 

խնդիր ներ: Ա պա թու նա վոր ման դեպ քում լյար դը հե ղուկ նե րի, վի տա մին-

նե րի պա կաս է զգում, և  անհ րա ժեշտ դե ղե րի բա ցա կա յութ յան պատ ճա-

ռով հնա րա վոր չի լի նում բու ժել լյար դը, ո րը նվա զեց նում է նպա տա կա յին 

բուժ ման արդ յու նա վե տութ յու նը:

Թմ րա բա նը նշում է, որ «ոչ մաս նա գետ ան ձինք չեն պատ կե րաց նում 

այս խնդի րը, թմրա մի ջոց գոր ծա ծող ան ձին դի տար կում են որ պես հո գե-

կան ա ռող ջութ յան խնդիր ու նե ցո ղի»: 

 Վեր ջինս նշում է, որ անհ րա ժեշտ դե ղա մի ջոց նե րը թանկ չեն, 1 բա ժի նը 

1500-2000 ՀՀ դրամ: 

Թմ րա բա նը կցան կա նար, որ ան տաք սոն դե ղա մի ջոցն ու նե նա յին: 

Ըստ նրա՝ 20 օր վա հա մար այդ դե ղի ար ժե քը կազ մում է 20 000 ՀՀ դրամ, 

«լավ դե ղա մի ջոց է, նե րարկ ման դեպ քում «հա ճույք» չի պատ ճա ռում, և  այլ 

կողմ նա կի ազ դե ցութ յուն չի ու նե նում: Ան տաք սոն դե ղա մի ջո ցը, ե թե պա-

ցիեն տը բու ժու մից հե տո ըն դու նի 7-10 օր ժա մա նա կա հատ վա ծով, ա պա 

«լոմ կա յի» մեջ չի ընկ նի»: Թմ րա բան նե րը նշում են, որ այդ դե ղա մի ջո ցը 

թանկ է, բայց ա վե լի «է ժան ես պրծնում», հա կա ռակ դեպ քում պա ցիեն տի 

մոտ դա դա րի շրջա նը (ռե մի սիա) կա րող է եր կա րել:

 Բուժ ման արդ յու նա վե տութ յան ա պա հով ման հա մար ՀՀ ԱՆ նար կո-

լո գիա կան հան րա պե տա կան կենտ րո նին պետք է տրա մադր վի ռենտ գեն 

սար քա վո րում: 

 Պա ցիեն տին լիար ժեք բու ժում ա պա հո վե լու հա մար անհ րա ժեշտ է ան-

մի ջա պես նար կո լո գիա կան հաս տա տութ յու նում ռենտ գեն հե տա զոտ ման 

ի րա կա նա ցում:  Յու րա քանչ յուր դեպ քում կա՛մ հա րա զա տի, կա՛մ բժշկի 

անձ նա կան մի ջոց նե րով (բժշկի անձ նա կան մե քե նա յով) է ռենտ գեն հե տա-

զո տութ յու նը կազ մա կերպ վում, քա նի որ հի վան դութ յան պատ մա գի րը պա-

ցիեն տի «ձեռ քը չեն տա լիս» և  ու ղար կում ռենտ գեն հե տա զոտ ման: 

Թմ րա բան նե րը նշում են, որ թմրա մի ջո ցից կախ վա ծութ յուն ու նե ցող 

ան ձանց բուժ ման հա մար անհ րա ժեշտ դե ղա մի ջոց նե րի նախ նա կան քա-

նա կը յու րա քանչ յուր պա ցիեն տի հա մար տար բեր է` կախ ված ան ձի ա ռող-

ջա կան վի ճա կից: 
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 Դե ղա մի ջոց նե րի չա փա քա նակն ա վե լաց վում է, ե թե նախ նա կան նշա-

նակ ված չա փա քա նակ նե րը չեն օգ նում կամ պա ցիեն տը գտնվում է սուր 

վի ճա կում:

 Դե ղո րայ քը տրա մադր վում է նաև հա բե րի տես քով, բայց միայն այն 

դեպ քե րում, երբ պա ցիեն տի ե րակ նե րը վնաս ված են լի նում և հ նա րա վոր 

չէ դե ղա մի ջոց նե րար կել: 

 Դե ղա մի ջոց նե րի չա փա քա նակն ա վե լաց վում է բժշկի կող մից:  Դե ղե րի 

տե սակ նե րի, հնա րա վոր ազ դե ցութ յան, դե ղա չա փե րի մա սին բժիշ կը բա-

նա վոր կար գով տե ղե կաց նում է պա ցիեն տին:

 Բու ժաշ խա տա կից նե րը նշում են, որ դե ղա մի ջո ցի օգ տա գոր ծու մից 

հրա ժար ման դեպ քեր չեն լի նում, քա նի որ պա ցիենտ նե րը հիմ նա կա նում 

կա մա վոր հի մունք նե րով են բուժ վում:  Բուժ քույ րե րից մե կի հա վաստ մամբ` 

թմրա մի ջո ցի կախ վա ծութ յու նից բու ժում ստա ցող անձն է ցան կա նում ստա-

նալ ա վե լի շատ չա փա քա նա կով դե ղա մի ջոց: Ե թե պա ցիեն տը չի ցան կա-

նում ըն դու նել դե ղա մի ջո ցը, ա պա բժիշկ նե րը սպա սում են մինչև պա ցիեն-

տը հա մոզ վի և  սե փա կան ցան կութ յամբ ըն դու նի դե ղա մի ջո ցը: 

 Հա բի տես քով դե ղա մի ջո ցի չըն-

դուն ման դեպ քում, նույն դե ղա մի ջո-

ցը պա ցիեն տը կա րող է ըն դու նել նե-

րարկ ման մի ջո ցով:

Ինչ պես նշում են բու ժակ ներն ու 

բուժ քույ րե րը, պա ցիեն տի կող մից 

դե ղո րայ քի ըն դուն ման գոր ծըն թա ցը վե րահսկ վում է կամ բու ժա կի կամ 

բուժ քույ րե րի՝ կամ հեր թա պահ անձ նա կազ մի կող մից, մեկ դեպ քում՝ սա-

նի տա րի կող մից: 

 Սա նի տա րի կող մից նման գոր ծա ռույ թի ի րա կա նա ցումն իր էութ յամբ 

բժշկա կան է, և  սա նի տարն ի րա վունք չու նի մաս նակ ցե լու այդ գոր ծա ռույ-

թի ի րա կա նաց մա նը: 

Ամ բու լա տոր բու ժում ստա ցող պա ցիեն տի դեպ քում դե ղա մի ջո ցի ըն-

դու նու մը վե րահսկ վում է հա րա զա տի կող մից: Տ նօ րեն նե րից մե կի տե ղե-

կաց մամբ կա րող է նաև այդ գոր ծըն թա ցը չվե րահսկ վել, թեև կա պը պահ-

վում է ըն տա նի քի ան դամ նե րի հետ:

Բ ժիշկ նե րից մե կը հայտ նում է. «…պա ցիեն տի դուրսգ րու մից հե տո 

դե ղերն ըն դու նե լու հետ կապ ված խնդիր ներ են ա ռա ջա նում»: Ըստ 

նրա`«գրքե րում աս վում է, որ պա ցիեն տի դուրսգ րու մից հե տո դե ղա մի ջո ցը 

պա ցիենտ ներն ըն դու նում են հա րա զա տի հսկո ղութ յամբ», սա կայն հիմ-

նա կա նում այն դժվար վե րահս կե լի է: Ամ բու լա տոր (ար տա հի վան դա նո ցա-

յին) բու ժում ստա ցող նե րի դեպ քում կա պը պահ վում է հա րա զա տի հետ: 

«Ասում ենք ուզում էք խմեք, 

չեք ուզում մի խմեք,»:

բուժակ
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 Սա կայն բժիշկ նե րից մե կը հայտ նում է. «երբ պա ցիեն տը տուն է գնում, իր 

լայն ի րա վունք նե րով, մեր աշ խա տան քը ջուրն է լցվում»:  Փաս տո րեն բու-

ժումն ամ բող ջութ յամբ չի ի րա կա նաց վում: 

Այն հար ցին, թե արդ յոք տրմադր վող բու ժօգ նութ յու նը հա մա պա տաս-

խա նում է մի ջազ գա յին լա վա գույն փոր ձին, թմրա բան նե րից միայն ե րեքն 

են դրա կան պա տաս խան տվել, մյուս 4-ը դժվա րա ցել են պա տաս խա նել 

հար ցին:  Բուժ ման ժա մա նա կա կից մե թոդ նե րի կի րառ ման վե րա բեր յալ 

տրվել են հա կա սա կան պա տաս խան ներ: Թմ րա բան նե րից մե կի կար ծի-

քով թմրա մի ջոց գոր ծա ծող ան ձանց բուժ ման բո լոր ժա մա նա կա կից ե ղա-

նակ նե րը կի րառ վում են՝ դե տոք սի կա ցիա, սեն սի բի լի տա ցիա (գգա յու նա-

ցում), հո գե թե րա պիա, վի տա մի նո թե րա պիա և  այլն:

Մ յուս բու ժաշ խա տող նե րի 

կար ծի քով ՀՀ-ում բուժ վե րա-

կանգ նո ղա կան օգ նութ յան 

միայն մեկ փուլն է ի րա կա-

նաց վում, ո րից հե տո ան ձը 

ռեա բի լի տա ցիա յի փուլ չի 

անց նում:

Բ ժիշ կը նշում է, որ թմրա-

մի ջոց գոր ծա ծող ան ձին հա-

նում են «սուր վի ճա կից» և  

ու ղար կում տուն, մինչ դեռ այլ 

երկր նե րում 6 ամ սից մինչև 

1 տար վա ըն թաց քում անձն 

անց նում է ռեա բի լի տա ցիա յի 

փու լը: Այս փու լում ան ձը գտնվում է հա տուկ «ստե րիլ» մի ջա վայ րում, որ-

տեղ ան ձը վե րա հար մար վում է, ո րից հե տո թույ լատր վում է ան ձի ին տեգ-

րու մը հա սա րա կա կան մի ջա վայ րում, և  այդ ա մե նը կա տար վում է պե տութ-

յան ֆի նան սա կան մի ջոց նե րով:

 Մեկ այլ թմրա բա նի բնո րոշ մամբ՝ ի րենք սթա փա րա նի դեր են կա տա-

րում, ոչ թե՝ բուժ ման: Բ ժիշ կը գտնում է, որ ի րենց կա տա րած աշ խա տան քը 

թե րի է, բու ժա կան գոր ծըն թա ցի միայն մի մասն են կա տա րում: Ըստ նրա՝ 

դե ղո րայ քա յին բու ժու մը բա վա րար չէ ան ձի լիար ժեք բուժ ման հա մար, 

անհ րա ժեշտ է հո գե բա նա կան ֆի զիո թե րա պիա, սո ցիալ-վե րա կանգ նո ղա-

կան աշ խա տանք ներ ևս  կա տա րել:

 Մեկ այլ թմրա բան գտնում է, որ տրա մադր վող բու ժօգ նութ յունն 

ա նարդ յու նա վետ է, քա նի որ բուժ ման հա մար պա ցիեն տը չի վճա րում:

Բ ժիշ կը նշում է, որ պա ցիենտ նե րը հետ ևո ղա կան չեն բուժ ման կուրսն 

«Ռեաբիլիտացիա չունենք մեր 

երկրում, որը շատ է անհրաժեշտ. 

մենք գիտենք սա ինչ պրոբլեմ է, մեկը 

մեկին վարակում են, իրանց լեզվով՝ 

«ցեցոտեցին» (այսինքն՝ մեկը մեկին 

քաշում է էդ միջավայր),  եթե մեկը 

անում է, մեկը չէ, էդ չանողը անողին 

չպետք է տեսնի, թե չէ 2-րդ օրը նորից 

կսկսի գործածել»:

թմրաբան
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ա վար տե լու հար ցում, մաս նա վո րա պես՝ պա ցիենտ նե րը ըն դուն վում են 

հաս տա տութ յուն, 2 օր ստա ցիո նար բու ժում ստա նում, թող նում գնում են 

նո րից գոր ծա ծում: Իսկ ե թե պա ցիեն տը սե փա կան մի ջոց նե րի հաշ վին 

վճա րի, հետ ևո ղա կա նո րեն կանց նի բուժ ման կուր սը։ Բ ժիշկն ա ռա ջար կում 

է տար բե րակ ված մո տե ցում սահ մա նել՝ պայ մա նա վոր ված ռե մի սիա յով և 

 սո ցիա լա կան դրութ յամբ, օ րի նակ՝ ըստ բժշկի՝ «ին չու պետք է ֆի նան սա-

պես ա պա հով մար դը («ապ րուս տի տեր մար դը»), գնա և  անվ ճար բու ժօգ-

նութ յուն ստա նա, այն դեպ քում, երբ մեկ այլ պա ցիեն տի հա մար բժիշկն իր 

տնից է անհ րա ժեշտ պա րա գա ներ բե րում»:

Չ նա յած տրա մադր վող բու ժօգ նութ յունն ա նարդ յու նա վետ է, միև նույն 

ժա մա նակ թմրա բան նե րի մի մա սը գտնում է, որ բուժ ման դի մե լիութ յան 

մա կար դա կը բարձ րա ցել է:

 Կա նաև կար ծիք, որ բուժ ման դի մե լիութ յան մա կար դա կի բարձ րա-

ցու մը պայ մա նա վոր ված է օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն նե րով, «օ րեն քը 

«մեղ մա ցել» է, ոս տի կա նի մի ջամ տութ յու նը՝ պա կա սել»: 

Թմ րա բան նե րի մեկ այլ խումբ գտնում է, որ դի մե լիութ յան մա կար դա կը 

ցածր է և դ րա հիմ նա կան պատ ճառ 

է հան դի սա նում ան ձանց հաշ վա ռու-

մը, ո րը հան գեց նում է թմրա մի ջոց 

գոր ծա ծող ան ձի բու ժու մից հրա-

ժար մա նը:

Այ նո ւա մե նայ նիվ թմրա բան նե րը 

նշում են, որ, թմրա մի ջոց և  հո գե մետ 

նյու թեր պա րու նա կող պա րա գա ներն ու դե ղա մի ջոց նե րը մատ չե լիութ յան 

(ա զատ վա ճառ քի) և ցածր գնի հետ ևան քով հա սա նե լի է յու րա քանչ յուր 

պա ցիեն տին:

Թմ րա մի ջոց գոր ծա ծող ան ձը կա րող է մի քա նի հա զար դրա մով ձեռք 

բե րել թմրա մի ջոց և  հե տո «ինք նա խա բեութ յամբ» զբաղ վել, թե իբր գոր-

ծա ծու մը կդա դա րեց նի: 

Թմ րա բան նե րը, բա ցա ռութ յամբ մե կի, հայտ նում են, որ թմրա մի ջոց 

գոր ծա ծող ան ձը նար կո լո գիա կան 

հաս տա տութ յու նում բու ժում ստա-

նա լուց ո րոշ ժա մա նակ անց վերս-

տին դի մում է բուժ ման հա մար:

Թմ րա բան նե րից մե կը նշել է, որ 

թմրա մի ջո ցից կախ վա ծութ յուն ու-

նե ցող ան ձի բու ժու մը շատ ա ռանձ-

նա հա տուկ է՝ «կա րող ենք լիար-

«Սայթաքում է, կրկնակի 

հիվանդներ շատ կան, 

թմրամոլությունը չի բուժվում, 

նախկին թմրամոլ չի լինում»:

թմրաբան

«Թմրամիջոցի գործածումը 

սպանում է մարդուն»:

Թմրամիջոցի կախվածությունից 

բուժում ստացող անձ
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ժեք մաք րել նրա օր գա նիզ մը, վե րա կանգ նել դրա կան սո մա տիկ վի ճա կը, 

սա կայն հե տա գան կախ ված է ան ձի վար քից և  կամ քի ու ժից»:  Մեկ այլ 

թմրա բան գտնում է, որ թմրա մի ջո ցից կախ վա ծութ յու նը չի բուժ վում, այդ 

պատ ճա ռով են կրկին դի մում 

բուժ հաս տա տութ յուն:

 Հարց ված 4 մաս նա կից նե րից 

2-ը փոր ձել են ինք նու րույն դա-

դա րեց նել թմրա մի ջո ցի գոր ծա-

ծու մը, սա կայն արդ յունք չի տվել, 

ին քը. «15 տար վա գոր ծած ման 

ստաժ ու նի», երբ դա դա րեց րել է 

գոր ծա ծու մը, սկսել է չա րա շա հել 

ալ կո հո լի օգ տա գոր ծու մը:

Մ յուս 2-ը նշել են, որ նախ-

կի նում ևս  բուժ ման կուր սեր 

են ան ցել, ընդ ո րում նրան ցից 

մեկը՝  Ռու սաս տա նի  Դաշ նութ-

յու նում:  Բուժ ման ըն թաց քից գոհ 

են ե ղել, սա կայն ըստ նրանց` 

բու ժումն ա նօ գուտ է:  Միայն 

ծայ րա հեղ դեպ քում են դի մում 

նար կո լո գիա կան բուժ հաս տա-

տութ յուն, երբ ա ռող ջա կան վի-

ճա կը խիստ վա տա ցած է լի նում կամ ֆի նան սա կան մի ջոց նե րը չեն բա-

վա րա րում՝ թմրա մի ջոց ձեռք բե րե լու հա մար:  Կա րե լի է ար ձա նագ րել, որ 

շատ քիչ դեպ քե րում են ան ձինք հաս տա տութ յուն դի մում ուղ ղա կի բուժ ման 

նպա տա կով:

 Բու ժաշ խա տա կից նե րը նշում են, որ պա ցիենտ նե րը բուժ ման ամ-

բողջ կուր սը չեն անց նում:  Հիմ-

նա կա նում, երբ դուրս են գա-

լիս սկզբնա կան սուր վի ճա կից, 

ձգտում են դուրսգր վել հաս տա-

տութ յու նից: 

Ե՛վ բու ժաշ խա տա կից նե րը, և՛ 

թմրա մի ջո ցի գոր ծած ման հա մար 

բու ժում ստա ցող ան ձինք նշել են, 

որ կա րող են սահ ման ված ժամ-

կե տից ա վե լի շուտ դուրսգր վել:

«Իհարկե կարող եմ շուտ 

դուրսգրվել,  բայց ես դրա 

իմաստը չեմ տեսնում, ես էլ 

իվիճակի չեմ, էլ երակ չունեմ, ես 

այսպես էլ չեմ կարող ապրել»:

Թմրամիջոցի կախվածությունից բուժում 

ստացող անձ

Բուժհաստատություն դիմելու 

նպատակը և շարժառիթը

• Եղբայրս ազատազրկման 

վայրից ազատվում էր, նա 

խնդրեց ինձ, որ ես դիմեմ 

այստեղ և բուժվեմ, ես էլ դրա 

համար դիմեցի:

• իմ հոժարական կամքով 

եմ եկել, քանի որ արդեն 

«երակներ չունեմ էլ» սրսկվելու 

համար:

• Սոցիալական վիճակս 

վատացել էր «դեղ ճարելը» 

դժվար էր,

• Առողջությանը վնաս է

Թմրամիջոցի կախվածությունից բուժում 

ստացող անձ
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Թմ րա բան նե րը նշում են, որ ան ձի դուրսգ րու մը կախ ված է ան ձի ա ռող-

ջա կան վի ճա կից: 

 Մոտ 17 օր մնա լուց հե տո, ե թե ան ձի ա ռող ջա կան վի ճա կը բա րե լավ-

վում է, նրան կա րող են «սահ ման ված ժա մա նա կից» շուտ դուրսգ րել, ո րը 

թույ լատր վում է միայն բու ժող բժշկի կող մից:

Ն ման դեպ քե րում բժիշ կը զրու ցում է բու ժում ստա ցող ան ձի հետ, բա-

ցատ րում է բուժ ման կուր սը շա րու նա կե լու անհ րա ժեշ տութ յու նը, ե թե այ-

նո ւա մե նայ նիվ պա ցիեն տը չի ցան կա նում շա րու նա կել բուժ ման կուր սը, 

ա պա դուրս է գրվում հաս տա տութ յու նից, նման մո տե ցու մը կի րառ վում է 

կա մա վոր բու ժում ստա ցող ան ձանց դեպ քում:

Ան ձի դուրսգ րու մից հե տո որ ևէ բու ժա կան վե րա կանգ նո ղա կան ծա ռա-

յութ յուն չի տրա մադր վում վեր ջի նիս: 

Թմ րա բան նե րից մե կը նշում է, որ պա ցիեն տի դուրսգ րու մից հե տո, ե թե 

նրա ըն տա նի քի ան դա մը նրան լավ ըն դու նեց, այս պես ա սած ե թե այդ մար-

դուն «բա նի տեղ դրե ցին», աշ խա տանք ու նե ցավ, հա սա րա կութ յան մեջ 

ին տեգր ման դեպ քում բու ժումն արդ յու նա վետ կլի նի, կհաս նեն արդ յուն քի:

 Բ ո ւ  ժ ա շ  խ ա  տ ա  կ ի ց  ն ե  ր ը 

նշում են, որ դուրսգ րու մից հե տո 

հիմ նա կա նում պա ցիենտ նե րը 

ե թե ցան կա նում են կա պը պահ-

պա նում են բժշկի հետ:

Ա ռա վել շատ են վճա րո վի հի-

մունք նե րով (երբ պահ պան վում է 

ան ձի գաղտ նիութ յու նը) բու ժում 

ստա ցած ան ձանց դուրսգ րու մից 

հե տո կա պի պահ պա նու մը բժշկի 

հետ:

Այս պի սով ար ձա նագ րում ենք, որ ՀՀ-ում տրա մադր վող նար կո լո գիա-

կան ծա ռա յութ յուն ներն ա նարդ յու նա վետ են, քա նի որ չի ա պա հով վում բուժ-

ման արդ յու նա վե տութ յա նը նպաս տող մի ջոց նե րը.

•  Բա ցա կա յում են սո մա տիկ հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման մե խա նիզմ-

նե րը, ինչ պես նաև նար կո լո գիա կան հաս տա տութ յուն ներն ա պա-

հով ված չեն անհ րա ժեշտ դե ղա մի ջոց նե րով և  սար քա վո րում նե րով,

•  Հաս տա տութ յուն ներն ա պա հով ված չեն նո րա գույն դե ղա մի ջոց նե-

րով, ո րոնց օգ տա գործ ման դեպ քում նվա զեց վում է դե ղո րայ քի ըն-

դուն ման հետ ևան քով ա ռա ջա ցած կողմ նա կի ազ դե ցութ յուն նե րը

•  Նար կո լո գիա կան հաս տա տութ յուն նե րը ոչ միայն ա պա հով ված չեն 

«Կապն էլ հիվանդի հետ 

հիմա չկա, անանունները ավելի 

հաճույքով են կապը պահում, 

քան հաշվառվածները, այսինքն՝ 

մոտիվացիան է մեծ դեր խաղում, 

գալիս են տեսնում առողջական 

վիճակը ոնց ա, լյարդը»:

թմրաբան
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նո րա գույն դե ղա մի ջոց նե րով, այլև տրա մադր վող դե ղա մի ջոց նե րը 

անհ րա ժեշտ և  բա վա րար քա նա կով չի տրա մադր վում

•  Պա ցիենտ նե րին տրա մադր վող դե ղո րայ քի ըն դուն ման գոր ծըն թա-

ցը լիար ժեք չի վե րահսկ վում, և ս տա ցիո նար և  ամ բու լա տոր կար գով 

բուժ ման դեպ քում

•  Բու ժա կան մե թոդ նե րը չեն հա մա պա տաս խա նում ժա մա նա կա կից 

մե թոդ նե րին, մաս նա վո րա պես՝ բա ցա կա յում են գե րա րագ ա պա-

թու նա վոր ման մե թո դը, ինչ պես նաև դուրսգ րու մից հե տո ան ձը ռեա-

բի լի տա ցիա յի փուլ չի անց նում, դրա բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով, 

ինչը հան դի սա նում է բու ժա կան գոր ծըն թա ցի բաղ կա ցու ցիչ մա սը:

•  Բուժ ման տևո ղութ յու նը չպետք է կախ ված լի նի բուժ ման տե սա կից՝ 

վճա րո վի կամ անվ ճար լի նե լու հան գա ման քից:

•  Սո ցիալ-հո գե բա նա կան և  վե րա կանգ նո ղա կան ծա ռա յութ յուն նե րի 

բա ցա կա յութ յու նը էա պես նվա զեց նում է բուժ ման արդ յու նա վե տութ-

յու նը:

5.1 ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ՄԵԹԱԴՈՆԱՅԻՆ ՓՈԽԱՐԻՆՈՂ 

ԲՈՒԺՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՀՀ-ում 2009 թ. Գ լո բալ հիմ նադ րա մի ֆի նան սա կան ա ջակ ցութ յամբ 

ա փիո նա տիպ նյու թե րից կախ վա ծութ յան բուժ ման նպա տա կով ներդր վել է 

Մե թա դո նա յին փո խա րի նող բուժ ման ծրա գի րը (այ սու հետ ՄՓԲ ծրա գիր): 

Մշտադիտարկման ըն թաց քում փոր ձել ենք ճշտել տնօ րեն նե րի և բու-

ժաշ խա տա կից նե րի վե րա բեր մուն քը՝ ՄՓԲ ծրագ րի նկատ մամբ:

 Բա ցա ռութ յամբ Ս յու նի քի մար զա յին նյար դա հո գե բու ժա կան դիս պան-

սե րի աշ խա տա կից նե րի, որ տեղ չի ի րա կա նաց վում ՄՓԲ ծրա գիր, բո լոր 

հարց վող նե րը դրա կան են գնա հա տում ՄՓԲ ծրագ րի ներդ րու մը ՀՀ-ում` 

գտնե լով, որ «բա վա կա նին լավ ծրա գիր է, փաս տա ցի եր կա րաց նում է 

մարդ կանց կյան քը:

ՄՓԲ ծրագ րի մի ջո ցով եր կար ժա մա նակ կա րո ղա նում են հրա ժար վել 

թմրա մի ջոց նե րի գոր ծա ծու մից, պահ պա նում են ա ռող ջա կան վի ճա կը, ո րը 

հնա րա վո րութ յուն է տա լիս փնտրել աշ խա տանք և կա րո ղա նում են աշ խա-

տել: 

ՄՓԲ ծրա գի րը կար ևոր վում է նաև տար բեր վա րակ նե րի կան խար գել-

մա նը նպաս տող հան գա ման քով, որն ի հայտ է գա լիս նե րար կա յին թմրա-

մի ջոց գոր ծա ծող նե րի շրջա նակ նե րում՝ (ՄԻԱՎ, տրոմբ, սեպ սիս, հե պա-

տիտ ներ և  այլն):

Թմ րա բան նե րի տե ղե կաց մամբ մե թա դո նա յին փո խա րի նող բուժ ման 
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ծրագ րում ընդգրկ վում են ան ձինք, ով քեր նախ կի նում բու ժօգ նութ յուն են 

ստա ցել նար կո լո գիա կան հաս տա տութ յուն նե րում:

Մե թա դո նա յին փո խա րի նող բուժ ման ծրագ րի ներդ րու մից (2009 թ.) 

մինչև 2012 թ., այն հա սա նե լի էր միայն Եր ևան քա ղա քի բնա կիչ նե րի հա-

մար, քա նի որ այն գոր ծում էր միայն ՀՀ նար կո լո գիա կան հա նար պե տա-

կան կենտ րո նում: 

2011 թ. ՄՓԲ ծրա գի րը ներդր վեց ՀՀ քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ-

նե րում, սկզբում՝ « Դա տա պարտ յալ նե րի հի վան դա նո ցու մ», այ նու հետև՝ 

« Նու բա րա շեն» քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նար կու մ»: 2014 թ. ապ րի լի 15-ի 

դրութ յամբ ՄՓԲ ծրա գիրն ի րա կա նաց վում է ՀՀ 7 քրեա կա տա րո ղա կան 

հիմ նարկ նե րում` ( Դա տա պարտ յալ նե րի հի վան դա նոց, « Նու բա րա շեն», 

«Հ րազ դան», « Կոշ», «Ար թիկ», «Ս ևան» « Վա նա ձոր»): Ըստ ՀՀ ար դա րա-

դա տութ յան նա խա րա րութ յան՝ 2014 թ. ըն թաց քում ՄՓԲ ծրագ րում ընդգրկ-

վե լու նպա տա կով ՀՀ քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում պահ վող և 

գտն վող կա լա նա վոր նե րից և դա տա պարտ յալ նե րից ստաց վել են ընդ հա-

նուր թվով 67 դի մում, ո րից բա վա րար վել են 18-ը, 21-ը՝ մերժ վել են, 28-ը 

գտնվում են քննարկ ման փու լում: ՀՀ քրեա կա տա րո ղա կան վար չութ յան 

պե տի կող մից տրված տե ղե կատ վութ յան հա մա ձայն՝ 2012 թ -ից, մինչ 2014 

թվա կա նի հու լի սի 1-ի դրութ յամբ ՀՀ ԱՆ քրեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յութ-

յան ՄՓԲ ծրագ րում ընդգրկ վել են 108 կա լա նա վոր ված և դա տա պարտ ված 

անձ: (տե՛ս հա վել ված 1): 

ՀՀ Լո ռու մար զա յին հո գեն յար դա բա նա կան դիս պան սե րում ՄՓԲ ծրա-

գի րը ներդր վեց 2012 թ. հու լի սից: ՀՔԱ Վա նա ձո րի գրա սեն յա կը պար բե-

րա բար ու սում նա սի րում է ՀՀ Լո ռու մար զա յին հո գեն յար դա բա նա կան 

դիս պանս րեում ի րա կա նաց վող ՄՓԲ ծրագ րում ընդգրկ վող նե րի շար ժը և 

դ րա վրա ազ դող գոր ծոն նե րը:

ՄՓԲ ծրագ րի ներդր ման պա հից մինչև 2014 թ. ըն կած ժա մա նա կա հա-

վա ծում ՀՀ ԱՆ նար կո լո գիա կան հան րա պե տա կան կենտ րո նում և Լո ռու 

մար զա յին հո գեն յար դա բա նա կան դիս պան սե րում ի րա կա նաց վող ՄՓԲ 

ծրագ րում ընդգրկ ված ան ձանց վե րա բեր յալ թվա կան տվյալ նե րը ներ կա-

յաց ված են աղ յու սակ 2-ում:
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Աղյուսակ 2

ՄՓԲ ծրագիր իրականացնող 

հաստատության անվանումը

Շահառուների 

ընդգրկման տարեթիվը

ՄՓԲ ծրագրում 

ընդգրկվածների թիվը

ՀՀ ԱՆ նարկոլոգիական 

հանրապետական կենտրոն

2009թ. 33

2010թ. 104

2011թ. 59

2012 թ. 84

2013 թ. 121

25.06. 2014 թ 57

Ընդամենը 458

ՀՀ Լոռու մարզային 

հոգենյարդաբանական 

դիսպանսեր

2012 թ.-06.06.2014թ. 48

Ընդամենը 48

ՀՀ քրեակատարողական 

հիմնարկներ 
2012-2014 թթ. 108

Ընդամենը 108

Ընդհանուրը 614

 Հաշ վի առ նե լով ՀՀ-ում ա փիո նա տիպ թմրա մի ջոց գոր ծա ծող նե րի 

թիվը, ո րը, ըստ տար բեր փոր ձա գի տա կան գնա հա տա կան նե րի, կազ մում 

է 5000-7000 անձ, նկա տենք, որ ՄՓԲ ծրագ րում ընդգրկ ված են ըն դա մե նը 

9-12%: Ի նկա տի ու նե նա լով ծրագ րի արդ յու նա վե տութ յու նը և  կար ևո րութ-

յու նը, նկա տում ենք, որ դի մող նե րի թիվն ան հա մե մատ քիչ է:

ՄՓԲ ծրագ րին չդի մե լու պատ ճառ նե րը կա րող են լի նել տա րաբ նույթ, 

սա կայն ար ձա նագ րենք մի քա նի կար ևոր հան գա ման քեր, ո րոնք կա րող 

են հան դի սա նալ ՄՓԲ ծրագ րին չդի մե լու հիմ նա կան պատ ճառ ներ:

ՀՀ ԱՆ նար կո լո գիա կան հան րա պե տա կան կենտ րո նում ի րա կա նաց-

վող ՄՓԲ ծրագ րի հանձ նա ժո ղո վի կազ մում ընդգրկ ված է նաև ոս տի կա-

նութ յան աշ խա տա կից: Ին չը լուրջ խո չըն դոտ է հան դի սա նում թմրա մի ջոց 

գոր ծա ծող ան ձանց՝ ՄՓԲ ծրագ րին դի մե լու հա մար: Թմ րա մի ջոց գոր ծա-

ծող և ՄՓԲ ծրագ րում ընդգրկ վե լու կա րիք ու նե ցող ան ձինք կաշ կանդ ված 

են ոս տի կա նութ յան աշ խա տակ ցի ներ կա յութ յու նից: Մ տա հո գութ յուն ու-

նեն, որ ե թե դի մեն ՄՓԲ ծրագ րում ընդգրկ վե լու հա մար և  հանձ նա ժո ղո վը 

մեր ժի (ՄՓԲ ծրագ րի չա փո րո շիչ նե րին և  կար գին չհա մա պա տաս խա նե լու 

պատ ճա ռա բա նութ յամբ), ա պա նրանք հայտն վում են այս պես ա սած ոս-
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տի կա նութ յան «սև  ցու ցա կում»: Ն րանց նկատ մամբ վար չա կան տույժ է կի-

րառ վում, ինչ պես նաև ցան կա ցած գործ քննե լիս, ոս տի կա նութ յան տե սա-

դաշ տի թի րա խա յին խմբում հայտն վում են թմրա մի ջոց գոր ծա ծող ան ձինք: 

Այս ա ռու մով պատ կերն այլ է  Լո ռու մար զա յին հո գեն յար դա բա նա կան 

դիս պան սե րում ի րա կա նաց վող ՄՓԲ ծրագ րի դեպ քում:

ՄՓԲ ծրագ րի դի մե լիութ յան և  ընդգրկ վա ծութ յան վրա ազ դող գոր ծոն-

նե րի ու սում նա սի րութ յան նպա տա կով ՀՔԱ  Վա նա ձո րի գրա սեն յա կի կող-

մից 2013 թ. ապ րի լին  Լո ռու մար զա յին հո գեն յար դա բա նա կան դիս պան սե-

րում անց կաց վեց հար ցում: 

ՄՓԲ ծրագ րում ընդգրկ ված 20 ան ձան ցից հարց մա նը մաս նակ ցե ցին 

17-ը: 2-ը հրա ժար վե ցին պա տաս խա նել հար ցե րին, պատ ճա ռա բա նե լով, 

որ շտա պում են, չեն կա րող որ ևէ հար ցի պա տաս խա նել, մե կը ա ռող ջա-

կան խնդիր նե րի պա ճա ռով չի կա րո ղա նում ներ կա յա նալ դիս պան սեր, 

բժշկի հսկո ղութ յամբ մե թա դոնն ըն դու նում է տա նը:

17 հարց ված նե րից միայն 4-ն  են պա տաս խա նել, որ երբ ևէ խնդիր-

ներ չեն ու նե ցել ի րա վա պահ մար մին նե րի հետ, ինչ պես ՄՓԲ ծրագ րում 

ընդգրկ վե լուց հե տո, այն պես էլ մինչ այդ: 

17-ից 13-ը ( 76%) հայտ նել են, որ ի րա վա պահ մար մին նե րի հետ խնդիր-

ներ են ու նե ցել մինչ ծրագ րին դի մե լը: Ո րոն ցից 2-ը հայտ նում են ՄՓԲ 

ծրագ րում ընդգրկ վե լուց հե տո ի րա վա պահ մար մին նե րի կող մից հե տապն-

դում նե րի շա րու նակ ման մա սին:

 Շա հա ռու նե րը պատ մում են, որ քա ղա քա ցիա կան հա մազ գես տով ոս-

տի կան նե րը մե քե նա յով հետ ևում են  Լո ռու մար զա յին հո գեն յար դա բա նա-

կան դիս պան սեր այ ցե լող յու րա քանչ յուր այ ցե լո ւի: Ըստ մեկ այլ շա հա-

ռո ւի՝ ոս տի կան նե րը մե թա դո նի տրա մադր ման ժա մին «դա րա նա կա լում» 

են դիս պան սե րի մո տա կայ քում: ՄՓԲ ծրագ րին դի մող ցան կա ցած «նոր 

անձ» հայտն վում է ոս տի կա նութ յան տե սա դաշ տում և  այ նու հետև տար-

բեր պատր վակ նե րով վերս տին հայտն վում է ոս տի կա նութ յան բաժ նում: 

 Շա հա ռու նե րից մե կը պատ մում է. «Տ ղե քը վա խե նում են, որ ե թե դի մեն ու 

չընդգրկ վեն, ոս տի կան նե րը գլխնե րին գործ կսար քեն, կընկ նեն քաշք շուք-

նե րի մեջ, դրա հա մար վա խից չեն դի մում»: 

 Հարկ է նշել, որ ի տար բե րութ յուն ՀՀ ԱՆ նար կո լո գիա կան հան րա պե-

տա կան կենտ րո նի,  Լո ռու մար զա յին հո գեն յար դա բա նա կան դիս պան սե-

րում ի րա կա նաց վող ՄՓԲ ծրագ րի հանձ նա ժո ղո վի կազ մում ոս տի կա նութ-

յան ներ կա յա ցու ցիչն ընդգրկ ված չէ: 

ՄՓԲ ծրագ րի դի մե լիութ յան վրա ազ դում է նաև մե թա դո նի տրա մադր-

ման պայ ման նե րը: ՄՓԲ կա րիք ու նե ցող ան ձինք մե թա դոն դե ղա մի ջոցն 

ստա նում են ա մեն օր` ըստ սահ ման ված ժա մե րի: 
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 Սահ ման ված օ րը և  ժա մին ՄՓԲ ծրագ րում ընդգրկ ված ան ձը ե թե չներ-

կա յա նա և չս տա նա դե ղա մի ջո ցը, ա պա նա զրկվում է ՄՓԲ ծրագ րից օգտ-

վե լու ի րա վուն քից, բա ցա ռութ յամբ այն դեպ քե րի, երբ ան ձը ֆի զի կա պես 

ան կա րող է ան ձամբ դիս պան սեր այ ցե լել (օ րի նակ` ա ռող ջա կան վի ճա կի 

վատ թա րաց ման պատ ճա ռով գամ ված է ան կող նում): Ն ման դեպ քում ան

ձի հա մար հատ կաց ված մե թա դոն դե ղա մի ջո ցը տրա մադր վում է բու ժա կի 

կող մից տնա յին այ ցե լութ յան մի ջո ցով:  Սա ևս  ա ռա ջաց նում է լրա ցու ցիչ 

դժվա րութ յուն ներ, քա նի որ ՄՓԲ ծրագ րում ընդգրկ ված ան ձի հա րա զատն 

է իր մի ջոց նե րով բու ժա կին տե ղա փո խում պա ցիեն տի տուն: Այս պի սով՝ 

ՄՓԲ ծրագ րում ընդգրկ վե լու դեպ քում մե թա դոն դե ղա մի ջոցն ստա նա լու 

հա մար ան ձը «կոշտ» կախ վա ծութ յան մեջ է հայտն վում ա ռող ջա պա հա-

կան հիմ նար կից և զրկ վում է իր կյան քը կազ մա կեր պե լու հնա րա վո րութ յու-

նից` «ամ րակց վե լով» բնա կա վայ րին:

Մ յուս կող մից միայն ա ռող ջա պա հա կան հիմ նար կից մե թա դո նի տրա-

մադր ման և ս տաց ման «կոշտ պայ մա նի խախ տու մը կա րող է հան գեց նել 

ան ձի ՄՓԲ ծրագ րից հե ռաց մա նը: Այս պի սով ՄՓԲ ծրագ րի ի րա կա նաց-

ման պայ ման նե րը չեն նպաս տում բժշկա կան ծա ռա յութ յան մատ չե լիութ-

յան ա պա հով մա նը:  Սահ մա նա փակ վում է թմրա մի ջոց գոր ծա ծող ան ձանց 

ա զատ տե ղա շար ժի ի րա վուն քը, որն ու ղեկց վում է ծրագ րին դի մած թմրա-

մի ջոց գոր ծա ծող ան ձանց նկատ մամբ ոս տի կա նութ յան աշ խա տա կից նե րի 

կող մից շա րու նա կա կան հե տապնդ մամբ և ճնշում նե րով:

 Հաշ վի առ նե լով ՀՀ գլխա վոր նար կո լո գի կող մից ներ կա յաց ված թմրա-

մի ջոց նե րի գոր ծա ծ ման տա րած վա ծութ յան վե րա բեր յալ տվյալ նե րը, տես-

նում ենք, որ ՄՓԲ ծրա գի րը, ինչ պես նաև նար կո լո գիա կան ծա ռա յութ յուն նե-

րը մատ չե լի չեն ՀՀ քա ղա քա ցի նե րին, ըստ նրանց բնա կութ յան վայ րի:

Ամ փո փե լով նար կո լո գիա կան ծա ռա յութ յուն նե րի և ՄՓԲ ծրագ րի կող-

մից թմրա մի ջոց գոր ծա ծող ան ձանց տրա մադր վող բժշկա կան ծա ռա յութ յան 

ի րա կա նաց ման պայ ման նե րը, կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ թմրա մո լութ յու-

նը՝ որ պես հի վան դութ յուն բու ժե լը «Բ նակ չութ յան բժշկա կան օգ նութ յան և 

ս պա սարկ ման մա սին» և «Թմ րա մո լութ յան և  հե գե մետ (հո գե ներ գոր ծուն) 

նյու թե րի մա սին ՀՀ օ րենք նե րով սահ ման ված դրույթ նե րով չեն ա պա հո վում 

 Պա ցիենտ նե րի ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան խար տիա յով սահ ման ված նոր-

մե րը:

 Շա րու նակ վում է ոս տի կա նութ յան կող մից թմրա մի ջոց գոր ծա ծող ան-

ձանց նկատ մամբ հե տապն դում նե րը:
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6. ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ 

ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

Արդեն անդ րա դար ձել ենք թմրա մի ջոց գոր ծա ծող ան ձանց անձ նա-

կան տվյալ նե րի հաշ վառ ման հար ցին, սա կայն հարկ ենք հա մա րում ա վե լի 

ման րա մասն ներ կա յաց նել:

 Նար կո լո գիա կան ծա ռա յութ յուն նե րի բու ժաշ խա տա կից նե րը հայտ նում 

են, որ թմրա մի ջոց գոր ծա ծող ան ձինք հաշ վառ վում են է լեկտ րո նա յին բա-

զա յում, ինչ պես նաև ըն դու նա րա նի մատ յա նում, ե թե օգտ վում են պե տութ-

յան կող մից վճար վող ծա ռա յութ յու նից:  Սե փա կան մի ջոց նե րով նար կո լո-

գիա կան ծա ռա յութ յուն նե րից օգտ վե լու դեպ քում թմրա մի ջոց գոր ծա ծող 

ան ձը չի հաշ վառ վում: 

Այս պի սով վճա րո վի հի մունք նե րով բու ժու մից օգտ վող թմրա մի ջոց 

գոր ծա ծող ան ձինք չեն զրկվում վա րոր դա կան ի րա վուն քից, քա նի որ 

նրանց անձ նա կան տվյալ նե րը չեն գրանց վում և  ե րաշ խա վոր վում է դրանց 

գաղտ նիութ յու նը:

Անձ նա կան տվյալ նե րի տրամադրման վե րա բեր յալ բու ժաշ խա տա կից-

նե րի կող մից տրվել են տար բեր պա տաս խան ներ:  Մաս նա վո րա պես՝ ըստ 

ո րոշ պա տաս խան նե րի, նար կո լո գիա կան ծա ռա յութ յու նից օգտ ված քա-

ղա քա ցի նե րի անձ նա կան տվյալ նե րը տրա մադր վում է ՀՀ ոս տի կա նութ յա-

նը յու րա քանչ յուր ա միս՝ վի ճա կագ րութ յան տես քով7, մեկ այլ խմբի կար-

7 Աղբյուրը http://www.healthrights.am/practiti oner-g uide -arm/more/1 006/#223 

ՄԻԵԿ 8 -րդ հոդ վածի 1-ին մաս.

Յո ւր աքանչյ ուր ոք  ունի իր անձնակ ան ու ը նտանեկա ն կյանքի,  բնա կարա նի  և նա մակագ-

րությ ան հարգանք ի իրա վո ւնք:

ՄԻԵ Դ-ը նշել է, որ «անձնակա ն տվյալ ների, ա ռն վազն բժշ կակ ան տվյալ ների, գաղտ-

նիություն ը հիմ նա րա ր նշանակ ությո ւն ունի մ արդ ու անձ նական և  ընտա նեկան  կ յանք ի 

ն կատմա մբ  հարգանք ի ի րա վունք ի առո ւմո վ… Հիվան դության տվյալներ ի գաղտնի ություն ը 

հա րգ ել ը առանցքա յին սկզբո ւնք է [անդ ամ] պետո ւթ յուննե րի իրավ ական համ ակարգու մ… 

Կարևոր է հարգել  ո չ միայ ն պաց իենտի անձնական կյանք ի զգացումը , այլ նաև նրա  մոտ 

վստա հութ յուն առաջացնել բ ժշկի  մ ասնագի տության և ընդհան րապես  բժշկ ական  ծառայ-

ու թյո ւն ների նկ ատմամբ» (Տե՛ս, Մ.Ս.- ն ըն դեմ Շվ եդի այի (27/08/ 1997)  և  Զ .-ն ընդդ եմ Ֆի-

նլանդ իայի (1 998) 2 5 EHR R 3 71: Տե՛ ս. Զ-ն ընդ դեմ Ֆին լան դիայի (1998 ) 2 5 E HRR 371 para 95):

Ըստ ՄԻ ԵԴ-ի ՝ ա ռողջու թյանը վերաբերող տվյալ ների տարածու մը «կա րող է լուրջ վ նաս 

հա սցնել մար դու  անձնակ ան և ընտանեկա ն կյանքին , ինչպե ս նաև սո ցի ալական  և աշ-

խատա նքային վի ճակ ին ̀ խայտա ռակ ել ով նր ան և ե նթարկելո վ հ ալա ծանքնե րի ենթարկ-

վել ու ռի սկի» Տար ած ում ը հատ կապես  վնաս ակար  է ՄԻԱՎ- ի դեպք ում: Հետ ևաբ ար, ազ գայ-

ին օրենք ում պե տք է նախատ եսվ ած լինեն բավարար եր աշխիքներ: 

Պացիենտների  ի րավունքնե րի եվր ոպական խարտիա յի  6-րդ հոդված. Յո ւր աքանչյու ր 

ոք ուն ի անձ նակ ան տվյ ալ ների, նե րառյալ` իր  ա ռողջա կան  վ իճա կի կամ հ նար ավ որ ախ-

տորոշ իչ կամ թ եր ապեվտիկ ընթացա կարգե րի վեր աբերյ ալ  տեղեկա տվության գա ղտն իու-

թյան պահպանման իրավունք, ինչպես  ն աև վերջի նի ս ապահո վման ի րավունք ա խտորո-
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ծի քով՝ ՀՀ ոս տի կա նութ յան գրա վոր հարց ման դեպ քում է տրա մադր վում: 

Տր վել է նաև ընդ հան րա կան պա տաս խան` օ րեն քով սահ ման ված կար գով: 

Տ նօ րեն նե րից մե կի տե ղե կաց մամբ՝ պա ցիեն տի վե րա բեր յալ անձ նա կան 

տեղե կութ յուն նե րը կա րող են տրա մադր վել ազ գա յին անվ տան գութ յան 

ծա ռա յութ յան աշ խա տակ ցին` նույ նիսկ բա նա վոր (հե ռա խո սա զան գի մի ջո-

ցով) հարց ման դեպ քում:

ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2007 թ. դեկ տեմ բե րի 20-ի թիվ N 1599 Ն ո րոշ-

ման 4-րդ  կե տի հա մա ձայն՝ «…թմրա մոլ նե րը են թա կա են հաշ վառ ման, 

թմրա մո լի` որ պես քա ղա քա ցու հաշ վառ ման վայ րի տա րածքն սպա սար-

կող ար տա հի վան դա նո ցա յին նար կո լո գիա կան ծա ռա յութ յուն ներ մա-

տու ցող բժշկա կան հաս տա տութ յան կող մից»։  Միև նույն ժա մա նակ ՀՀ 

կա ռա վա րութ յան 2012 թ. հուն վա րի 17 N 44-Ա ո րոշ ման 4-րդ  բաժ նի 7-րդ 

 կե տի հա մա ձայն՝ «… Պե տութ յան կող մից ե րաշ խա վոր ված անվ ճար նար-

կո լո գիա կան հի վան դա նո ցա յին բժշկա կան օգ նութ յան շրջա նակ նե րում 

չընդգրկ ված ծա ռա յութ յուն նե րը, ինչ պես նաև ՀՀ քա ղա քա ցիութ յուն չու-

նե ցող ան ձանց հա մար հի վան դա նո ցա յին բժշկա կան օգ նութ յու նը ի րա կա-

նաց վում են վճա րո վի՝ հա մա ձայն նար կո լո գիա կան ծա ռա յութ յուն ներ մա-

տու ցող բուժ հաս տա տութ յան տնօ րե նի հրա մա նով հաս տատ ված գնե րի»։ 

ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2008 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 18-ի N 1158-Ն ո րոշ-

շիչ բո ւժզն նո ւմնե ր անցն ելու, մաս նա գետնե րի  այ ցելություն ների և ը նդհանու ր բուժման և 

վիրա հատա կան գ ործ ողությու նների ընթացք ում :

«Ե վրոպայո ւմ պացի ենտի ի րավու նք ներ ի խթանման մասին » հ ռչ ակա գրի  4 -րդ հոդված ի 

1-ին և 8-րդ մա սեր .

Պացիե նտի ա ռող ջական  վ իճակի մ աս ին բո լոր տե ղեկությ ունները … պետք է  գաղտնի պահ-

վե ն ն ույնիսկ նրա  մահվան ից  հետո… Բուժհաստատու թյ ուննե ր ընդունված  պացիենտներ ը 

իրավու նք  ունեն  ակնկալել անձնական կյանքի  գ աղտնի ու թյուն ապահո վող  ֆի զի կական 

հաս տատ ություն ներ: 

Հ Հ կառավար ությ ան 2007  թ.  դե կտեմբեր ի 20 -ի N 15 99 -Ն որ ոշման հա վելված  մեկ,  8- րդ 

կետ- ի համաձայն, «Թմ րամոլն երի հ աշվ առման վերա բե րյալ տեղեկո ւթյուն ներ ը գաղտ նի 

են: Դր անք կարող  են տր ամ ադ րվել միայն օր ենքո վ նախատեսված  դեպքե րում:  Ա յդ դեպք-

եր ում թմր ամոլների  վերաբե րյալ տեղե կությ ուններ ը տրամ ադրվ ում  են մ իայ ն Հայաստանի 

Հան րապ ետությ ան  ա ռող ջապահութ յան ն ախարարութ յա ն կ ողմի ց` հար ցու մը կատ արելո ւց  

հ ետո 5-օր յա ժա մկ ետում»:  

ՀՀ կա ռավ արության 18 հ ոկտեմ բերի 201 2 թ. N  1327 -Ն որոշմ ան 2-րդ  կետ  

«Սա հմ ան ել,  որ յուրաք անչյո ւր ա մսվա 1-ին և  1 6-ին թմ րաբանա կան բժշկակ ան օգն-

ութ յո ւն և ս պասար կում իրակա նա ցնող բ ժշկական  հաստատութ յու նները Հա յաս տանի 

Հան րապետությ ան կա ռավար ությա նն առ ընթե ր Հայաս տա նի Հանրա պետությա ն ոս-

տիկանության «Ճ անապարհա յի ն ոստիկա նու թյ ուն» ծա ռայութ յանն է լե կտրոնա յին կրիչնե-

րի  մի ջոց ով  կամ է լեկտ րո նային փոստո վ տրամադ րո ւմ են տեղեկ ատվու թյուն ն շված բժշ-

կական հ աս տատո ւթյուն ներու մ հա շվ առված ա նձանց  մասին »:
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ման հա վել ված 1-ի հա մա ձայն՝ «…Քն նա կան մար մին նե րը կա րող են թույլ 

չտալ ան ձին մաս նակ ցել վա րոր դա կան ի րա վուն քի ո րա կա վոր ման քննութ-

յուն նե րին, ե թե ան ձը հաշ վառ ված է ճա նա պար հա յին ոս տի կա նութ յա նը` 

հո գե բու ժա կան և  նար կո լո գիա կան բժշկա կան հաս տա տութ յուն նե րի կող-

մից` նշված բժշկա կան հաս տա տութ յուն նե րում, հաշ վառ ված ան ձանց մա-

սին տրա մադր ված ցան կում»: 

Նշ ված ո րո շում նե րի հա մադ րու մից կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ

 բժշկա կան հաս տա տութ յու նում հաշ վառ ված թմրա մի ջոց գոր ծա-

ծող ան ձանց տվյալ նե րը ա ռանց ան ձանց հա մա ձայ նութ յան հա-

ղորդ վում են ՀՀ ոս տի կա նութ յա նը, ո րը հան դի սա նում է ան ձի 

անձ նա կան կյան քի գաղտ նիութ յան սահ մանդ րա կան ի րա վուն քի 

խախ տում

 թմրա մո լութ յու նը այն ե զա կի հի վան դութ յունն է, ո րի առ կա յութ յան 

պա րա գա յում ան ձը զրկվում է վա րո դա կան ի րա վուն քից, ո րը հան-

դի սա նում է խտրա կան վե րա բեր մունք՝ ըստ ա ռող ջա կան վի ճա կի:

Ն շենք, որ ան կախ նար կո լո գիա կան հաս տա տութ յան ծա ռա յութ յու նից 

օգտ վե լու տե սա կից և (հե տա զո տում, աշխ տո րո շում, բու ժում) թմրա մո լութ-

յան ար ձա նագր ման պա հից և  ան կախ ան ձի բուժ ված լի նե լու հան գա ման-

քից, նրանց նկատ մամբ սահ ման վում է ան ձի ա ռող ջա կան վի ճա կի կա-

յուն լա վաց ման (ռե մի սիա) 5 տա րի ժա մա նա կա հատ ված8, ո րի ըն թաց քում 

անձը զրկվում է վա րոր դա կան ի րա վուն քից:

Մ յուս կող մից կա սեց վում է ան ձի վա րոր դա կան ի րա վուն քը` ան ձի մոտ 

թմրա մո լութ յուն ախ տո րո շե լու դեպ քում: 

 Հարկ է նշել, որ ըստ ՀՀ կա ռա վա րութ յան 20 դեկ տեմ բե րի 2007 թ. N 

1599 N ո րոշ ման հա վել ված 1-ի՝ հաշ վառ ված թմրա մի ջոց գոր ծա ծող ան ձը 

պետք է են թարկ վի բժշկա կան դի տարկ ման, ո րը, ըստ բու ժաշ խա տող նե րի, 

չի կա րող ի րա կա նաց վել, ե թե ան ձը չի դի մում բժշկա կան հաս տա տութ յուն: 

 Նույն ո րոշ մամբ թմրա մի ջոց գոր ծա ծող ան ձը հաշ վա ռու մից հան վում է 5 

տա րի կա յուն ռե մի սիա յից (լա վաց ման) հե տո, միայն բժշկա կան դի տարկ-

ման են թարկ վե լու դեպ քում9: 

Այ սինքն՝ պե տութ յու նը ձևա վո րել է այն պի սի ի րա վա կան կար գա վո-

րում, ո րով թմրա մի ջոց գոր ծա ծող ան ձի նկատ մամբ սահ ման վում են պար-

8 ՀՀ կ առավար ության 2007 թ. դեկտեմբեր ի 2 0-ի  N 1599-Ն  ո րոշման հավելված մեկ, կ ետ  

3 «Բ ժշ կական դիտար կմ ամբ օբյ եկտիվ հա ստատված  կ այուն ռե միս իան ( լավացու մ) թմրամ-

ոլի կողմից  5  և ա վելի տարին եր թ մրա մի ջոցնե րի կ ամ  հ ոգեմետ նյու թեր չօ գտագո րծելն  է, 

ին չի  վերաբեր յալ առկա  է բժշկ ակ ան  հետ ազոտու թյունների և  բ ժշկական դիտա րկման հի-

ման վր ա բժշկի կողմից  տրվա ծ ե զրակա ցու թյունը»: 
9 ՀՀ կա ռավարութ յան  2 007  թ.  դեկտեմբ երի 2 0-ի  N 159 9-Ն  որոշմ ան հավե լված մեկ , 2-րդ 

բաժ ին , կետ 1 1  «…Ի թիվս ա յլ դեպ քեր ի, թմրամոլնե րը հա շվառո ւմից հա նվում ե ն բ ժշկական 

դիտար կմա մբ օբ յեկտիվ  հա ստ ատ վա ծ 5 տարի կայ ուն ռեմի սիայի ( լավ ացման)  դեպք ում » :
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տա վո րութ յուն ներ, իսկ բժշկա կան ծա ռա յութ յան նկատ մամբ` հա յե ցո ղա-

կան լիա զո րութ յուն ներ: Ն ման կար գա վո րու մը հան գեց նում է թմրա մի ջոց 

գոր ծա ծող ան ձի ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման կախ վա ծութ յա նը՝ բժշկա-

կան ծա ռա յութ յու նից, ո րի եզ րա կա ցութ յու նը վճռո րոշ նշա նա կութ յուն ու նի 

ան ձի ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց ման հա մար:

Ա վե լին, թմրա մի ջոց գոր ծա ծող ան ձինք որ պես կա նոն չեն ի րա զեկ վում 

նար կո լո գիա կան ծա ռա յութ յան կող մից հաշ վառ ման ժա մա նակ գրանց ված 

անձ նա կան տվյալ նե րի վե րա բեր յալ տե ղե կութ յուն նե րը ՀՀ ոս տի կա նութ-

յա նը տրա մադ րե լու մա սին: Տ նօ րեն նե րից մե կի կար ծի քով. «այդ մա սին 

ի րա զե կե լը մեծ խնդիր է, քա նի որ շատ դեպ քե րում այդ պատ ճա ռով չեն 

ու զում գալ բուժ ման, մտա ծում են, որ ոս տի կա նութ յու նը ցան կա ցած գործ 

քննե լիս ա ռա ջին հեր թին ի րենց մեջ է փնտրե լու «հան ցա գոր ծին»»:

Ամ փո փե լով նար կո լո գիա կան բուժ հաս տա տութ յուն դի մած բու ժում 

ստա ցող քա ղա քա ցի նե րի անձ նա կան տվյալ նե րի գաղտ նիութ յան ի րա վուն-

քի պահ պան ման վե րա բեր յալ օ րենսդ րա կան նոր մե րը և դ րանց կի րառ ման 

վե րա բեր յալ տվյալ նե րը, կա րող ենք ար ձա նագ րել, որ կա ռա վա րութ յան 

ո րո շում նե րով սահ ման ված ի րա վա կան կար գա վո րում նե րը չեն ա պա հո-

վում թմրա մի ջոց գոր ծա ծող ան ձանց անձ նա կան տվյալ նե րի գաղտ նիութ-

յան ի րա վուն քի պաշտ պա նութ յու նը, ո րը հան գեց նում է նրանց սահ մա նադ-

րա կան ի րա վունք նե րի կո պիտ խախտ մա նը: Թմ րա մի ջոց գոր ծա ծող ան ձը 

իր անձ նա կան տվյալ նե րի գաղտ նիութ յան ա պա հով ման հա մար, ըստ ի րա-

վա կան կար գա վո րում նե րի՝ «պար տա վոր է վճա րել», ո րը վերս տին հան դի-

սա նում է նրանց անձ նա կան տվյալ նե րի գաղտ նիութ յան ի րա վուն քի կո պիտ 

խախ տում: Նշ ված օ րենսդ րա կան կար գա վո րում նե րը ոչ միայն հան գեց նում 

են թմրա մի ջոց գոր ծա ծող ան ձանց ի րա վա կան ան պաշտ պա նութ յանն, այլև 

նրանց նկատ մամբ խտրա կան վե րա բեր մուն քի դրսևոր մա նը:
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7. ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԶԵԿՈՒՄԸ ՆԱՐԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ 

ԲՈՒԺՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

 Հարց ված տնօ րեն նե րը և թմ րա բան նե րը տար բեր պա տաս խան ներ են 

տա լիս նար կո լո գիա կան ծա ռա յութ յան դի մած թմրա մի ջոց գոր ծա ծող ան-

ձանց ի րա վունք նե րի ծա նուց ման վե րա բեր յալ: Տ նօ րեն նե րը հայտ նում են, 

որ ի րա վունք նե րի ծա նու ցումն ի րա կա նաց վում է բժշկի կող մից:  Մինչ դեռ 7 

թմրա բան նե րից 2-ը նշում են, որ ան ձամբ չեն ի րա զե կում ի րա վունք նե րի 

մա սին:  Հե տաքր քիր է, որ բու ժաշ խա տա կից նե րից 15-ից 6-ը գտնում են, 

որ ե թե պա ցիենտ նե րը ցան կա նան, ա պա նոր կտրա մադ րեն նրանց ի րա-

վունք նե րի ի րա զեկ ման մա սին թեր թի կը: 

 Հար ցազ րույց նե րի ըն թաց քում պարզ վեց, որ պա ցիեն տի ի րա վունք նե րի 

ի րա զեկ ման հաս կա ցութ յու նը դի տարկ վում է որ պես նար կո լո գիա կան ծա ռա-

յութ յան դի մած թմրա մի ջոց գոր ծա ծող ան ձի պար տա կա նութ յուն նե րի մա սին 

ի րա զե կում, ա վե լին ո րոշ բու ժաշ խա տող ներ տեղ յակ չեն բուժ հաս տա տութ-

յու նում գտնվող և  բու ժում ստա ցող ան ձի ի րա վունք նե րի մա սին:

 Հարց մա նը մաս նակ ցած թմրա մի ջո ցի կախ վա ծութ յու նից բու ժում 

ստա ցող 4 ան ձան ցից ոչ մե կը չու ներ ի րա վունք նե րի ի րա զեկ ման թեր թիկ: 

 Միայն մեկն է հայտ նում ի րա վունք-

նե րի և  պար տա կա նութ յուն նե րի 

ի րա զեկ ման մա սին:

Ա ռա վել անհս տա կութ յուն գո-

յութ յուն ու նի նար կո լո գիա կան բուժ-

հաս տա տութ յու նում բու ժում ստա-

ցող թմրա մի ջոց գոր ծա ծող ան ձանց 

ի րա վա կան ա ջակ ցութ յուն ստա նա-

լու հար ցում:

 Պա ցիենտ նե րը նշել են, որ դի-

մում-բո ղոք նե րի ներ կա յաց ման կա-

րիք չու նեն, իսկ աշ խա տա կից նե րի 

տե ղե կաց մամբ՝ պա ցիենտ նե րը հիմ նա կա նում դի մում են դուրսգր ման հետ 

կապ ված և  անձ նա կան հար ցե րով:

 Բու ժաշ խա տա կից նե րի պնդ մամբ ի րա վա պահ մար մին նե րը երբ ևէ չեն 

խո չըն դո տել կամ մի ջամ տել բուժ ման գոր ծըն թա ցին: Թմ րա մի ջոց գոր ծա-

ծող և  բու ժում ստա ցող ան ձինք սա կայն հայտ նում են, որ չնա յած բուժ-

ման ըն թաց քում ի րա վա պահ մար մին նե րը չեն ան հանգս տաց րել, սա կայն 

նախ կի նում ա ռընչ վել են ի րա վա պահ մար մին նե րի հետ10:  Նաև նկա րագ-

10 Հարցվածներից երեքը մինչ բուժման կուրս անցնելը նախկինում դատապարտ վել են 

թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության համար: Պացիենտներից մեկը տեղեկացրել է, 

«Ես այն վիճակում եմ եղել, 

որ ոչինչ չեմ էլ լսել, ինձ համար 

մեկ է, իմ  ամենակարևոր 

նպատակը այստեղ լինելու՝ դա 

մեթադոնային բուժման մեջ 

ընդգրկվել էր, մնացածը ինձ չի 

հետաքրքրում արդեն»:

Թմրամիջոցի կախվածությունից 

բուժում ստացող անձ
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րում են, որ նախ կի նում ոս տի կա նութ յան բաժ նում բեր ման են թարկ վե լու 

ժա մա նակ ու նե ցել են թմրա սով (զրկանք, լոմ կա), սա կայն վեր ջին նե րիս 

հա մա պա տաս խան բու ժօգ նութ յուն չի տրա մադր վել: 

որ ինքը նախկինում «բենզին» է օգտագործել, որի պատրաստման համար անհրաժեշտ 

պարագաներն ազատ վաճառում են, սակայն երբ բերման է ենթարկվել, ոստիկանության 

աշխատակիցներն իրեն «շահագործել» են, մասնավորապես՝ ցանկացել  են իմանալ 

ումից է ձեռք բերել, ումից է գնել և այլն: Մեկ այլ պացիենտ նշում է, որ ինքը թեև 2 տարի  

ա ռաջ է վերջին անգամ թմրամիջոց գործածել, սակայն ինքը այդ ընթացքում գտնվել է 

ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում. «իմ անցյալի համար, ինձ հիշում էին»:
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Ամ փո փե լով կա րող ենք ար ձա նագ րել, որ նար կո լո գիա կան բուժ հաս տա-

տութ յու նում թմրա մի ջոց գոր ծա ծող և  բու ժում ստա ցող ան ձինք պատ շաճ չեն 

ի րա զեկ վում բուժ ման ըն թաց քում ի րենց ի րա վունք նե րի մա սին: Հ նա րա վոր 

խնդիր նե րի ա ռա ջաց ման դեպ քում նաև ա պա հով ված չեն անհ րա ժեշտ ի րա-

վա կան ա ջակ ցութ յամբ, ո րը պետք է տրա մադր վի հա մա ձայն « Հո գե բու ժա կան 

օգ նութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն քի հա վել վա ծի V-րդ  կե տով սահ ման ված կար գի:

Այս պի սով, նար կո լո գիա կան հաս-

տա տութ յուն նե րում չի ա պա հով վում 

թմրա մի ջո ցից կախ վա ծութ յուն ու նե-

ցող ան ձանց ի րա զեկ ման ի րա վուն-

քը11:  Չի բա ցատր վում վեր ջին նե րիս 

ի րա վունք նե րը, ինչ պես նաև պա-

ցիենտ նե րին ի րա զեկ ման թեր թիկ ներ 

չեն տրա մադր վում:

Ի րա վա պահ մար մին նե րի հետ 

կապ ված խնդիր նե րի տե սան կու նից 

ար ձա նագ րում ենք, որ թեև նար կո-

լո գիա կան հա տա տութ յուն նե րում չեն 

մի ջամ տում պա ցիեն տի բուժ ման գոր ծըն թա ցին, սա կայն վեր ջին նե րիս միշտ 

«ու շադ րութ յան» կենտ րո նում են պա հում: Ա վե լին, շա րու նակ վում է ոս տի կա-

11 http://www.healthri ghts.am/ Համաշխարհային Բժշկական Ընկերակցության «Պա-

ցի ենտների իրավունքների մասին» հռչակագրի 7-րդ հոդված «Պացիենտն իրավունք 

ունի ստանալ իրեն վերաբերող տեղեկություններ, որոնք գրանցված են իր բժշկական 

փաստաթղթերում և ամբողջովին իրազեկ լինել իր առողջության վիճակի, այդ թվում իր 

վիճակին առնչվող բժշկական փաստերի մասին»:

ԽԿԿ 8-րդ Զեկույցի 41-րդ կետ, «Բոլոր պացիենտներին պետք է պարբե րաբար տրամադրվի 

ամբողջական տեղեկություն նրանց առողջական վիճակի և բուժման մասին»:

Պացիենտների իրավունքների եվրոպական խարտիա հոդված 3 «Յուրաքանչյ ուր ոք 

իրավունք ունի ստանալու ամեն տեսակի տեղեկատվություն իր առողջական վիճակի, 

առողջապահական ծառայությունների և դրանց կիրառման վերաբերյալ և այն ամենի մասին, 

ինչը հնարավորություն են տալիս գիտական հետազոտությունները և տեխնոլոգիական 

նորամուծությունները»:

«Մարդու իրավունքների և կենս ա բ ժշկության մասին» եվրոպական կոնվենցիայի 10-

րդ հոդվածի 2-րդ մաս «Յուրաքանչյուր ոք ունի իր առողջության մասին հավաքված 

ցանկացած տեղեկություն ստանալու իրավունք»: 

Եվրոպայում պացիենտների իրավունքների խթանման մա սի ն» հռչակագրի 2-րդ 

հոդված 2-րդ և 6-րդ մասեր «Պացիենտներն իրավունք ունեն ամբողջապես տեղեկացված 

լինել իրենց առողջական վիճակի, այդ թվում` իրենց վիճակին առնչվող բժշկական 

փաստերի, առաջարկվող մեթոդների և յուրաքանչյուր մեթոդի հնարավոր ռիսկերի 

ու առավելությունների, առաջարկվող մեթոդների այլընտրանքային միջոցների, այդ 

թվում` չբուժվելու հետևանքնե րի,  բուժման ախտորոշման, կանխատեսման և ընթացքի 

վերաբերյալ: Ավելին, պացիենտներն իրավունք ունեն ընտրել, թե իրենց փոխարեն ում 

պետք է տեղեկացնել, եթե պետք է այդպիսի ինչ-որ մեկը լինի»:

«Իրավապահ մարմինները 

թողնում են այնքան, մինջև 

հասնում ես մահվան 

դուռն ու ետ գալիս, բոլոր 

հիվանդություններն այնտեղի 

բժիշկը բուժում է ասպիրինի 

կես կոճակով»:

Թմրամիջոցի կախվածությունից 

բուժում ստացող անձ
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նութ յան կող մից ան մարդ կա յին վե րա բեր մուն քի դրսևո րում նե րը՝ խախ տե լով 

թմրա մի ջոց գոր ծա ծող ան ձանց թմրա սո վի մեջ գտնվե լու ըն թաց քում պատ-

շաճ բու ժօգ նութ յուն ստա նա լու ի րա վուն քը:
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8. ՆԱՐԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲՈՒԺՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԸ ԹՄՐԱՄԻՋՈՑԻ ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԻՑ 

ԲՈՒԺՈՒՄ ՍՏԱՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՆԿԱՏՄԱՄԲ

Թմ րա մի ջոց գոր ծա ծող և բու ժում ստա ցող ան ձանց բուժ ման մատ չե-

լիութ յան և  արդ յու նա վե տութ յան վրա էա կան ազ դե ցութ յուն ու նի ոչ միայն 

բժշկա կան ծա ռա յութ յան տրա մադր ման մե թոդ նե րը և  ըն թա ցա կար գե րը, 

այլև բժշկա կան հաս տա տութ յան պայ ման նե րը և պա ցիենտ նե րի նկատ-

մամբ բու ժաշ խա տող նե րի վե րա բեր մուն քը:

8.1 Մի ջանձ նա յին փոխ հա րա բե րութ յուն ների վիճա կի նկա-

րագ րութ յու նը նար կո լո գիա կան բուժհաստատություն նե րում

Թմ րա բան նե րից մե կը պա ցիենտ-բու ժաշ խա տա կից փոխ հա րա բե րութ-

յուն նե րի մա սին նշում է. «..շատ ար ժեզր կե ցին բժշկին, ճիշտ չէ՝ բժիշ կը ֆի-

նան սի հետ գործ չի ու նե նա լու, քո աչ քից ես ընկ նում, բայց «փո րի» հարց է»:

 Մեկ այլ թմրա բա նի տե ղե կաց մամբ՝ բժշկի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը դե

պի վատն է գնում, պա ցիենտ նե րը բժշկի աշ խա տա սեն յա կի դուռն ա ռանց թա-

կե լու մտնում են, բժիշ կը գնում է հի վան դա սեն յակ ներ՝ շրջայ ցե րի (աբ խո դի), 

պա ցիեն տը պառ կած տե ղից վեր չի կե նում, ծխա խոտն էլ բե րա նին է լի նում:

 Բու ժակ/բուժ քույ րե րից մե կը պա ցիենտ-բժիշկ փոխ հա րա բե րութ յուն-

նե րի մա սին նշում է, որ տա րա ձայ նութ յուն ներ չեն լի նում: Պա ցիեն տը գի

տի, որ «ե թե ինչ-որ բան դու րը չգա, կա րող է իր ցան կութ յամբ դուրսգր-

վել»: Մեկ այլ բու ժակ/բուժ քույր հայտ նում է, բու ժաշ խա տա կից նե րի և 

պա ցիենտ նե րի միջև վե ճեր են լի նում՝ կապ ված հաս տա տութ յուն «դեղ բե-

րե լու և բռն վե լու», կամ ա վե լի շատ դե ղա չափ ստա նա լու հետ, ո րի ըն թաց-

քում ընդ հար վում են սա նի տար նե րի հետ: 

 Պա ցիենտ-բու ժաշ խա տող փոխ հա րա բե րութ յուն նե րում ծա գող խնդիր-

նե րը հիմ նա կա նում կապ ված են դուրսգր ման հետ, ո րոնք հարթ վում են 

զրույց նե րի, քննար կում նե րի մի ջո ցով, ինչ պես նշում են տնօ րեն նե րը: 

Տա րա ձայ նութ յուն նե րը հարթ վում են, ըստ բու ժակ/բուժ քույ րե րի, բա-

ժան մուն քի վա րի չի կամ բժշկի կող մից: Նաև նշում են, որ ձգտում են տա-

րա ձայ նութ յուն նե րի մեջ չմտնել պա ցիեն տի հետ, և փոր ձում են հա մա ձայ-

նութ յան գալ: Ինչ պես հայտ նում է բու ժակ/բուժք րո ջից մե կը. «ընդ հա նուր 

լե զու են գտնում» պա ցիեն տի հետ: Մ յուս կող մից պա ցիենտ նե րը նշում են, 

որ բու ժաշ խա տա կից ներն ի րենց նկատ մամբ ու նեն ջերմ վե րա բեր մունք, 

ի րենց դի մում են, ան վամբ, ազ գան վամբ կամ կեղ ծան վամբ:

Տ նօ րեն նե րից մե կը նշել է, որ հաս տա տութ յու նում սահ ման ված չէ տնօ-



40

րեն նե րի և բու ժաշ խա տա կից նե րի վար քագ ծի վե րա բեր յալ հա մա պար-

տա դիր կա նոն ներ, մյուս եր կու տնօ րեն նե րի տե ղե կաց մամբ՝ ու նեն ներ-

քին կար գա պա հա կան կա նոն ներ: Կար գա պա հա կան մի ջոց նե րի թվում են` 

աշ խա տակ ցի աշ խա տա վար ձի պա հում, նկա տո ղութ յուն՝ (բա նա վոր/գրա-

վոր), աշ խա տան քից հե ռա ցում: 

Ինչ պես նշում է տնօ րեն նե րից մե կը, ին քը եր բեք չի կի րա ռի աշ խա-

տակ ցի աշ խա տա վար ձի պա հում, քա նի որ ըստ նրա՝ «բժիշ կը 50-60 հա-

զար ՀՀ դրամ աշ խա տա վարձ է ստա նում, դրա ի՞ն չը պա հի»:

Տ նօ րեն նե րը նշել են, որ որ պես խրա խու սան քի մի ջոց կի րա ռում են 

«աշ խա տակ ցի մա սին բա նա վոր գո վես տի խոս քեր ա սե լը, շնոր հա կա լութ-

յուն հայտ նե լը»: Ըստ տնօ րեն նե րից մե կի. «ին քը միշտ կանգ նած է աշ խա-

տա կից նե րի կող քին»:

Թմ րա բան նե րից մե կը նշում է, որ բժշկի պաշ տո նի նկա րագ րի հիմ-

նա կան բո վան դա կութ յու նը. «պա ցիեն տին չվնա սելն ու բա րե խիղճ բու ժելն 

է», մեկ այլ բժշկի տե ղե կաց մամբ`«ի րենց պար տա կա նութ յուն նե րի մա սին 

ի րենց պայ մա նագ րե րում ա մեն ինչ գրված է»:

Բուժ քույ րե րից մե կը նշում է, որ իր պար տա կա նութ յուն նե րի մեջ է մտնում. 

«բու ժում, ա մեն ինչ, հի վան դի մա զից բռնաց րած, վե րա բեր մուն քը լավ լի նի»:

 Հարց մա նը մաս նա կից մյուս բու ժակ/բուժ քույ րե րի նկա րագր մամբ 

ի րենց պար տա վո րութ յուն նե րի մեջ մտնում է. պա ցիեն տին տրա մադ րել 

անհ րա ժեշտ դե ղո րայ քը, հետ ևել բժշկի նշա նա կում նե րին, հետ ևել պա-

ցիենտ նե րի վի ճա կին, լի նել բժշկի «օգ նա կա նը», ու շա դիր լի նել բուժ ման 

գոր ծըն թաց նե րին, բարձ րա ձայն չխո սել և տա րա ձայ նութ յուն նե րի մեջ 

չմտնել պա ցիեն տի հետ: 

Սա նի տար նե րի նկա րագր մամբ ի րենց պար տա կա նութ յուն ներն են՝ 

«ըն դու նել հեր թա փո խը, ա նել տա րած քի մաք րութ յուն, պա ցիենտ նե րի 

կող մից տա նից բեր ված սնուն դը պա հել, թեյ կամ սուրճ պատ րաս տել աշ-

խա տա կից նե րի հա մար, այ ցե լու նե րին ներս թող նել բա ժան մունք, զննել 

պա ցիեն տին տե սակ ցութ յան ե կած հա րա զատ նե րին, հսկել պա ցիենտ նե-

րին և հետ ևել, որ լվաց վեն, ու տեն, պա տու հա նից ար գել ված դե ղա մի ջոց-

ներ ներս չբե րեն, հետ ևել պա ցիենտ նե րի կար գա պա հութ յա նը, վատ զգա-

ցող պա ցիենտ նե րին ու ղեկ ցեն զու գա րան»: 

Պա ցիենտ նե րը միմ յանց միջև հա րա բե րութ յուն նե րը գնա հա տում են 

լավ, իսկ տա րա ձայ նութ յուն նե րը հա մա րում են կեն ցա ղա յին բնույ թի12, 

ո րոնք հարթ վում են զրույց նե րի մի ջո ցով: 

12 Տարաձայնություններն առաջանում են մեկը մյուսից ծխախոտ ուզելու ժամանակ, այն դեպքում, 

երբ թմրամիջոց գործածող և բուժում ստացող անձինք հոգեկան  առողջության խնդիրներ 

ունեցող անձանց հետ նույն բաժանմունքում կամ հիվանդասենյակում են բուժօգնություն 

ստանում:
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8.2 Ֆի զի կա կան զսպման մի ջոց նե րի կի րա ռու մը նար կո լո-

գիա կան հաս տա տութ յուն նե րում

Նար կո լո գիա կան բուժ ծա ռա-

յութ յուն նե րը տրա մադր վում են հո-

գե բու ժա կան ծա ռա յութ յուն ներ մա-

տու ցող բուժ հաս տա տութ յու նում, 

որ տեղ թույ լատր վում է խիստ անհ-

րա ժեշ տութ յան դեպ քե րում բժշկի 

կող մից հիմ նա վոր ո րոշ ման հի ման 

վրա ֆի զի կա կան զսպման մի ջո ցի 

կի րա ռու մը հո գե կան ա ռող ջութ յան 

խնդիր ու նե ցող ան ձանց նկատ-

մամբ13:

ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ սահ ման-

ված չէ թմրա մի ջո ցի գոր ծած ման հա մար բու ժում ստա ցող և  ալ կո հո լա մո-

լութ յամբ տա ռա պող ան ձանց նկատ մամբ ֆի զի կա կան զսպման մի ջոց նե-

րի կի րառ ման մա սին:

Հար ցազ րույց նե րի ըն թաց քում 

հար ցազ րույ ցի մաս նա կից նե րից 

ո մանք՝ (մեկ սա նի տար, մեկ թմրա-

բան և 2 բու ժակ/բուժ քույր) հայտ նել 

են թմրա մի ջոց գոր ծա ծող և բու ժում 

ստա ցող ան ձանց նկատ մամբ ֆի զի-

կա կան զսպման մի ջո ցի կի րառ ման 

մա սին, որն ի րա կա նաց վում է ֆիքս-

ման մի ջո ցով` գո տիով կամ սա վա նով:

8.3 Սա նի տա րա հի գիե նիկ պա րա գա նե րի տրա մադ րու մը

 Հարց մա նը մաս նակ ցած աշ խա տա կից նե րը և պա ցիենտ նե րը, հաս-

տա տութ յուն նե րի սա նի տա րա հի գիե նիկ վի ճա կը գնա հա տում են լավ, բա-

ցա ռութ յամբ մե կի: Վեր ջինս հայտ նում է, որ լո գա րա նը միշտ չէ աշ խա տում:

 Պա ցիենտ նե րին մշտա պես տրա մադր վում է օ ճառ և զու գա րա նի թուղթ: 

13 ՀՀ օրենքը Հոգեբուժական օգնության մասին, գլուխ 2, կետ 11

 Ոչ հոժարակամ (հարկադիր) հոսպիտալացման կամ հոգեբուժական կազմակերպություն-

ու մ գտնվելու ընթացքում հոգեբույժի որոշմամբ հոգեկան խանգարմամբ տառապող  ա նձի 

նկատմամբ կարող են կիրառվել ֆիզիկական զսպման (գոտիներ, հատուկ հագուստներ) 

ու մեկուսացման միջոցներ, հանդարտեցման բժշկական մեթոդներ, որոնց կիրառման ու 

տևողության մասին բժշկական փաստաթղթերում կատարվում է պատճառաբանված գրառում: 

Ի՞նչ միջոցներ եք ձեռնարկում 

սուր (ագրեսիվ) վիճակում 

գտնվող պացիենտների 

զսպման համար

«Այդ դեպքերում նման 

հիվանդին սավանով ֆիկսում 

են մահճակալից»

թմրաբան

« Ֆիկսում ենք հիվանդին, 

կապում ենք նրան ռեմենով, 

հաճախակի դա անում 

ենք ալկոհոլից տառապող 

հիվանդներին»:

սանիտար
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Տ նօ րեն նե րից մե կը նշում է, որ բուժ հաս տա տութ յան կող մից պա ցիենտ նե-

րին տրա մադր վում է անհ րա ժեշտ հի գիե նիկ պա րա գա ներ` սրբիչ, ա տամ 

լվա նա լու խո զա նակ, մա ծուկ, ե թե հա գուստ չեն ու նե նում, նաև հա գուստ, 

օ ճառ: 

Մինչ դեռ թմրա բան նե րի, բու ժակ նե րի և բուժ քույ րե րի տե ղե կաց մամբ՝ 

պա ցիենտ նե րին տրա մադր վում է միայն օ ճառ և զու գա րա նի թուղթ, մնա-

ցած անհ րա ժեշտ պա րա գա նե րը, այդ թվում՝ ան կող նա յին, պա ցիենտ նե րը 

ի րենց հետ բե րում են տնից կամ հա րա զատն է տա նում հաս տա տութ յուն:

Պա ցիենտ նե րը նշել են, որ օգ տա գոր ծում են տա նից բեր ված ի րենց 

անձ նա կան ի րե րը: Միև նույն ժա նա նակ կար ծում են. «..որ ու զենք, հաս-

տա տութ յունն ա մեն ինչ էլ կտրա մադ րի»:

Ի րենց անձ նա կան օգ տա գործ ման ի րե րը պա ցիենտ նե րը պա հում են 

ընդ հա նուր պա հա րան նե րում, քա նի որ չու նեն ան հա տա կան պա հա րան-

ներ:

Հաս տա տութ յան աշ խա տա կից նե րը հայտ նում են, որ պե տութ յու նը 

անհ րա ժեշտ ֆի նան սա կան մի ջոց ներ չի հատ կաց նում, որ պես զի պա-

ցիենտ ներն ա պա հով վեն ան հա տա կան պա հա րան նե րով, սա կայն պետք է 

նշել, որ վճա րո վի հիմ քունք նե րով բու ժում ստա ցող ան ձինք հիմ նա կա նում 

ա պա հով ված են ան հա տա կան պա հա րան նե րով:

Ի դեպ սա նի տար նե րը հայտ նում են, որ ա մեն օր ստու գում են պա-

ցիենտ նե րի անձ նա կան պա հա րան նե րը` ել նե լով անվ տան գութ յան նկա-

տա ռում նե րից:

Ա ռա ջին իսկ կաս կա ծան քի դեպ քում բուժ քույ րը կամ սա նի տա րը ստու-

գում է պա ցիեն տի անձ նա կան ի րե րը` ար գել ված ի րե րի հայտ նա բեր ման 

նպա տա կով:

8.4 Լո գան քի ըն դու նու մը

 Նար կո լո գիա կան հաս տա տութ յուն նե րում սահ ման ված է լո գան քի ըն-

դուն ման գրա ֆիկ` շա բա թը մեկ ան գամ, ո րին հետ ևում են կամ սա նի տա րը 

կամ քույր տնտե սու հին:  Պա ցիենտ նե րը նշել են, որ կա րող են ըստ ցան-

կութ յան օգտ վել լո գա րա նից, նույ նիսկ ա մեն օր 18:00-ից հե տո: Ե թե պա-

ցիենտն ի վի ճա կի չէ ինք նու րույն ըն դու նել լո գանք, ա պա օգ նում է սա նի-

տա րը:

Հարկ ենք հա մա րում նշել, որ օ րեն քով սահ ման ված չեն թմրա մի ջո-

ցի գոր ծած ման հա մար բու ժում ստա ցող ան ձանց սննդի, սա նի տա րա հի-

գիե նիկ պա րա գա նե րի տրա մադր ման, զբո սան քի, տե սակ ցութ յուն նե րի, 
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հանձ նուք ներ ստա նա լու և հանձ նե լու վե րա բեր յալ չա փո րո շիչ ներ և կարգ: 

Նար կո լո գիա կան հաս տա տութ յուն նե րում վե րոգր յա լը կար գա վոր վում է 

հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց հա մար սահ ման ված 

չա փո րո շիչ նե րով և կար գով, այս մա սին հայտ նում են և՛ աշ խա տա կից նե-

րը, և՛ հաս տա տութ յան ներ սում փակց ված գրա ֆիկ նե րը: Գտ նում ենք, որ 

կախ ված հի վան դութ յան բնույ թից և բուժ ման հա մար սահ ման ված ժա մա-

նա կա հատ վա ծից, պետք է տար բե րակ ված մո տե ցում ցու ցա բե րել և սահ-

մա նել թմրա մի ջո ցի գոր ծած ման հա մար բու ժում ստա ցող ան ձանց կա րիք-

նե րին հա մա պա տաս խան չա փո րո շիչ ներ:

8.5 Սնն դի տրա մադ րու մը

 Նար կո լո գիա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րում պա ցիենտ նե րին նա-

խա պես սահ ման ված գրա ֆի կի հա մա ձայն՝ տրվում է 3 ան գամ յա սնունդ: 

Սնն դա կար գը կազմ վում է դիետ-քույ րի հաս տատ վում՝ տնօ րե նի կող մից:

 Բուժ քույ րե րից մե կի տե ղե կաց մամբ, ե թե պա ցիեն տը ինչ-ինչ պատ ճա-

ռով սննդից չի օգտ վել գրա ֆի կով սահ ման ված ժա մին, նրա բա ժին սնուն-

դը պա հում են:

 Պա ցիենտ նե րը հաս տա տութ յան կող մից տրվող սնունդն ըն դու նում 

են հաս տա տութ յան ճա շա սեն յա կում: Լի նում են դեպ քեր, երբ հա րա զա տի 

կող մից բեր ված սնունդն ըն դու նում են հի վան դա սեն յակ նե րում:

Թմ րա մի ջո ցի կախ վա ծութ յու նից բու ժում ստա ցող ան ձինք, որ պես կա-

նոն, մե ծա մա սամբ չեն օգտ վում հաս տա տութ յան կող մից տրվող սննդից, 

օգտ վում են հա րա զա տի կող մից բեր ված սննդից, այս մա սին տե ղե կաց րել 

են և՛ պա ցիենտ նե րը, և՛ հաս տա տութ յան աշ խա տա կից նե րը: 

 Հաս տա տութ յու նում տրվող սննդի ո րա կի և բա վա րար քա նա կի մա սին 

աշ խա տա կից նե րը դրա կան են ար տա հայտ վել, բա ցա ռութ յամբ մեկ աշ-

խա տակ ցի, ըստ ո րի հաս տա տութ յու նում տրվող սնուն դը՝ թե՛ ճա շը, և թե՛ 

հա ցը բա վա րար չէ մեկ ան ձի հա մար: 

 Պա ցիենտ նե րից մե կը տրվող սննդի ո րա կը գնա հա տել է վատ: Հարց-

մա նը մաս նակ ցած մյուս պա ցիենտ նե րը չեն օգտ վել հաս տա տութ յան կող-

մից տրվող սննդից և  ո րա կի մա սին տեղ յակ չեն:

 Սա նի տար նե րից մե կի հա վաստ մամբ՝ ճիշտ է ամ բողջ օ րը միս չեն 

տրա մադ րում պա ցիենտ նե րին, բայց տրվող սննու դը լավն է, ըստ նրա 

պա ցիենտ նե րը սննդի ո րա կից չեն բո ղո քում: 
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8.6 ԿԱՊՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ՀԵՏ

 Նար կո լո գիա կան հաս տա տութ յուն նե րում սահ ման ված է պա ցիենտ նե-

րի տե սակ ցութ յան ժամ, որն ըն կած է 12:00-16:00 ժա մա նա կա հատ վա ծում:

Պա ցիեն տի տե սակ ցութ յուն նե րի ի րա վուն քը կա րող է սահ մա նա փակ-

վել (ե թե վեր ջինս զա ռան ցան քի մեջ է):

Տ նօ րեն նե րից մե կը նշում է, որ աշ խա տում են պա ցիենտ նե րը շատ մարդ-

կանց հետ չշփվեն, որ պես զի դրսից ար գել ված թմրա մի ջոց ներ չփո խան ցեն։ 

Տե սակ ցութ յու նը հիմ նա կա նում թույ լատր վում է մեր ձա վոր ազ գա կա նի հետ: 

Ար գել վում է տե սակ ցութ յունն այն ազ գա կա նի հետ, ով քեր ու նեն վա-

րա կիչ հի վան դութ յուն ներ կամ ալ կո հոլ օգ տա գոր ծած վի ճա կում են:

 Հաս տա տութ յուն ըն դուն վե լու ա ռա ջին 2-3 օ րը ար գել վում է թմրա մի-

ջոց գոր ծա ծող և բու ժում ստա ցող ան ձի բո լոր տե սակ ցութ յուն նե րը, մինչև 

պա ցիեն տի սուր վի ճա կից դուրս գա լը:  

Թմ րա մի ջո ցի գոր ծած ման հա մար բու ժում ստա ցող ան ձանց հե ռա խո-

սա յին կա պի ի րա վուն քի հետ կապ ված լուրջ խնդիր ներ և խո չըն դոտ ներ 

նար կո լո գիա կան բուժ հաս տա տութ յու նում չի ար ձա նագր վել: Հաշ վի առ-

նե լով թմրա մի ջոց գոր ծա ծող ան ձանց բուժ ման ըն թաց քի վրա հնա րա վոր 

ար տա քին բա ցա սա կան գոր ծոն նե րի կան խար գել ման անհ րա ժեշ տութ յու-

նը, ո րի մա սին նշում են հարց ման մաս նա կից տնօ րեն նե րը և բու ժաշ խա-

տող նե րը, միայն կա րե լի է են թադ րել նրանց հե ռա խո սա յին խո սակ ցութ-

յուն նե րի հնա րա վոր վե րահս կո ղութ յան մա սին: Սա կայն որ ևէ կոնկ րետ 

փաստ մեր կող մից չի ար ձա նագր վել նար կո լո գիա կան հաս տա տութ յուն-

նե րում հե ռա խո սա զան գե րի չթույ լատր ված գաղտ նալս ման վե րա բեր յալ:

Ինչ պես նշում է թմրա մի ջո ցի գոր ծած ման հա մար բու ժում ստա ցող նե-

րից մե կը. «աշ խար հի հետ կա պը լավ ա»:

 Պա ցիենտ ներն ի րա վունք ու նեն ստա նալ հանձ նուք ներ, միա ժա մա-

նակ կան ի րեր ու պա րա գա ներ. (սուր կտրող ծա կող գոր ծիք ներ, սննդամ-

թեր քից՝ ա րագ փչա ցող սնուն դը, թու նա վոր ման վտանգ ներ կա յաց նող 

սննդամ թերք նե րը, ինչ պես նաև սև սուրճ, մուգ թեյ, ալ կո հոլ, դե ղա մի ջոց-

ներ, թմրա մի ջոց ներ), ո րոնց ստա ցումն ար գել վում է: Սա նի տար նե րը հետ-

ևում են, որ պա ցիենտ նե րի հա մար այ ցե լու ներն ար գել ված ի րեր չբե րեն: 

Ի դեպ անվ ճար կար գով բու ժում ստա ցող թմրա մի ջոց գոր ծա ծող նե րի 

մոտ այ ցե լութ յան ե կած նե րը են թարկ վում են անձ նա կան զննութ յան: Վ ճա-

րո վի կար գով բու ժում ստա ցող թմրա մի ջոց գոր ծա ծող ան ձանց մոտ տե-

սակ ցութ յան ե կած այ ցե լու ներն անձ նա կան զննութ յան չեն են թարկ վում:

Այ ցե լու նե րի զննումն ի րա կա նաց վում է ըն դու նա րա նում կամ ա զատ 

սեն յա կում, բուժք րոջ կամ սա նի տա րի կող մից: Զն նութ յու նը կա րող է կա-

տար վել միայն նույն սե ռի աշ խա տակ ցի կող մից: 
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8.7 Զ բո սան քը

 Նար կո լո գիա կան հաս տա տութ յուն նե րում ոչ բո լոր պա ցիենտ ներն ու-

նեն զբոս նե լու հնա րա վո րութ յուն: Տ նօ րեն նե րից մե կը հայտ նում է. միայն 

վստա հե լի պա ցիենտ նե րին են թույ լատ րում զբոս նել: 

Զ բո սան քի թույլտ վութ յու նը պայ մա նա վոր ված է պա ցիեն տի ա ռող ջա-

կան վի ճա կով: Ե թե ա ռող ջա կան վի ճա կը բա վա րար է, միայն 16:00-ից հե

տո կա րող են դուրս գալ զբոս նել: 

Ե թե պա ցիեն տը վստա հե լի է, բժշկի թույլտ վութ յամբ կա րող է զբոս նել 

կնոջ հետ քայ լել, կամ բուժ հաս տա տութ յու նից դուրս գալ, զբաղ վել անձ-

նա կան հար ցե րով, օ րի նակ` «թո շա կի հար ցե րով»: Թմ րա բա նը սահ մա նա-

փա կում է փսի խո տիկ, ինչ պես նաև սուր վի ճա կում գտնվող պա ցիեն տի 

զբո սան քի ի րա վուն քը: 

Պա ցիեն տի զբո սան քը կա րող է սահ մա նա փակ վել նաև վատ ե ղա նա-

կի պատ ճա ռով: 

Զ բոս նե լիս պա ցիենտ նե րի նկատ մամբ սահ ման վում է հսկո ղութ յուն, 

որն ի րա կա նաց նում են բուժ քույ րե րը կամ սա նի տար նե րը։ Թմ րա բան նե-

րից մե կը նշում է. «տեխ նի կա կան խնդիր ներ շատ կան, ո րի պատ ճա ռով 

շատ քիչ պա ցիենտ ներ են կա րո ղա նում դուրս գալ զբոս նե լու: Սա նի տա-

րը միայ նակ է, չի կա րո ղա նում բո լո րին հսկել, իսկ թմրա մի ջո ցից կախ վա-

ծութ յուն ու նե ցող անձն ա մեն ին չի ըն դու նակ է14»: 

Մեկ այլ թմրա բան հայտ նում է, որ պա ցիենտ նե րը զբոս նե լու հա մար 

բակ դուրս գա լու հնա րա վո րութ յուն չու նեն:

Տար բեր պա տաս խան ներ են տրվել պա ցիենտ նե րի կող մից, մե կը 

հայտ նում է, որ չի թույ լատր վում հաս տա տութ յան բակ դուրս գալ, մյուս-

նե րը նշո ւմ են, որ հնա րա վո րութ յուն ու նեն բակ դուրս գա լու, սա կայն չեն 

ցան կա նում դուրս գալ:

Այս պի սով կա րող ենք ար ձա նագ րել, որ.

• նար կո լո գիա կան բուժ հաս տա տութ յու նում սահ ման ված չեն ներ քին 

կար գա պա հա կան և բու ժաշ խա տա կից նե րի վար քագ ծի կա նոն ներ,

• աշ խա տա կից նե րի պաշ տո նի նկա րագ րե րը ոչ միայն հայտ նի չեն 

նրանց, այլև բո վան դա կա յին կապ չկա թմրա մի ջոց գոր ծա ծող ան-

ձանց բուժ ման արդ յու նա վե տութ յան ա պա հով ման հետ,

• որ ևէ թմրա բան կամ բուժ քույր չնշե ցին թմրա մի ջոց գոր ծա ծող ան-

ձանց բուժ ման ժա մա նա կա կից մե թոդ նե րի մա սին, միայն նշում են 

դե ղո րայք նե րի նշա նակ ման և տ րա մադր ման մա սին,

• ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ Ֆի զի կա կան զսպման մի ջո ցի կի րա ռու մը թույ-

14 Թմրաբանի խոսքերից կարելի է ենթադրել, որ վերջինս թմրամիջոց գործածողին չի 

դիտարկում որպես պացիենտ և ունի կանխակալ վերաբերմունք:
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լատր վում է հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց 

նկատ մամբ, այն էլ՝ միայն բու ժա կան նպա տակ նե րով: Նար կո լո գիա-

կան բուժ հաս տա տութ յու նում թմրա մո լութ յու նից և  ալ կո հո լա մո լութ-

յու նից բու ժում ստա ցող ան ձանց նկատ մամբ օ րեն քով սահ ման ված 

չէ ֆի զի կա կան զսպման մի ջո ցի կի րա ռու մը, մինչ դեռ մո նի թո րին գի 

անց կաց ման ըն թաց քում աշ խա տա կից նե րի հետ հար ցազ րույ ցի ըն-

թաց քում վեր ջին ներս նշել են, որ ֆի զի կա կան զսպման մի ջոց կի-

րառ վում է նաև թմրա մո լութ յամբ և  ալ կո հո լա մո լութ յամբ տա ռա պող 

ան ձանց նկատ մամբ, ո րը հան դի սա նում է օ րեն քի խախ տում: 

•  նար կո լո գիա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րում խտա րա կան վե րա-

բեր մունք է դրսևոր վում վճա րո վի և  անվ ճար հի մունք նե րով բու ժում 

ստա ցող ան ձանց տե սակ ցութ յան ե կած հա րա զատ նե րի անձ նա կան 

զննութ յան ի րա կա նաց ման դեպ քում:

• Թմ րա մի ջո ցի գոր ծած ման հա մար բու ժում ստա ցող ան ձինք ա պա-

հով ված չեն ան հա տա կան պա հա րան նե րով:

• Թմ րա մի ջո ցի գոր ծած ման հա մար բու ժում ստա ցող ան ձանց զբո-

սան քի հնա րա վո րութ յու նը պայ մա նա վոր ված է նրանց ա ռող ջա կան 

վի ճա կով: Միա ժա նակ պետք է ար ձա նագ րել, որ նրանց զբո սան քի 

ի րա վուն քի սահ մա նա փա կումն ու նի սուբ յեկ տիվ բնույթ և չի կոնկ րե-

տաց վում ըստ պա ցիեն տի վար քագ ծի: 

• Սնն դի ո րա կը չի ա պա հով վում:

• օ րեն քով սահ ման ված չեն թմրա մի ջո ցի գոր ծած ման հա մար բու-

ժում ստա ցող ան ձանց սննդի, սա նի տա րա հի գիե նիկ պա րա գա նե-

րի տրա մադր ման, զբո սան քի, տե սակ ցութ յուն նե րի, հանձ նուք ներ 

ստա նա լու և հանձ նե լու վե րա բեր յալ չա փո րո շիչ ներ և կարգ:
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9. ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԱՀԻՆ 

ՆԱՐԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐՈՒՄ 

ԲՈՒԺՈՒՄ ՍՏԱՑՈՂՆԵՐԻ ԵՎ 2013 Թ. ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 

ՆԱՐԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՑԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ՀՀ ԱՆ նար կո լո գիա կան հան րա պե տա կան կենտ րո նի 2 բա ժան մունք-

նե րում մո նի թո րին գի ի րա կա նաց ման պա հին ստա ցիո նար կար գով բու-

ժօգ նութ յուն են ստա ցել ընդ հա նուր թվով 13 անձ, ո րոն ցից 2-ը մեկ բա-

ժան մուն քում, 11-ը15 մյուս բա ժան մուն քում: Ամ բու լա տոր բու ժօգ նութ յուն 

ստա ցող նե րի վե րա բեր յալ քա նա կա կան տե ղե կութ յուն ներ բա ցա ռութ յամբ 

մեկ թմրա բա նի, հարց մա նը մաս նակ ցած մյուս թմրա բան նե րը դժվա րա ցել 

են տրա մադ րել, պատ ճա ռա բա նե լով, որ այդ պա հին հստակ թիվ չեն հի-

շում: Թմ րա բան նե րից մե կի տե ղե կաց մամբ իր կող մից սպա սարկ վող բա-

ժան մուն քում մշտադիտարկման ի րա կա նաց ման պա հին ամ բու լա տոր բու-

ժօգ նութ յուն է ստա նում 3 անձ: 

Թմ րա բան նե րի տե ղե կաց մամբ նար կո լո գիա կան կլի նի կա յում տար վա 

կտրված քով բու ժօգ նութ յուն են ստա ցել ընդ հա նուր թվով մոտ 700-750 ան-

ձինք, ո րից մոտ 150-ը՝ թմրա մի ջո ցից կախ վա ծութ յուն ու նե ցող ան ձինք են, 

իսկ 600-ը՝ ալ կո հո լա մո լութ յամբ տա ռա պող ան ձինք:

Մշտադիտարկման ի րա կա նաց ման պա հին ի գա կան սե ռի և  ան չա փա-

հաս ան ձինք չեն ե ղել, թմրա բան նե րի տե ղե կաց մամբ շատ հազ վա դեպ է, 

որ ի գա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ է բու ժում ստա նում, տար վա ըն թաց քում 

կա րող են լի նել 1-5 ան ձինք:

Հար կա դիր բու ժում ստա ցող ևս չի ե ղել, հարց ման պա հին բո լոր բու-

ժօգ նութ յուն ստա ցող նե րը կա մա վոր են դի մել բուժ ման հա մար: 

« Մե թա դո նա յին փո խա րի նող բուժ ման» ծրագ րում հարց ման պա հին 

ընդգրկ ված են ե ղել ՀՀ ԱՆ նար կո լո գիա կան հան րա պե տա կան կենտ-

րո նում՝ 190 ան ձինք, Լո ռու մար զա յին հո գեն յար դա բա նա կան դիս պան-

սե րում՝ 20 ան ձինք, իսկ Գ յում րու հո գե կան ա ռող ջութ յան կենտ րո նում 

մշտադիտարկման ի րա կա նաց ման ըն թաց քում « Մե թա դո նա յին փո խա րի-

նող բուժ ման» ծրա գիր չէր ի րա կա նաց վում:

Ս յու նի քի մար զա յին նյար դա հո գե բու ժա կան դիս պան սե րում մինչ այժմ 

չի ի րա կա նաց վում մե թա դո նա յին փո խա րի նող բուժ ման ծրա գիր: Թմ րա-

մի ջո ցից կախ վա ծութ յուն ու նե ցող մար զի բնա կիչ նե րը զրկված են ա ռող-

ջա պա հա կան ծրագ րից մատ չե լի և հա սա նե լի ձևով օգտ վե լու ի րա վուն քից:

15 Հավանաբար նշված 11 թվի մեջ ներառված են նաև ալկոհոլամությունից բուժում ստացող 

անձինք, քանի որ թմրաբանը նշել է իր կողմից սպասարկվող բաժանմունքում բուժում 

ստացողների ընդհանուր թիվը:
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2013 թ. ՀՀ նար կո լո գիա կան հաս տա տութ յուն նե րում բու ժօգ նութ յուն 

ստա ցած ան ձանց թվա կան տվյալ նե րի վե րա բեր յալ տվյալ նե րը տե՛ս աղ-

յու սակ 3:

Աղյուսակ 3

Բուժման տեսակի անվանումը

Հաստատության 

անվանումը

ամբու-

լատոր

ստացի-

ոնար

Հարկա-

դիր 

(ամբու-

լատոր)

Անա նուն/

ամբու-

լատոր

Անանուն/ 

ստացի-

ոնար

ՄՓԲ 

ծրագրում 

ընդգրկել են 

ՀՀ ԱՆ 

նարկոլոգիական 

հանրապետական 

կենտրոն

1053 162 8 52 56 121

Սյունիքի 

մարզային 

նյարդահոգե-

բուժական 

դիսպանսեր

 17 7 0 0 0 0

Լոռու մարզային 

հոգենյարդա-

բանական 

դիսպանսեր 

24 6 0 0 0 25

Գյումրու 

հոգեկան 

առողջության 

կենտրոն 

18 4 0 0 0
0

Ընդամենը 1112 179 8 52 56 146

Այս պես, ե թե ըն դու նենք, որ ՀՀ-ում թմրա մի ջոց գոր ծա ծող ան ձանց թիվը 

գե րա զան ցում է 30 000-ը16, ա պա բուժ վող նե րի թի վը կազ մում է ըն դա մե նը 

5%-ը, կա րող ենք ար ձա նագ րել, որ նար կո լո գիա կան հաս տա տութ յուն նե րում 

բուժ ման դի մե լիութ յու նը ցածր մա կար դա կում է, ո րի պատ ճառ նե րը կա րող 

են հան դի սա նալ.

• Տ րա մադր վող բու ժօգ նութ յան ա նարդ յու նա վե տութ յու նը 

• Բուժ հաս տա տութ յուն նե րի շեն քա յին ան բա վա րար պայ ման նե րը

• Նար կո լո գիա կան հաս տա տութ յուն նե րի կող մից տրա մադր վող բու-

ժա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ո րա կի և մատ չե լիութ յան ան հա մա պա-

տաս խա նե լիութ յու նը մի ջազ գա յին չա փո րո շիչ նե րին:

16 Ըստ ԶԼՄ-ներով ՀՀ գլխավոր թմրաբանի կողմից ներկայացված վիճակագրական տվյալ-

ների
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ

ՀՀ նարկոլոգիական բուժհաստատություններում 2013 թ. իրականացված 

մշտադիտարկման արդյունքում բացահայտված խնդիրների

ՀՔԱ Վա նա ձո րի գրա սեն յա կը 2013 թ. մա յիս-հու նիս ա միս նե րի ըն-

թաց քում ի րա կա նաց րեց մշտա դի տար կում 4 նար կո լո գիա կան հաս տա-

տութ յուն նե րում՝ (ՀՀ ԱՆ նար կո լո գիա կան հան րա պե տա կան կենտ րոն, 

ՀՀ 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, Ս յու նի քի մար զա յին նյար դա հո գե բու ժա կան 

դիս պան սեր) թմրա մի ջո ցից կախ վա ծութ յուն ու նե ցող ան ձանց բժշկա կան 

ծա ռա յութ յու նից օգտ վե լու մատ չե լիութ յան ի րա վուն քի վի ճա կի ու սում նա-

սի րութ յան և բա ցա հայտ ված խնդիր նե րի լուծ մանն ուղղ ված ա ռա ջար կութ-

յուն նե րի մշակ ման նպա տա կով:

Բա ցի մշտա դի տարկ ման ըն թաց քում ձեռք բեր ված տվյալ նե րից, օգ-

տա գործ վել են նաև պե տա կան մար մին նե րից կազ մա կեր պութ յան հար-

ցում նե րի արդ յուն քում ստաց ված տե ղե կութ յուն նե րը և ԶԼՄ-նե րով տա-

րած ված նյու թե րը:

Մշ տա դի տարկ ման ի րա կա նաց ման արդ յուն քում բա ցա հայտ ված 

խնդիր նե րը կա րե լի է խմբա վո րել ըստ հետև յալ բնա գա վառ նե րի.

 Նար կո լո գիա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րի պայ ման նե րը

 Բու ժանձ նա կազ մի թվա քա նա կի և  ո րա կի ա պա հով վա ծութ յու նը

 Բժշ կա կան ծա ռա յութ յուն նե րի մատ չե լիութ յու նը և մե թոդ նե րի արդ-

յու նա վե տութ յու նը

 Բժշ կա կան ծա ռա յութ յուն նե րից օգտ վող նե րի ի րա վունք նե րի պաշ-

պան վա ծութ յու նը

1. Նարկոլոգիական հաստատությունների պայմանները

Ն շենք, որ ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված չեն նար կո լո գիա կան հաս-

տա տութ յուն նե րում բու ժում ստա ցող ան ձանց բուժ ման պայ ման նե րի, այդ 

թվում՝ սննդի, սա նի տա րա հի գիե նիկ պա րա գա նե րի տրա մադր ման, զբո-

սան քի, տե սակ ցութ յուն նե րի, հանձ նուք ներ ստա նա լու և  այլ նի վե րա բեր յալ 

չա փո րո շիչ ներ:

Բա ցի ՀՀ ԱՆ նար կո լո գիա կան հան րա պե տա կան կենտ րո նից, մյուս 3 

բուժ հաս տա տութ յուն նե րում թմրա մի ջո ցից կախ վա ծութ յուն ու նե ցող նե րի 

բուժ ման տրա մադ րումն ի րա կա նաց վում է հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր-

ներ ու նե ցող ան ձանց հետ նույն շեն քա յին պայ ման նե րում, նույն բա ժան-
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մուն քում, ո րոշ դեպ քե րում նույ նիսկ միև նույն հի վան դա սեն յակ նե րում, ո րը 

բա ցա սա բար է անդ րա դառ նում բուժ ման արդ յու նա վե տութ յան վրա:

Նար կո լո գիա կան հաս տա տութ յուն նե րը չու նեն անհ րա ժեշտ շեն քա յին 

պայ ման ներ (հի վան դա սեն յակ նե րը և  ընդ հա նուր օգ տա գործ ման տա րածք-

նե րը մե ծա մա սամբ վե րա նո րոգ ված չեն, հիմ նա կան գույ քը հնա մաշ է, հի-

վան դա սեն յակ նե րում չկան անհ րա ժեշտ քա նա կի և  ո րա կի գույք՝ կո ղա պա-

հա րան, սե ղան, ա թոռ և  այլն):

Նար կո լո գիա կան որ ևէ բուժ հաս տա տութ յուն չու նի ան չա փա հաս ան-

ձանց բու ժօգ նութ յուն ստա նա լու հա մար անհ րա ժեշտ պայ ման ներ (ա ռանձ-

նաց ված սեն յակ ներ, հա մա պա տաս խան գույք և  այլն):

2. Բուժանձնակազմի թվաքանակի և որակի ապահովվածությունը

ՀՀ գլխա վոր նար կո լո գի գնա հա տում նե րի հա մա ձայն՝ 2013 թ. ՀՀ-

ում թմրա մի ջոց գոր ծա ծող ան ձանց թի վը գնա հատ վում է 49 240 անձ17: 

Միև նույն ժա մա նակ նար կո լո գիա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րում 2013 թ. 

հաշ վառ ված ան ձանց թի վը կազ մում է 4855 անձ18 (թմրա մի ջոց գոր ծա ծող-

նե րի մոտ 10%-ը): Ել նե լով հան րա պե տութ յան թմրա մի ջոց գոր ծա ծող նե րի 

ընդ հա նուր թվից19 և  ըստ մար զա յին կտրված քի նրանց տա րած վա ծութ յան 

2010 թ. տվյալ նե րից20, թմրա մի ջոց գոր ծա ծող ան ձանց բաշխ վա ծութ յունն 

ու նի հետև յալ պատ կե րը (տե՛ս աղ յու սակ 1) :
Աղյուսակ 1

ՀՀ մարզի (վարչական շրջանի) անվանումը տոկոսը թիվը

Երևան 56 27574

Արմավիր 9 4432

Լոռի 9 4432

Շիրակ 8 3939

Արարատ 7 3447

Սյունիք 4 1969

Տավուշ 2 985

Գեղարքունիք 2 985

Արագածոտն 2 985

Վայոց ձոր 1 492

Ընդամենը 100 49 240

17 http://www.ye rki r. am/am/n ew s/640 26. htm
18 http://me d.n ew s.am/ar m/new s/2926 /ha yastan um-at chel-e-t mramolner i- ev -a lko ho likneri-tivy.html
19 http://dianamedic.blogspot.com/2012_08_01_archive.html
20 http://www.slaq.am/arm/news/15838/
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Հաշ վի առ նե լով թմրա մո լութ յան տա րած վա ծութ յունն ըստ մար զե րի21 

(տե՛ս աղ յու սակ 1), նկա տում ենք, որ նար կո լո գիա կան բուժ ծա ռա յութ յան 

տրա մադր ման ա ռաջ նա հերթ կա րիք կա նաև մյուս մար զե րում, հատ կա-

պես՝ Ար մա վի րի և Ա րա րա տի մար զե րում: 

Նար կո լո գիա կան հաս տա տութ յուն նե րում աշ խա տում են 19 թմրա-

բան (տե՛ս աղ յու սակ 2): Հա մադ րե լով նար կո լո գիա կան բուժ հաս տա տութ-

յուն նե րում թմրա բան նե րի թի վը և ն րան ցում բու ժում ստա ցող նե րի թի վը 

(տե՛ս աղ յու սակ 2), տես նում ենք, որ թմրա բան նե րի թիվն ան բա վա րար է 

ոչ միայն բո լոր թմրա մի ջոց գոր ծա ծող նե րին բու ժօգ նութ յուն ա պա հո վե լու, 

(յու րա քանչ յուր 2591 թմրա մի ջոց գոր ծա ծո ղին` 1 թմրա բան), այլև բու ժում 

ստա ցող նե րին պատ շաճ բու ժօգ նութ յուն տրա մադ րե լու հա մար (յու րա-

քանչ յուր 76 թմրա մի ջո ցից կախ վա ծութ յուն ու նե ցող ան ձին` 1 թմրա բան): 

Աղյուսակ 2

ՀՀ նարկոլոգիական հաստատություններում 2013 թ. թմրամիջոցի 

կախվածությունից բուժում ստացածների և գործող թմրաբանների թիվը

Հաստա-

տության 

անվանումը 

Բուժվողների թիվը 2013 թ

Ընդ հա-

նուր 

Թմրա-

բան-

ների 

թիվը

Մեկ թմրա-

բանին 

ընկնող թմր. 

գործա-

ծողների 

թիվը

ամբու-

լատոր

անանուն 

ամբու-

լատոր

հիվանդա-

նոցային 

(ստացիո-

նար)

անա նուն 

հիվան դա-

նոցային

ՀՀ Ան նարկո-

լոգիական 

հանրապե-

տական 

կենտրոն

162 103 1053 56 1374 16 85

ՀՀ Լոռու 

մարզային 

հոգենյարդա-

բանական 

դիսպանսեր

24 0 6 0 30 1 30

ՀՀ Շիրակի 

մարզի Գյումրու 

հոգեկան 

առող ջու թյան 

կենտրոն

18 0 4 0 22 2 11

ՀՀ Սյունիքի 

մարզային 

նյարդահո-

գեբանական 

դիսպանսեր

17 0 7 0 24 0 0

Ընդամենը 221 103 1070 56 1450 19 76

21 http://www.slaq.am/arm/news/15838/
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Բու ժանձ նա կազ մի վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րը կազ մա-

կերպ վում են 5 տա րին մեկ պար բե րա կա նութ յամբ, ո րը բա վա րար չէ 

թմրա մո լութ յու նից բուժ մանն անհ րա ժեշտ նո րա գույն բժշկա կան մե թոդ-

նե րին բու ժանձ նա կազ մի կող մից տի րա պետ ման հա մար: Սա նի տար ներն 

ով քեր ան մի ջա կա նո րեն շփվում են բու ժում ստա ցող ան ձանց հետ, մինչ 

աշ խա տան քի անց նե լը, որ ևէ պատ րաստ վա ծութ յուն չեն անց նում բու ժում 

ստա ցող նե րի նկատ մամբ վե րա բեր մուն քի, աշ խա տան քա յին պար տա կա-

նութ յուն նե րի և  այլ նի վե րա բեր յալ:

3. Բժշկական ծառայությունների մատչելիությունը և մեթոդների 

արդյունավետությունը

Նար կո լո գիա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րում որ պես հիմ նա կան մե-

թոդ կի րառ վում է ա պա թու նա վոր ման մե թո դը (դե զին տոք սի կա ցիա), 

ներդր ված չէ գե րա րագ ա պա թո նա վոր ման մե թո դը: Լուրջ մտա հո գութ-

յուն ներ կան նաև ժա մա նա կա կից, ո րակ յալ և  անհ րա ժեշտ քա նա կով դե-

ղա մի ջոց նե րով ա պա հով վա ծութ յան հար ցում:

Նար կո լո գիա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րում չեն ի րա կա նաց վում սո-

ցիալ-հո գե բա նա կան ա ջակ ցութ յան տրա մադր ման և վե րա կանգ նո ղա կան 

ծրագ րեր:

2009 թ. հոկ տեմ բե րից ՀՀ-ում ներդր վել է մե թա դո նա յին փո խա րի նող 

բուժ ման ծրա գի րը (այ սու հետ ՄՓԲ ծրա գիր), որն ա ռա ջին ան գամ ի րա կա-

նաց վել է Եր ևան քա ղա քում՝ ՀՀ ԱՆ նար կո լո գիա կան հան րա պե տա կան 

կենտ րո նում: 

2014 թ. դրութ յամբ ՄՓԲ ծրա գիրն ի րա կա նաց վում է Լո ռու և Շի րա կի 

մար զե րում, ինչ պես նաև 7 քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում: Չ նա-

յած թմրա մո լութ յան տա րած վա ծութ յա նը (տե՛ս աղ յու սակ 2), ՄՓԲ ծրագ րի 

ներդր ման պա հից ծրագ րում ընդգրկ ված նե րի թի վը կազ մում է 614 (0.012%), 

ո րից 108-ը՝ ՀՀ քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում պահ վող ան ձինք են:

Այս պի սով ՄՓԲ ծրա գի րը մատ չե լի չէ ոչ միայն հան րա պե տութ յան 

տար բեր մար զե րի, այլև ՄՓԲ ծրագ րի ի րա կա նաց ման մար զի բնա կա վայ-

րե րում ապ րող թմրա մի ջո ցի կախ վա ծութ յու նից բուժ ման կա րիք ու նե ցող 

ան ձանց հա մար:

Լուրջ խո չըն դոտ ներ ու նեն նաև ՀՀ քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե-

րում թմրա մի ջո ցից կախ վա ծութ յուն ու նե ցող կա լա նա վոր ներն ու դա տա-

պարտ յալ նե րը ՄՓԲ ծրագ րում ընդգրկ վե լու հար ցում:
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4. Բուժման ընթացքում թմրամիջոցից կախվածություն ունեցող 

անձանց իրավունքների պաշտպանվածությունը

Նար կո լո գիա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րում պատ շաճ ու շադ րութ-

յուն չի դարձ վում թմրա մի ջո ցից կախ վա ծութ յուն ու նե ցող ան ձանց հաս-

տա տութ յուն ըն դուն ման ժա մա նակ մարմ նի ար տա քին զննութ յամբ հայտ-

նա բեր ված վնաս վածք նե րին (կապ տուկ, քերծ վածք և  այլն) և քն նութ յուն չի 

ի րա կա նաց վում դրանց պատ ճառ նե րի ա ռա ջաց ման ուղ ղութ յամբ:

Նար կո լո գիա կան հաս տա տութ յուն նե րում դի տարկ ման արդ յուն քում 

բա ցա հայտ վել է, որ թմրա մո լութ յամբ և  ալ կո հո լա մո լութ յամբ տա ռա պող 

ան ձանց նկատ մամբ կի րառ վում են ֆի զի կա կան զսպման մի ջոց ներ, թեև 

դրանց կի րա ռու մը սահ ման ված չէ օ րենսդ րութ յամբ:

Թմ րա մի ջոց գոր ծա ծող ան ձինք պատ շաճ չեն ի րա զեկ վում ի րենց ի րա-

վունք նե րի և պար տա կա նութ յուն նե րի մա սին: Ի րա վունք նե րի ծա նուց ման 

թեր թիկ նե րը հիմ նա կա նում չեն տրա մադր վում, թեև ձևա կան կցվում են 

պա ցիեն տի անձ նա կան գոր ծե րին: 

Չ նա յած նար կո լո գիա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րում մշտա դի տարկ-

ման ըն թաց քում չի ար ձա նագր վել ոս տի կա նութ յան կող մից ուղ ղա կի մի-

ջամ տութ յան փաս տեր, սա կայն բու ժում ստա ցող նե րը հայտ նում են ի րենց 

նկատ մամբ ոս տի կա նութ յան կող մից շա րու նա կա կան հսկո ղութ յան մա-

սին: Ա վե լին ՀՀ ԱՆ նար կո լո գիա կան հան րա պե տա կան կենտ րո նում ի րա-

կա նաց վող ՄՓԲ ծրագ րի հանձ նա ձո ղո վի կազ մում ընդգրկ ված է ոս տի-

կա նութ յան ներ կա յա ցու ցիչ, ո րը բա ցա սա կան ազ դե ցութ յուն ու նի բուժ ման 

մատ չե լիութ յան և  արդ յու նա վե տութ յան վրա:

Ա պա հով ված չէ նար կո լո գիա կան հաս տա տութ յուն նե րում բու ժում 

ստա ցող ան ձանց անձ նա կան տվյալ նե րի գաղտ նիութ յան ի րա վուն քը: 

Թմ րա մի ջո ցից կախ վա ծութ յուն ու նե ցող ան ձանց անձ նա կան տվյալ նե րը 

մատ չե լի և  հա սա նե լի են ի րա վա պահ մար մին նե րին22:

Խտ րա կան վե րա բեր մունք է դրսևոր վում վճա րո վի և  անվ ճար կար գով 

բու ժում ստա ցող ան ձանց նկատ մամբ:

Վ ճա րո վի կար գով բու ժում ստա ցող նե րի անձ նա կան տվյալ նե րը ըստ 

մշտա դի տարկ ման տվյալ նե րի՝ պահ վում են գաղտ նի, ո րը չի ա պա հով վում 

անվ ճար կար գով բու ժում ստա ցող նե րի նկատ մամբ:  Գոր ծող ի րա վա կան 

22 ՀՀ կառավարության 18 հոկտեմբերի 2012 թ.  N  1327-Ն որոշման 2-րդ կետ. 

«Սահմանել, որ յուրաքանչյուր ամսվա 1-ին և 16-ին թմրաբանական բժշկական օգնու թյուն 

և սպասարկում իրականացնող բժշկական հաստատությունները Հայաստանի Հանրա-

պետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության 

«Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայությանն էլեկտրոնային կրիչների մ իջ ոց ով 

կամ էլեկտրոնային փոստով տրամադրում են տեղեկատվություն նշված բժշկական հաս-

տատություն նե րում  հ աշ վառված անձանց մասին»: 
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կար գա վո րում նե րը (ՀՀ կա ռա վա րութ յան 18 հոկ տեմ բե րի 2012 թ. N 1327-Ն 

ո րոշ ման 2-րդ  կետ) խախ տում է թմրա մի ջո ցից կախ վա ծութ յուն ու նե ցող 

ան ձանց անձ նա կան կյան քի գաղտ նիութ յան ի րա վուն քը
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ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Օրենսդրական բարեփոխումների վերաբերյալ

Օ րենսդ րութ յամբ սահ մա նել թմրա մի ջոց գոր ծա ծող ան ձանց բուժ-

ման, վե րա դաս տիա րակ ման, աշ խա տու նա կութ յան վե րա կանգն-

ման, հա սա րա կութ յան մեջ վե րաին տեգ րաց ման և հետ բու ժու մա-

յին հսկո ղութ յան հա մար անհ րա ժեշտ չա փո րո շիչ ներ և  ա պա հո վել 

դրա կա տա րու մը,

Օ րենսդ րութ յամբ ե րաշ խա վո րել թմրա մի ջոց գոր ծա ծող ան ձանց 

անձ նա կան տվյալ նե րի գաղտ նիութ յան ի րա վուն քի ա պա հո վու մը՝ 

ան կախ բուժ ման տե սա կից՝ (անվ ճար և վ ճա րո վի),

Ու ժը կորց րած ճա նա չել թմրա մի ջո ցից կա խում ու նե ցող ան ձանց 

աշ խա տան քա յին, մաս նա գի տա կան, մաս նա վո րա պես վա րոր դա-

կան, և  այլ ի րա վունք նե րը սահ մա նա փա կող ի րա վա կան նոր մե րը:

2. Նարկոլոգիական հաստատությունների պայմանների   

    բարելավմանն ուղղված

Մ շա կել նար կո լո գիա կան հաս տա տութ յուն նե րի շեն քա յին և տեխ-

նի կա կան պայ ման նե րի նվա զա գույն չա փա նիշ ներ՝ հիմք ըն դու-

նե լով մի ջազ գա յին լա վա գույն փոր ձը, մաս նա վո րա պես՝ դռնե րի և 

պա տու հան նե րի ճա ղա վան դակ նե րը փո խա րի նել չկոտր վող, ձայ-

նա մե կու սիչ ա պա կի նե րով,

 Ան հա պաղ վե րա նո րո գել ՀՀ ԱՆ նար կո լո գիա կան հան րա պե տա կան 

կենտ րո նի խիստ վե րա նո րոգ ման կա րիք ու նե ցող հար կա բա ժի նը,

Ա ռանձ նաց նել նար կո լո գիա կան հաս տա տութ յուն նե րը նյար դա հո-

գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն նե րից,

Մ շա կել և ներդ նել նար կո լո գիա կան հաս տա տութ յուն նե րում ան-

կախ բուժ ման տե սա կից (վճա րո վի, անվ ճար), ան ձանց տրա մադր-

վող սննդի, անհ րա ժեշտ հի գիե նիկ պա րա գա նե րի, ան կող նա յին 

պա րա գա նե րի, այ ցե լու նե րին զննութ յան են թար կե լու, պա ցիենտ-

նե րի զբո սան քի, ի րա վա կան ա ջակ ցութ յան տրա մադր ման, պա-

ցիենտ նե րին վեր ջին նե րիս ի րա վունք նե րի և պար տա կա նութ յուն-

նե րի ի րա զեկ ման նվա զա գույն չա փո րո շիչ ներ,

Ար գել ված ի րե րի հայտ նա բեր ման նպա տա կով պա ցիեն տի պա հա-
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րան ներն ստու գել միայն պա ցիեն տի ներ կա յութ յամբ,

Թմ րա մի ջո ցի կախ վա ծութ յու նից հար կա դիր կար գով բու ժում ստա-

ցող ան ձանց բու ժօգ նութ յան դեպ քում,  հատ կա պես հաս տա տութ-

յուն ըն դուն վե լու ա ռա ջին 3 օ րե րի ըն թաց քում, ա պա հո վել հա րա-

զա տի տե սակ ցութ յան ի րա վուն քը,

Վե րաց նել նար կո լո գիա կան հաս տա տութ յուն նե րում թմրա մի ջոց 

գոր ծա ծող ան ձանց նկատ մամբ ֆի զի կա կան զսպման մի ջոց նե րի 

կի րառ ման դեպ քե րի «սո վո րույ թը»:

3. Բժշկական ծառայությունների մատչելիության և    

    մեթոդների արդյունավետության ապահովմանն ուղղված

ՀՀ բո լոր մար զե րում ներդ նել և  ի րա կա նաց նել « Մե թա դո նա յին փո-

խա րի նող բուժ ման» ծրագ րեր,

ՀՀ բո լոր քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում ներդ նել « Մե թա դո-

նա յին փո խա րի նող բուժ ման» ծրագ րեր, ա պա հո վել ծրագ րի մատ-

չե լիութ յու նը ա զա տազրկ ված և թմ րա մի ջո ցից կա խում ու նե ցող ան-

ձանց հա մար` ըստ բուժ ման տրա մադր ման չա փո րո շիչ նե րի,

Նար կո լո գիա կան բո լոր հաս տա տութ յուն ներն ա պա հո վել անհ րա-

ժեշտ թվով մաս նա գետ նե րով, 

Բո լոր բու ժաշ խա տա կից նե րի հա մար կազ մա կեր պել ա մե նամ յա 

մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց ներ` պե տա կան 

մի ջոց նե րով

Ն յար դա հո գե բու ժա կան բուժ հաս տա տութ յուն ներն ա պա հո վել ըստ 

բուժ վող նե րի թվա քա նա կի անհ րա ժեշտ քա նա կի և  ո րա կի դե ղո-

րայ քով` բու ժանձ նա կազ մի կող մից ներ կա յաց վող ա ռա ջար կութ-

յուն նե րի հի ման վրա,

Նար կո լո գիա կան ծա ռա յութ յուն նե րում ներդ նել գե րա րագ ա պա-

թու նա վոր ման մե թո դը 

Մ շա կել նար կո լո գիա կան հաս տա տութ յուն նե րում պա ցիենտ նե րի 

սո մա տիկ հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման կար գը և կազ մա կեր պել 

նրա ի րա կա նա ցու մը,

Սահ մա նել նար կո լո գիա կան հաս տա տութ յուն նե րում բուժ սար-

քա վո րում նե րի ա պա հով վա ծութ յան նվա զա գույն մա կար դա կը և  

ա պա հո վել այն:

Մ շա կել և բո լոր նար կո լո գիա կան հաս տա տութ յուն նե րում ներդ նել 

վճա րո վի բժշկա կան ծա ռա յութ յուն նե րի տրա մադր ման չա փո րո շիչ ներ
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Մ շա կել վճա րո վի բու ժօգ նութ յան դեպ քում թմրա մի ջո ցից կախ-

վա ծութ յուն ու նե ցող ան ձանց տնա յին պայ ման նե րում բուժ ման և 

խ նամ քի  տրա մադր ման կար գը և ն րա ի րա կա նա ցու մը:

ՀՀ բո լոր մար զե րում կազ մա կեր պել նար կո լո գիա կան ծա ռա յութ-

յուն ներ:

Վերականգնողական կենտրոնների ստեղծման վերաբերյալ

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը 1993 թ. սեպ տեմ բե րի 13-ին միա ցել 

է ՄԱԿ-ի 1961թ. «Թմ րա մի ջոց նե րի մա սին» կոն վեն ցիա յին, «Թմ րա մի ջոց-

նե րի մա սին» 1961 թվա կա նի միաս նա կան կոն վեն ցիա յի ուղ ղում նե րի վե-

րա բեր յալ» 1972թ. ար ձա նագ րութ յա նը, ո րի հա մա ձայն՝ ի թիվս այլ պար-

տա վո րութ յուն նե րի, ստանձ նել է նաև 36-րդ հոդ վա ծի բ/ կե տով և 38-րդ 

հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ կե տե րով սահ ման ված պար տա վո րութ յուն նե րը. 

Հոդված 36, բ/ կետ

Ան կախ սույն հոդ վա ծի «ա» են թա կե տի դրույթ նե րից, թմրա մի ջոց ներ 

չա րա շա հող ան ձանց կող մից այդ պի սի օ րի նա խախ տում ներ գոր ծե լու դեպ-

քում, Կող մե րը կա րող են դա տա պար տե լու կամ պատ ժե լու փո խա րեն, կամ էլ 

ի լրումն դրանց նա խա տե սել, որ այդ պի սի ան ձանց նկատ մամբ, 38-րդ հոդ-

վա ծի 1-ին կե տին հա մա պա տաս խան, կի րառ վեն բուժ ման, վե րա դաս տիա-

րակ ման, հետ բու ժու մա յին հսկո ղութ յան, աշ խա տու նա կութ յան վե րա կանգն-

ման և հա սա րա կութ յան մեջ վե րաին տեգ րաց ման մի ջոց ներ:

Հոդված 38 

Հո գե ներ գոր ծուն նյու թե րի չա րա շահ ման դեմ ուղղ ված մի ջոց ներ 

1. Կող մե րը կար ևո րում և ձեռ նար կում են թմրա մի ջոց նե րի չա րա շահ ման 

կան խար գել մա նը և հա մա պա տաս խան ան ձանց վաղ հայտ նա բեր մա նը, 

բուժ մա նը, վե րա դաս տիա րակ մա նը,  աշ խա տու նա կութ յան վե րա կանգն մա-

նը, հա սա րա կութ յան մեջ վե րաին տեգ րաց մա նը և հետ բու ժու մա յին հսկո-

ղութ յանն ուղղ ված բո լոր հնա րա վոր մի ջոց ներն, ինչ պես նաև հա մադ րում են 

ի րենց ջան քե րը այդ նպա տակ նե րի ի րա գործ ման հա մար: 

2. Կող մե րը նպաս տում են, որ քա նով դա հնա րա վոր է, թմրա մի ջոց ներ 

չա րա շա հող ան ձանց բուժ ման, վե րա դաս տիա րակ ման, աշ խա տու նա կութ-

յան վե րա կանգն ման, հա սա րա կութ յան մեջ վե րաին տեգ րաց ման և հետ բու-

ժու մա յին հսկո ղութ յան հա մար անհ րա ժեշտ կադ րե րի պատ րաստ մա նը:

Վե րա կանգ նո ղա կան ծա ռա յութ յուն նե րի ներդր ման հա մար մշա կել 
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ազ գա յին ռազ մա վա րա կան ծրա գիր,

ՀՀ բո լոր մար զե րում ստեղ ծել և  ի րա կա նաց նել թմրա մի ջո ցի կախ-

վա ծութ յու նից  բու ժում ստա ցած ան ձանց սո ցիալ-վե րա կանգ նո-

ղա կան ծա ռա յութ յուն ներ:

4. Կրթության վերաբերյալ

Մ շա կել «Թմ րա մո լութ յու նը հի վան դութ յուն է, ո րը հնա րա վոր է կան-

խար գե լել ոչ թե պատ ժե լու այլ բուժ ման մի ջո ցով» խո րագ րով կրթա կան 

ծրագ րեր և կազ մա կեր պել դրանց ի րա կա նա ցու մը. 

 ՀՀ ոստիկանության աշխատակիցների

 ՀՀ նարկոլոգիական հաստատության աշխատակիցների,

 Հանրակրթական կրթական հաստատությունների սովորողների 

համար:

5. Հանրային իրազեկման վերաբերյալ

 Հան րա յին հե ռուս տա տե սութ յամբ նա խա տե սել պար բե րա կան հա-

ղոր դում ներ/առն վազն ա մի սը եր կու ան գամ/` թմրա մի ջոց նե րից 

կախ վա ծութ յուն ու նե ցող ան ձանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան, 

խախ տում նե րին հան գեց նող պատ ճառ նե րի վե րաց ման, պե տա կան 

քա ղա քա կա նութ յան և  հա րա կից թե մա նե րի/ա ռող ջա պա հա կան, 

կրթա կան, հա սա րա կա կան վե րաին տեգր ման և  այլ նի/ վե րա բեր յալ:

Խ րա խու սել մաս նա վոր հե ռուս տաըն կե րութ յուն նե րով նմա նա տիպ 

քննար կում նե րի կազ մա կեր պու մը:
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