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ԸՆԴ ՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ
Ազատությունից զրկված անձինք տարբեր պատճառնե
րով հաճախ հայտարարում են հացադ ուլ և այդ ընթ ացք ում
նրանց առ ող ջության պահպ անման իրավունք ի ապ ահով
ման տեսանկյունից կարևոր բաղադրիչ է վերջիններիս
նկատմամբ պատշաճ բժշկական հսկողությունը:
Ազատությունից զրկման վայրերում մեծ թիվ են կազմում
հոգ եկան առ ողջ ության խնդիրներ ունեցող անձինք, ինչ
պես նաև հաշմանդ ամություն և խնամք ի կարիք ունեցող
անձինք, որոնք մշտապես գտնվում են այնտեղ բժշկական
օգնություն և սպասարկում իրականացնող բժշկական անձ
նակազմի հսկողության ներք ո:
Քրեակատարողական
հիմնարկներում
հանդ իպ ող
խնդիրներից է նաև ինքնասպանություններն ու ինքնավնա
սումները, որոնց կանխարգ ելման և բժշկական օգնության
կազմակերպումը կարևորագ ույն հարցերի շրջանակում է:
Վերոգրյալ գործ առ ույթներում կարևոր դերակատարում
ունեն նաև փակ հաստատությունների միջին բուժ անձնա
կազմը։ Ուստի, վերջիններիս մասնագ իտական կարողութ
յունների բարձր մակարդ ակը նշված գործ առ ույթների արդ
յունավետ իրականացման կարևոր նախապայման են, որն
առ աջ է բերում պարբերական վերապ ատրաստ ում ների
անհրաժ եշտություն:
Ա զ ատ ութ յ ու ն ից զրկված անձ անց նկատմ ամբ իր գոր
ծառ ույթն երն իր ակ ան ացն ել իս բժշկակ ան անձն ակ ազմ ը
պետք է ուղղ որդ վ ի բժշկակ ան է թ իկ այ ի ընդ ունված նոր
մեր ով:
Նշված ի հաշվառմամբ` նախատեսվում է իրականաց
նել հացադ ուլ ի վարման, հոգ եբ ուժ ական օգնության և
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սպասարկման, բժշկական էթ իկայի և պացիենտների
խնամք ի կազմակերպմանն առնչվող թեմաների վերաբեր
յալ միջին բուժ անձնակազմի վերապ ատրաստ ում: Նման
վերապ ատրաստման նպատակն է «Քրեակատարողական
բժշկության կենտրոնի» ՊՈԱԿ-ի միջին բուժ անձնակազ
մին տրամադրել իրավական և բժշկական գիտել իքներ
վերաբերել ի հարցերի շուրջ, ինչպես նաև զարգ ացնել
նրանց համապատասխան գործ առ ույթների իրականաց
ման հմտությունները: Հատուկ ուշադրություն է դարձվելու
հացադ ուլ ի կլինիկական վարման և հոգ եկան առ ողջ ության
խնդիրներ ունեցող անձանց, ինչպես նաև ինքնասպանութ
յունների կանխարգ ելման և ինքնավնասում ների հակում
ունեցող անձանց նկատմամբ հսկողության վերաբերյալ
մասնագ ետների հմտությունների զարգ ացմանը, որի նպա
տակով վերապատրաստման ընթ ացք ում շեշտը դրվելու է
գործնական վարժ ությունների վրա:
Հացադ ուլ հայտարարած ազատությունից զրկված
անձանց նկատմամբ պետք է իրականացվ ի ամեն օրյա
բժշկական հսկողություն, որն իր մեջ ներառ ում է ոչ միայն
բժշկի կողմից վերջինիս զննության պարտադ իր պայ
ման, այլ նաև միջին բուժ անձնակազմի կողմից բժշկի ցու
ցումներն ու ազատությունից զրկված անձի նկատմամբ
դիտարկում իրականացնելու պարտավորություն: Նման
գործ առ ույթ քրեակատարողական հիմ նարկներում միջին
բուժ անձնակազմն իրականացնում է նաև հոգ եկան առ ող
ջություն ունեցող անձանց նկատմամբ:
Բժշկական անձնակազմի աշխատանք ում կարևոր գոր
ծառ ույթ է նաև քրեակատարողական հիմնարկ մուտք գոր
ծող յուրաք անչ յուր ազատությունից զրկված անձի նկատ
մամբ ինքնասպանությունների և ինքնավնասում ների
կատարման ռիսկի գնահատ ումը, ինչպ ես նաև այդ դեպք ե
րում առ աջին բժշկական օգնության կազմակերպումը:
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Վերապատրաստում ների ավարտին նախատեսվում է,
որ քրեակատարողական համակարգ ի միջին բժշկական
անձնակազմը կունենա պատկերացում և հմտություններ
հացադ ուլ ի վարման, ինքնասպանությունների կանխարգել
ման բժշկական բաղադրիչի, ինքնավնասում ների հակում
ունեցող անձանց նկատմամբ բժշկական հսկողության,
հոգեկան առ ող ջության խնդիրների տարբերակման, դրանց
նկատմամբ իրականցվող հսկողության վերաբերյալ, անհե
տաձգել ի բժշկական օգնության տրամադրման, պացիենտ
ների խնամքի կազմակերպման վերաբերյալ՝ պահպանելով
բժշկական էթ իկայի հանրաճանաչ սկզբունքները։
Վերապատրաստման ծրագ իրն ընդգրկում է թեմաների
լայն շրջանակ, ներառյալ՝ վերոգրյալ թեմաներին առնչվող
միջ ազգ ային և ներպետական իրավական կարգ ավորում
ները, ինչպես նաև բժշկական օգնության և սպասարկման
սկզբունքները։
Առ աջ արկվում է վերապ ատրաստմանը հատկացնել 2
օր, որը կներառ ի ինչպես քննարկումներ հարց ու պատաս
խանի ձևաչափերով, այնպ ես էլ պրակտ իկ դեպքերի վերլու
ծություն, դերախաղ և փոքր խմբերով աշխատանք: Վերա
պատրաստման ծրագրի արդյունավետության տեսանկ յու
նից նախընտրել ի է, որ մասնակիցների քանակը լինի 8–10
անձ յուրաք անչ յուր վերապատրաստման դասընթ ացի
համար՝ ներառ ելով հիվանդ անոցային և արտահիվանդ ա
նոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրակա
նացնող միջին բուժ անձնակազմի խառ ը խումբ1:
Պարտադիր կիրականացվ ի վերապատրաստման դասըն
թացի գնահատում՝ և՛ պրակտիկ խնդիրների քննարկման, և՛
առանձին թեմաների վերաբերյալ թեստերի միջոցով: Վերա
պատրաստման ավարտին կարել ի է նաև նախապես մշակված
1

«Քրեակատարողական բժշկության կենտրոնի» ՊՈԱԿ-ի միջին բուժանձնա
կազմին ընդհանուր թիվը 73 բուժքույր և 10 մայրապետ։
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գնահատման թերթիկների միջոցով հնարավորություն տալ
մասնակիցներին գնահատել իրենց իսկ արդյունքները:
Կորոնավ իրուսային (COVID-19) համավարակի պատճա
ռով առ երես ձևաչափի անհնարինության դեպք ում վերա
պատրաստման դասընթ ացը կարող է կազմակերպվել
առցանց տարբերակով։ Մասնակիցներին կտրվեն հատ ուկ
ցուցում ներ այս կապակցությամբ, այդ թվում նաև տեսա
կապով հանդ իպման հղումը։
Հեռավար հանդիպման ընթացքում դասընթացի ինտե
րակտիվ լինելն ապահովելու նպատակով կարևոր կլինի
համոզվել, որ բոլոր մասնակիցները կարող են միանալ անհա
տական համակարգիչների կամ նոթբուքերի միջոցով, որոնք
ունեն տեսախցիկ և միկրոֆոն և նախապես փորձարկված են։
Նախընտրելի է հնարավորության դեպքում դասընթացը
կազմակերպել առերես ձևաչափով։
ՕՐԱԿԱՐԳ 2
Հ/Հ

ԹԵՄԱ

ԺԱՄ.

ՄԵԹՈԴԱԲԱ
ՆՈՒԹՅՈՒՆ

Օր 1
1.

2

«Բժշկական էթիկա».
ա) Բժշկակ ան էթ իկ այ ի սկզբուն
քն եր ը. Հիպ ոկր ատ ի երդ ում ից
մինչև դեոնթ ոլ ոգ իայ ի արդ իա
կան մոտ եց ում ն եր ը:
Բուժք ույր եր ի դեր ը կալ ան ավ որ
վածն եր ի և բանտ արկ յ ալն եր ի
խը- նամք ի գործ ում. բուժք ույ
րեր ի էթ իկ այ ի կան ոն ագ իրք ը
(Բ ուժք ույր եր ի միջ ազգ այ ին
խորհ ուրդ(ICN)):

1ժ
30ր

Սույն թեմ այ ի շրջա
նակ ում նախ ատ ես
վում է առ աջ ին հեր
թին քննարկ ել ձեր
բակ ալվ ած անձ անց
պահմ ան վայր ում
կամ կալ ան ավ որվ ած
անձ անց պահմ ան
վայր ում բժշկակ ան
անձն ակ ազմ ի նկատ
մամբ նվազ ագ ույն
պահ անջն եր ը, էթ իկ ա
կան նորմ եր ը:

Առաջարկվող մասերը և դրանց հատկացված ժամաքանակը փո
փոխ
ման
ենթակա են և կհամապատասխանեցվեն կոնկրետ դասընթացին։
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2.

բ) Քրեակատարողական հիմ
նարկն երում բժշկական էթիկայի
հիմ ն ական սկզբունքներ.
1) բժշկակ ան ծառ այ ությ ունն եր ի
մատչ ել իությ ուն,
2) խնամք ի համ արժ եքությ ուն,
3) պաց իենտ ի իր ազ եվ ած հա
մաձ այն ությ ուն ը և բժշկակ ան
գաղտն իք,
4) կանխ արգ ել իչ բուժ օն ությ ուն,
5) մարդ աս իր ակ ան օժ անդ ակ ու
յուն,
6) մասն ագ իտ ակ ան անկ ախ ու
թյուն,
7) մասն ագ իտ ակ ան որ ակ ավ ո
րում,

Ներկ այ աց ում ը հիմ
նակ ան ում կենտր ո
նան ալ ու է քրեակ ա
տար ող ակ ան հաս
տատ ությ ունն եր ում
առ անձ ին դեպք եր ի
և իր ավ իճ ակն եր ի
քննարկմ ան, դրանց
կապ ակց ությ ամբ
վեր ապ ատր աստվ ող
ներ ի կարծ իքն եր ի և
առ աջ արկվ ող լուծ ում
ներ ի մաս ին լսում
նե ր ով:

գ) Ազ ատ ությ ուն ից զրկված անձ ին
բժշկակ ան ծառ այ ությ ունն եր ից
օգտվ ել ու տեղ եկ ատվ ությ ան
տրամ ադր ում ը և դր ա ապ ահ ո
վու մ ը։

Այս առումով նախա
տեսվում է կազմակեր
պել դերախաղ, որի
ընթացքում ազատութ
յունից զրկված անձը
պետք է ենթարկվ ի
բժշկական զննության,
իսկ վերջինիս ուղեկ
ցում են քրեակատարո
ղական ծառայողները:

Բժշկական անձնակազմի
վարքագծ ային կանոնները
Ազ ատ ությ ուն ից զրկված անձ անց
հետ վարվ եց ող ությ ան կան ոն
ներ ը,
Երկ ակ ի պարտ ավ որ ությ ունն եր
ուն եց ող բուժ աշխ ատ ողն եր ի
գործ ել ակ արգ ը:

Վեր ապ ատր աստ ում ը
կիր ակ ան ացվ ի հարց
ու պատ ասխ ան ի ձևա
չափ ով, միջ ազգ այ ին
և ներպ ետ ակ ան
չափ ան իշն եր ի ներ
կայ աց ում, հանդ իպ ող
դժվար ութ յունն եր ի
քննարկ ում:
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1ժ
30 ր

3.

4.

5.

«Հացադուլ հասկացությունը»
ա. Ներպ ետ ակ ան և միջ ազգ այ ին
իր ավ ակ ան ակտ եր, Մալթ այ ի
հռչակ ագ իր, ԽԿԿ չափ ան իշն եր,
բ. Հաց ադ ուլ ը Մարդ ու իր ավ ունք
ներ ի Եվր ոպ ակ ան կոնվ ենց իայ ի
3-րդ հոդվ ած ի պրիզմ այ ով:

1ժ

Ձևաչ ափ ը կներ առ ի
հարց ու պատ ասխ ա
նի միջ ոց ով վարվ ող
մաս եր, միջ ազգ այ ին և
ներպ ետ ակ ան չափ ա
նիշն եր ի ներկ այ ա
ցում, պրակտ իկ այ ի
վեր աբ երյ ալ քննար
կում:

Հացադուլ ի վարում
ա. Հացադուլ ի ընթ ացքը.
1) կլին իկ ակ ան նշանն եր ը,
2) թիմ այ ին աշխ ատ անք (հոգ ե
բան, բժիշկ ևայլն),
3) իր ազ եկվ ած համ աձ այն ությ ուն,
4) բժշկակ ան միջ ամտ ությ ունն եր,
5) hաց ադ ուլ ին առնչվ ող հանգ ա
մանքն եր ի, ներ առյ ալ՝ բժշկակ ան
զննությ ան արդյ ունքն եր ի պատ
շաճ արձ ան ագր ում:

Վեր ապ ատր աստ ում ը
կիր ակ ան ացվ ի հարց
ու պատ ասխ ան ի ձևա
չափ ով, միջ ազգ այ ին
և ներպ ետ ակ ան
չափ ան իշն եր ի ներ
կայ աց ում, հանդ իպ ող
դժվար ությ ունն եր ի
քննարկ ում:

բ. Հացադուլ հայտ արարած անձի
բժշկական օգնություն և սպա
սարկում
1) անհետ աձգ ել ի բժշկակ ան օգ
նությ ուն և սպ աս արկ ում պա
հանջ ող դեպք եր ի վար ում,
2) ամ են օրյ ա բժշկակ ան զննութ
յուն
3) լաբ որ ատ որ գործ իք այ ին հետ ա
զոտ ությ ունն եր,
4) նեղ մասն ագ ետն եր ի
խորհրդատվ ությ ուն և ստ աց իո
նար հսկող ութ յուն:

Խմբ այ ին աշխ ատ ան
քը կար ող է ներ առ ել
դեպք ի (ՄԻԵԴ վճռի)
քննարկ ում, իր ա
զեկվ ած համ աձ այ
նությ ան, բժշկակ ան
միջ ամտ ությ ան հետ
կապվ ած հարց եր ի
քննարկ ում։

Արհեստական սնուցում և հարկա
դիր կերակրում
ա. Բժշկակ ան էթ իկ ա,
բ. Հարց ին առնչվ ող ՄԻԵԴ վճիռ
ներ ի քննարկ ում,
գ. Հարց ին առնչվ ող ԽԿԿ զեկ ույց
ներ և չափ ան իշն եր,
դ. Արհեստ ակ ան սնուցմ ան
սկզբունքն եր ը:
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1ժ
30 ր

1ժ
30 ր

Վեր ապ ատր աստ ում ը
կիր ակ ան ացվ ի հարց
ու պատ ասխ ան ի ձևա
չափ ով, միջ ազգ այ ին
և ներպ ետ ակ ան
չափ ան իշն եր ի ներ
կայ աց ում, հանդ իպ ող
դժվար ությ ունն եր ի
քննարկ ում:

1ժ
30 ր

Խմբային աշխատան
քը կարող է ներառել
դեպքի (ՄԻԵԴ վճռի)
քննարկում, արհես
տական սնուցման և
հարկադիր կերակրման
հետ կապված հարցերի
քննարկում։

Oր 2
6.

«Հոգեբուժական օգնությունն
ու սպասարկումը
քրեակատարողական
հիմնարկներում».
ա. Հոգ եբ ուժ ակ ան օգն ությ ան
արդ ի մարտ ահր ավ երն եր ը,
բ. Զսպմ ան միջ ոցն եր ի կիր առ ու
մը ՔԿՀ-ներ ում,
գ. Արտ ահ իվ անդ ան ոց այ ին և հի
վանդ ան ոց այ ին հոգ եբ ուժ ակ ան
ծառ այ ությ ունն եր ը ՔԿՀ-ներ ում
և դր անց մարտ ահր ավ երն եր ը,
դ. Անհետ աձգ ել ի հոգ եբ ուժ ակ ան
բժշկակ ան օգն ությ ուն:

7.

«Հոգեբուժական օգնությունն
ու սպասարկումը
քրեակատարողական
հիմնարկներում».
ա. Հոժարակամ բուժում,
բ. Ոչ հոժարակամ բուժում,
գ. Հարկադիր բուժում,
դ. Հոգեբուժական
պացիենտների դիսպանսեր
վարում,
ե. Բժշկական փաստաթղթերի
վարում,
զ. Իրազեկված համաձայնության,
է. Այլընտրանքային բուժում:
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2ժ

1ժ
30 ր

Այս թեմայի շուրջ
նախատեսվում է ներ
կայացում և գործնա
կան աշխատանքներ,
առանձին դեպքերի
քննարկում՝ հաշվ ի
առնելով ներպետա
կան օրենսդրությամբ
սահմանված չափա
նիշները:
Նախատեսվում են
նաև վարժանքներ
հաղորդակցության
հմտությունների կա
պակց ությ ամբ։
Ս ույն թեմ այ ի դաս ա
վանդ ում ը կազմ ա
կերպվ ել ու է առ անձ ին
դեպք եր ի քննարկ
մամբ և դր անց ըն
թաց ակ արգ ի և վար
ման սկզբունքն եր ի
քննարկմ ամբ:

8.

9.

«Ինքնասպանությունների կան
խարգելումը ՔԿՀ-ներում,
ինքնավնասումների հակում
ունեցող անձանց նկատմամբ
բժշկական հսկողություն»
ա. Ինքն ասպ ան ությ ան պաշտ
պան իչ և ռիսկ այ ին գործ ոն
ներ ը,
բ. Ինքն ասպ ան ությ ան տան ող
վարք ագ իծ ը,
գ. Ինքն ավն աս ումն եր ի և ինք
նասպ ան ությ ունն եր ի կանխ ար
գել ումն ու գնահ ատ ում ը,
դ. Ինքն ավն աս ումն եր ի և ինք
նասպ ան ությ ան փորձեր ի
ժամ ան ակ առ աջ ին բժշկակ ան
օգն ությ ան կազմ ակ երպ ում ը:
«Ազատությունից զրկված
անձանց խնամքի
կազմակերպումը.
1. Խն ամք ի կազմ ակ երպմ ան
սկըզ-բունքն եր ը.
2. Ազ ատ ությ ուն ից զրկման վայ
րեր ում խոց ել ի խմբեր ի հետ
աշխ ատ անք ի առ անձն ահ ատ
կությ ունն եր ը.
ա. կան անց և նր անց խնամք ի
տակ գտնվող եր եխ ան եր ի
բժշկակ ան խնամք ի առ անձն ա
հատկ ությ ունն եր,
բ. անչ ափ ահ ասն եր ի բժշկակ ան
խնամք ի առ անձն ահ ատկ ութ
յունն եր,
գ. ծեր եր ի և հաշմ անդ ամ ությ ուն
ուն եց ող անձ անց բժշկակ ան
խնամք ի առ անձն ահ ատկ ութ
յունն եր,
դ. այլ խոց ել ի խմբեր ի ներկ այ ա
ցուց իչն եր ի բժշկակ ան խնամք ի
առ անձն ահ ատկ ությ ունն եր:

2 ժամ

1ժ
30 ր

Վ եր ապ ատր աստ ում ը
կիր ակ ան ացվ ի հարց
ու պատ ասխ ան ի ձևա
չափ ով, միջ ազգ այ ին
և ներպ ետ ակ ան
չափ ան իշն եր ի ներ
կայ աց ում, հանդ իպ ող
դժվար ությ ունն եր ի
քննարկ ում:

Այս թեմ այի շուրջ նա
խատ եսվ ում են գործ
նակ ան քննարկ ում ն եր
ազ ատ ությ ուն ից
զրկված խոց ել ի խմբե
րին առնչվ ող դեպք ե
րի վեր աբ երյ ալ։
Հարց եր ին առնչվ ող
ՄԻԵԴ վճիռն եր ի
քննարկ ում:

Նշված թեմաների հերթականությունը
ենթակա է փոփոխման:
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Հապավումների ցանկ

ԵԽ

Եվրոպայի խորհուրդ

ԱՆ

Արդարադատության նախարարություն

ՔԿՀ

Քրեակատարողական հիմնարկ

ՄԻԵԴ

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան

ԽԿԿ

Խոշտանգումների և անմարդկային կամ
արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ
պատժի կանխարգելման եվրոպական կոմիտե

ՄԻԵԿ

Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների
պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիա
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Ներածություն
Առ ող ջ ապահության կազմակերպ ումը Քրեակատարո
ղական հիմնարկներում խրթին գործ ընթ աց է, որի կատա
րելությունը կախված է իր բաղադրիչների արդյունավետ և
ներդ աշնակ աշխատանք ից:
Ազատ ությունից զրկված անձանց առ ող ջ ության պահ
պանման իրավունք ի ապ ահովման արդյունավետ ության
բարձրացման համար կարևոր բաղադրիչ է «Քրեակա
տարողական բժշկության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի ստորա
բաժ անում ներում բժշկական օգնություն և սպասարկում
իրականացնող բուժք ույրերի, բուժ ակների և խնամատար
ների, մասնագ իտացված անձնակազմի հմտությունների
և կարողությունների զարգ ացումը: Նրանք ամեն օրյա և
ամենժ ամյա աշխատանք են տանում ազատությունից
զրկված անձանց հետ՝ իրականացնելով հերթ ափոխային
ծառ այություն:
Երբեմն, բուժք ույրերն ու բուժ ակներն իրենց մասնա
գիտական աշխատանք ը կատարել իս ստիպված են լինում
իրենց լիազորությունների շրջանակում կայացնել անհա
պաղ և անհետաձգ ել ի որոշ ումներ՝ առ անց ավագ բուժ աշ
խատ ողների, ազատությունից զրկված անձանց բժշկական
օգնությունն ու սպասարկումը պատշաճ կազմակերպ ելու
համար, այդ թվում՝ կյանք ին սպառնացող վտանգների
ժամանակ: Այսպիսի իրավ իճակներն են, որ պահանջում
են մասնագ իտական անկախ և պրոֆեսիոնալ մոտեցում,
բժշկական մասնագ իտական գիտել իքների և հմտություն
ների բարձր մակարդ ակ, կողմնորոշվելու և ունեցած գիտե
լիքներն արդյունավետ իրացնելու կարողություն:
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Սույն ձեռնարկում ներկայացվում են քրեակատարողա
կան հիմ նարկներում բժշկական օգնության և սպասարկ
ման մի քանի հարցերի վերաբերյալ արդ ի մոտեցումները,
որոնք առնչվում են հացադ ուլ ին, հոգ եբ ուժ ական օգնութ
յանն ու սպասարկմանը, ինքնասպանությունների փորձի և
ինքնավնասում ների ժամանակ բժշկական հսկողությանը,
բժշկական էթ իկային և պացիենտների խնամք ին:
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ԴԱՍԸՆԹԱՑ 1.
Հացադուլ և ջրադուլ հայտարարած
անձանց նկատմամբ բժշկական
օգնություն և սպասարկումը
ՔԿՀ-ներում
�
�

�
�
�
�

�

�

հացադուլ հայտարարած անձանց նկատմամբ բժշկա
կան հսկողության ծավալները,
քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող ազատությունից
զրկված անձանց հացադուլի ընթացքում դեղորայքա
յին բուժման սկզբունքները,
հացադուլի կլինիկական ախտանիշները և վարման
ընդհանուր սկզբունքները,
հարկադիր կերակրման արգելքը,
հացադուլի ընթացքում բժշկական օգնությունից հրա
ժարումը,
հացադուլի հետևանքով ազատությունից զրկված ան
ձանց մոտ հնարավոր բարդությունների զարգացման
և անհետաձգելի բժշկական օգնության կազմակերպու
մը,
հացադուլի դադարեցման պարագայում անհրաժեշտ
բուժօգնությունը, առանց բարդությունների հացադու
լից դուրս բերելու չափանիշները,
ոլորտը կարգավորող իրավական ակտեր և այլն:

Դասընթացի նպատակը.
�

«Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
միջին բուժանձնակազմին ծանոթացնել հացադուլ հայ
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�

�

�

�

�

�

տարարած անձանց առնչվող ներպետական և միջազ
գային իրավական ակտերին և փաստաթղթերին, հա
ցադուլի վարման ընդհանուր սկզբունքներին, Մալթյան
հռչակագրին,
«Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
միջին բուժանձնակազմին ծանոթացնել հացադուլ հայ
տարարած անձանց նկատմամբ բժշկական հսկողութ
յան ծավալներին, քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող
ազատությունից զրկված անձանց՝ հացադուլի ընթաց
քում դեղորայքային բուժման, հեմոդինամիկ ցուցանիշ
ների հսկողության և լաբորատոր-գործիքային հետա
զոտությունների կազմակերպման սկզբունքներին,
«Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
միջին բուժանձնակազմի հետ քննարկել հարկադիր
կերակրման արգելքը,
«Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
միջին բուժանձնակազմին բացատրել հացադուլի ըն
թացքում բժշկական օգնությունից հրաժարման դեպ
քերում բուժանձնակազմի կողմից ձեռնարկվող միջո
ցառումն երը,
«Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
միջին բուժանձնակազմին բացատրել հացադուլի և
ջրադուլի հետևանքով ազատությունից զրկված ան
ձանց մոտ հնարավոր բարդությունների զարգացումը,
զարգացնել հմտություններ հացադուլի ընթացքում
անհետաձգելի բժշկական օգնության կազմակերպման
վերաբերյալ,
«Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն»
ՊՈԱԿ միջին բուժանձնակազմին ծանոթացնել
հացադուլի դադարեցման պարագայում անհրաժեշտ
բուժօգնության ծավալներին, առանց բարդությունների
հացադուլից դուրս բերելու սկզբունքներին:
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Գրականություն
�	Մալթյան հռչակագիր. Հացադուլ իրականացնող ան
ձանց վերաբերյալ հռչակագիր, Մալթա, 1991թ., վերա
նայված է Մարբելայում, 1992թ.: Հասանելի է՝ https://
www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-malta-onhunger-strikers/ կայքէջում։
�	Տոկիոյի հռչակագիր. Ուղեցույց բժիշկների համար
կալանքի և ազատազրկման ժամանակ խոշտանգում
ների և այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատ
վությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի
վերաբերյալ, Տոկիո, 1975թ., վերանայված է Դիվոն լը
Բանում, 2005թ.: Հասանելի է՝ https://www.wma.net/
policies-post/wma-declaration-of-tokyo-guidelines-forphysicians-concerning-torture-and-other-cruel-inhumanor-degrading-treatment-or-punishment-in-relationto-detention-and-imprisonment/ կայքէջում։
� Բանտային առողջապահության պահպանման
հիմն ական ասպեկտները Առողջապահության հա
մաշխարհային կազմակերպության ուղեցույց: Հա
սանելի է՝ https://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_file/0016/111247/E90174R.pdf կայքէջում:

Ներպետական օրենսդրություն
�

ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 3-ի
ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության` կալա
նավորվածներին պահելու վայրերի և ուղղիչ հիմն արկ
ների ներքին կանոնակարգը հաստատելու մասին
1543-Ն որոշում:
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Նախամոդուլային հարցաշար






Ի՛նչ ծավալով բժշկական հսկողություն պետք է
իրականացնել հացադուլ հայտարարած անձանց
նկատմամբ.
Արդյոք կարո՞ղ ենք հացադուլ հայտարարած
անձին ենթարկել հարկադիր կերակրման.
Արդյոք կարո՞ղ է հացադուլ հայտարարած անձը
հրաժարվել բժշկական օգնությունից.
Արդյոք կարո՞ղ են հացադուլ հայտարարած
անձին իր կամքին հակառակ հետազոտել կամ
բուժել:

Հացադուլ ը կալանավորված անձի կամ դատապ արտ
յալ ի կողմից գիտակցաբար և սեփական կամք ով ցան
կացած տեսակի սննդամթ երք ից և (կամ) ջրից որոշակի
ժամկետով կամ անժ ամկետ հրաժ արվելն է, ինչ ի մասին
վերջինս բանավոր կամ գրավոր հայտարարություն է ներ
կայացնում քրեակատարողական հիմ նարկի վարչակազ
մին:

1.1 Հաց ադ ուլ հայտ ար ար ած անձի բժշկակ ան
զննության ծավալներն ու պարբ եր ակ ան ությ ուն ը
Հացադ ուլ իրականացնող անձի համաձայնության
առկայության դեպքում նա ենթ արկվում է անհրաժ եշտ
բժշկական զննության և քրեակատարողական հիմնարկի
վարչակազմի կողմից հացադ ուլ իրականացնելու փաստի
արձանագրման պահից 24 ժամվա ընթ ացք ում քրեակա
տարողական հիմնարկի պետ ի կամ նրան փոխարինող
անձի որոշմամբ տեղափ ոխվում է այդ նպատակով հատուկ
— 21 —

առ անձնացված խուց՝ հնարավորինս հաշվ ի առնելով
քրեակատարողական հիմ նարկի շենք ային պայմանները 3:
Հացադ ուլ իրականացնելու ժամանակահատված ում
հացադ ուլ իրականացնող անձը գտնվում է մշտական (ամե
նօրյա) բժշկական հսկողության ներք ո: Բժ իշկը հացադ ուլ
իրականացնող անձին նրան հասկանալ ի լեզվով ներ
կայացնում է սննդամթ երք ից և (կամ) ջրից հրաժ արվելու
հետևանք ով առ ող ջ ական վիճակի հետագ ա վատթ արաց
ման ռիսկերը և այն քայլերը, որոնք պետք է ձեռնարկվեն
հացադ ուլ իրականացնող ի առ ող ջ ական վիճակի չվատթ ա
րացման նպատակով 4:
Մինչև հացադ ուլ ի դադ արեցումը բժիշկը յուրաք անչ
յուր օր պարզում է հացադ ուլ իրականացնող անձի կող
մից սննդամթ երք ի և (կամ) ջրի ընդ ունումից հրաժ արվելու
հետևանք ով գիտակցության մթագնման կամ կորստի, ինչ
պես նաև կոմայի մեջ ընկնելու դեպք ում բժշկական օգնութ
յուն և սպասարկում (այդ թվում՝ արհեստական սնուցման
ձևով) տրամադրելու վերաբերյալ համաձայնության առկա
յության կամ բացակայության հանգ ամանք ը և դրա մասին
կատարում գրառ ում նրա բժշկական քարտում 5:
Հացադ ուլ իրականացնող անձի գիտակցության մթագն
ման կամ կորստի, ինչպես նաև կոմայի մեջ ընկնելու դեպ
քում վերջինիս առ անց իր համաձայնության տրամադրվում
է անհրաժ եշտ բժշկական օգնություն և սպասարկում (այդ
թվում՝ արհեստական սնուցման ձևով) միայն կյանք ին
սպառնացող վտանգ ի, ինչպ ես նաև շրջապ ատ ի համար
վտանգ ներկայացնող հիվանդ ությունների դեպքերում`
3

4

5

Տե՛ս ՀՀ
որոշման
Տե՛ս ՀՀ
որոշման
Տե՛ս ՀՀ
որոշման

կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 3-ի թիվ 1543-Ն
173.6-րդ կետը:
կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 3-ի թիվ 1543-Ն
173.7-րդ կետը:
կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 3-ի թիվ 1543-Ն
173.8-րդ կետը:
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Հայաստանի Հանրապետ ության օրենսդրությամբ սահ
մանված կարգ ով՝ բժշկի պատճառ աբ անված գրավոր
եզ րակացության հիման վրա: Բժշկական օգնությունը և
սպ ասարկումը պետք է իրականացվեն մարդկային արժ ա
նապ ատվությունը չնվաստացնող պայմաններում՝ պահ
պանելով հացադ ուլ իրականացնող անձի հիմ նական իրա
վունքները և ազատությունները:6
Հարկավոր է նաև.
� ըստ անհրաժեշտության արձագանքել հացադուլ հայ
տարարած անձի կանչերին,
� ըստ բժշկի կողմից ցուցված հաճախությամբ այցելել
հացադուլ հայտարարած անձին և իրականացնել ցուց
ված հետազոտությունները, տրամադրել նշանակված
դեղերը, իրականացնել համապատասխան բժշկական
միջամտությունները՝ վիրակապություն, ջերմաչափում,
արյան զարկերակային ճնշման չափում, անոթազարկի
և շնչառության հաշվվում և այլն,
� լսել հացադուլ հայտարարած անձի բոլոր գանգատ
ները և արձանագրել համապատասխան բժշկական
փաստաթղթում՝ այդ մասին տեղյակ պահելով վերջի
նիս նկատմամբ հսկողություն իրականացնող բժշկին,
� ըստ անհրաժեշտության հացադուլ հայտարարած ան
ձին ցուցաբերել անհետաձգելի բժշկական օգնություն,
� եթե վերջինս հրաժարվում է բժշկական օգնությունից,
փորձել մասնագիտական էթիկայի շրջանակներում
բացատրել բժշկական օգնության անհրաժեշտութ
յունն ու ծավալները, հնարավոր եղանակները, դրանց
հետևանքները և բժշկական օգնությունից հրաժար
վելու դեպքում հնարավոր բարդություններն ու դրանց
6
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հետևանքները,
երբեք չխոստանալ բաներ, որոնք բուժաշխատողի,
մասնավորապես՝ Ձեր աշխատանքային մասնագիտա
կան գործունեության մեջ չեն մտնում,
ըստ անհրաժեշտության պարզաբանել առկա վիճակի
բժշկական հետևանքները և բացատրել Ձեր մասնագի
տական գործունեության հնարավոր սահմանները,
հացադուլ իրականացնող անձի նկատմամբ չպետք է
կիրառվի որևէ ճնշում՝ հացադուլը դադարեցնելու նպա
տակով: Նրան տրամադրվող բժշկական օգնությունը և
սպասարկումը չեն կարող պայմանավորվել հացադուլը
դադարեցնելու միտումով7,
բուժաշխատողները պետք է հացադուլ հայտարարած
անձին բացատրեն, թե ինչպես կարելի է նվազագույնի
հասցնել կամ խնայել առողջությանը պատճառվելիք
վնասները, օրինակ՝ հեղուկի հավելյալ գործածության
միջոցով, հանգստի ռեժիմի պահպանման, մարմն ի
խնամքի և հիգիենայի պահպանման և այլ բժշկական
հարցերի վերաբերյալ,
հացադուլավորների հետ հարկավոր է քննարկել հա
ցադուլի ընթացքի ախտանիշները և դրանց ի հայտ
գալու դեպքում հնարավոր բարդություններն ու բժշկա
կան օգնության հնարավորությունները,
պետք է հաշվի առնել հացադուլ հայտարարած անձի
կարծիքն իր նկատմամբ բժշկական օգնության և սպա
սարկման ծավալների վերաբերյալ, ստանալ իրազեկ
ված համաձայնություն, հարգել բժշկական օգնությու
նից և սպասարկումից հրաժարվելու անձի իրավունքը,
արհեստական սնուցումը կարող է էթիկական տեսանկ
յունից պատշաճ համարվել, եթե հացադուլավորները
Տե՛ս ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 3-ի թիվ 1543-Ն
որոշման 173.9-րդ կետը:
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համաձայն են8:
Գործնականում հացադ ուլ հայտարարած անձանց
նկատմամբ ՀՀ արդ արադ ատ ության նախ արարության
քրեակատարողական հիմ նարկներում հիմ նականում իրա
կանացվում է արյան զարկերակային ճնշման և սրտի զար
կերի հաշվում, երբեմն հացադ ուլ հայտարարած անձանց
քաշ ի նկատմամբ հսկողություն:
Այնուհանդ երձ, ոչ բոլոր դեպքերում է իրականացվում
վերջիններիս օբյեկտիվ բժշկական զննություն՝ չեն նկա
րագրվում ազատությունից զրկված անձի հաբիտուսը
(արտաք ին տեսք ը), մաշկն ու լորձաթ աղանթ ը, ստամոք
սաղ իք ային, միզասեռ ական, նյարդ ային համակարգ երի
գործ ունեությունը, օրգ անիզմի հյուծված ությունը և առ ող
ջական վիճակը նկարագրող այլ չափանիշներ:
Հացադ ուլ ի հետևանք ով հանդ իպում են բազմապիսի
ախտանիշներ: Դրանցից շատերը կարող են գլուխ բարձ
րացնել պայմանավորված հացադ ուլ ի ընթ ացք ում քրոնի
կական հիվանդ ության դեկոմպենսացիայով: Յուրաք անչ
յուր օրգ անիզմ յուրով ի է արձագ անք ում սննդից հրաժ ար
վե լուն:
Այդ արձագ անք ը պայմանավորված է ինչպես օրգ ա
նիզմի ֆիզ իկական հնարավորություններից՝ հիվանդ ութ
յունների առկայությունից, նախկինում տարած հիվանդ ութ
յուններից, տարիք ից, սեռ ից, կենցաղային պայմաններից
և այլ գործ ոններից, այնպես էլ հոգ եբանական վիճակից՝
հոգ եկան առ ող ջ ության խնդիրներից, սթրեսային վիճակ
ներից, սոցիալական կարգ ավ իճակից, հայտարարված
նպատակից և այլն հանգ ամանքներից: Այդ իսկ պատճառ ով
հացադ ուլ հայտարարած յուրաք անչ յուր ազատությունից
8
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զրկված անձի նկատմամբ պետք է ցուցաբերել անհատա
կան մոտեցում:
Հաշվ ի առնելով վերոգրյալ ը՝ հացադ ուլ հայտարարած
յուրաք անչ յուր անձի համար հացադ ուլ հայտարարելու
առ աջին իսկ օրից պետք է մշակել և իրականացնել նրա
կարիքներին համապատասխան բժշկական օգնություն և
սպասարկում` ինչն իր մեջ կներառ ի բժշկական նեղ մաս
նագ իտական խորհրդատվություններ, լաբ որատոր-գոր
ծիք ային հետազոտություններ, հոգ եբանական աջ ակցութ
յուն, մինչև անգ ամ քահանայի կամ հոգևոր առ աջնորդ ի
հետ հանդ իպում և այլն:
Սակայն, բժշկական անձնակազմը պարտավոր է
վերահսկել հացադ ուլ հայտարարած ազատությունից
զրկված անձի առ ողջ ությունը, որը բազմատարր է և իր մեջ
ներառ ում է մարդ ու ֆիզ իկական, մտավոր և սոցիալական
բար օրությունը:
Պարբերաբ ար պետք է կազմակերպ ել նեղ մասնագ ի
տական խորհրդատվություններ:
Այսպես, եթ ե անձն ունի սիրտանոթ ային համակարգ ի
խնդիրներ և հայտարարում է հացադ ուլ, պետք է ապահո
վել սրտաբանի դինամիկ հսկողություն:
Հացադ ուլ հայտարարած անձի նկատմամբ պետք է
պարբերաբ ար իրականացնել լաբ որատ որ-գործ իք ային
հետազոտություններ՝ արյան և մեզ ի ընդհանուր քննութ
յուն, արյան մեջ էլեկտրոլ իտների (մասնավորապես՝ K-ի,
Mg-ի և այլն) և արյան մեջ շաք արի քանակի որոշ ում, էլեկտ
րասրտագրություն և այլ հետազոտություններ, որոնց անհ
րաժ եշտությունը կարող է գնահատվել նեղ մասնագ իտա
կան խորհրդատվությունների արդյունք ում:
Պետք է խիստ հսկողություն սահմանել ընդ ունվող
հեղուկների և արտազատվող մեզ ի քանակի նկատմամբ:
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Քրոնիկական հիվանդ ությամբ տառ ապող յուրաք անչ
յուր ազատությունից զրկված անձ, կախված իր առ ողջ ա
կան վիճակից, պետք է բժշկական հսկողության ենթ արկվ ի
բուժ ող բժշկի կողմից համապատասխան ցուցման և
ծավալների շրջանակում:
Եթ ե անձը տառ ապում է շաք արային դիաբետով, պետք
է պարբերաբ ար իրականացնել արյան (ըստ անհրաժ եշ
տության նաև մեզ ի մեջ) շաք արի քանակի հսկողություն,
քա
նի որ սննդից հրա
ժ ա
րու
մը նպաս
տում է ար
յան մեջ
շաք արի ցուցանիշների նվազման, և կարող է հանգ եցնել
հիպոգլ իկեմիկ կոմայի: Ինչպես նաև ընդ ունվող հակադ իա
բետ իկ դեղամիջոցների չափաք անակի նկատմամբ պետք է
իրականացնել վերահսկողություն:
Պայմանավորված հացադ ուլ ի ընթ ացք ում օրգ անիզմի
հյուծման հետևանք ով առ աջ ացող հիպոտենզ իայով, պետք
է պարբերաբ ար հսկել արյան զարկերակային ճնշումը: Եթ ե
ազատ ությունից զրկված անձը տառ ապ ում է զարկերակա
յին հիպ երտոնիայով և պարբերաբ ար ընդ ունում է հիպ ո
տենզ իվ դեղորայք, պետք է վերջինիս ընդ ունվող դեղերի
չափաբաժ ինները մշտապես գտնվի բժշկական անձնա
կազմի հսկողության ներք ո:
Ըստ անհրաժ եշտության կարող են ցուցվել, ոչ միայն
հեմոդ ինամիկ ցուցանիշների հսկողություն, այլ նաև լաբ ո
րատոր-գործ իք ային տարբեր հետազոտություններ՝ հացա
դուլ հայտարարած անձի առ ողջ ական վիճակը և անհ
րաժ եշտ բժշկական օգնության ծավալները գնահատելու
համար:
Ազատ ությունից զրկված անձին պետք է տրամադրվեն
իրենց առ ող ջ ական վիճակի, բուժման ընթ ացք ի, բժշկա
կան խորհրդատվությունների և նշանակված դեղամիջոց
ների մասին բոլոր կարևոր տեղեկությունները (անհրաժ եշ
տության դեպք ում՝ բժշկական տեղեկանք ի ձևով):
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Պետք է խորհուրդներ տրվեն բերանի խոռ ոչ ի և մարմնի
հիգ իենայի պահպանման, լոգ անք ի կազմակերպման, քնի
հիգ իենայի, հանգստի ու զբոսանք ի կազմակերպման և այլ
հարցերի շուրջ:
Այն դեպքերում, երբ օրգ անիզմի հյուծված ության
հետևանք ով վտանգ կա գիտակցության կորստի, պետք է
խուսափել լոգ արանում լոգ անք ընդ ունելուց:
Քրեակատարողական մշակույթ ում, երբեմն ազա
տությունից զրկված անձինք իրականացնում են տարբեր
բնույթ ի մանիպուլ յացիաներ: Այդպիսիք են ծած ուկ սնվել ը,
առ ողջ ական վիճակի իրականից ավել ի ծանր ներկայաց
նել ը, տարաբնույթ գանգ ատներ հայտնել ը և այլն, ուստի
բժշկական անձնակազմը պետք է կարողանա մասնագ ի
տական կարողությունների և փորձառ ության, հեմոդ ինա
միկ ու ֆիզ իկական ցուցանիշների, լաբ որատոր-գործ իք ա
յին հետազոտությունների և այլ տվ յալների համադրության
շնորհիվ օբյեկտիվ գնահատել պացիենտ ի առ ող ջ ական
վիճակը: Բնավ կարիք չկա բժշկական անձնակազմի կող
մից հսկողություն սահմանել ազատությունից զրկված
անձի կողմից սնունդ չընդ ունելու ապահովման նկատմամբ:
Հատկանշական է նաև, որ հոգ եկան առ ողջ ության
խնդիրներ ունեցող անձինք, երբեմն, հրաժ արվում են
ընդ ունել սնունդ, որը կարող է հենց հիվանդ ության ախտա
նիշ լինել: Նման պարագ այում պետք է անհապաղ կազ
մակերպ ել հոգ եբ ույժ ի խորհրդատվություն, ինչպ ես նաև
հետևողական բժշկական հսկողություն սահմանել, ըստ
անհրաժ եշտության, պացիենտին ցուցված հոգ եներգ որ
ծուն դեղամիջոցները ժամանակին ընդ ունելու նկատմամբ:
Եթ ե սնունդ ընդ ունելուց հրաժ արվել ը հոգ եկան խանգ ար
ման ախտանիշ է, ապա պետք է իրականացնել հոգ եբ ույժ ի
խորհրդատվությամբ նշանակված բուժ ումը:
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ԽԿԿ-ն իր ուղեցույցներում խորհուրդ է տալ իս հացա
դուլ ի ընթ ացք ում կազմակերպել հոգ եբ ույժ ի խորհրդատ
վություն, վստահ լինելու համար, որ անձը չունի հոգ եկան
առ ող ջ ության խնդիր:
Մալթյան հռչակագ իրը հստակ ուղեցույց է տրամադ
րում բուժ աշխատող ին՝ հացադ ուլ ի դեպք ում ձեռնարկել իք
քայլերի վերաբերյալ, որտեղ հստակ արձանագրում է, որ
բուժ աշխատողները պետք է գնահատեն անձի մտավոր
կարողությունները: Ընդ որում՝ հարկավոր է հավաստ իա
նալ, որ սննդից հրաժ արվելու որոշ ում կայացրած անձը
չունի մտավոր այնպիսի շեղումներ, որոնք կարող են
էապ ես նվազեցնել առ ող ջ ության հետ կապված որոշ ում
ներ կայացնելու՝ անձի կարողությունը: Լրջ որեն խեղված
մտավոր կարողություն ունեցող անհատները հնարավոր
է չկարողանան գնահատել իրենց գործ ողությունների
հետևանքները հացադ ուլ հայտարարելու պարագ այում:
Նրանց պետք է ուղղորդ ել հոգ եբ ուժ ական օգնություն և
սպ ասարկում ստանալու համար:

1.2. Հաց ադ ուլ ի ընթ աց քում դեղոր այք այ ին
բուժում
Քրոնիկ հիվանդ ություններով տառ ապող հացադ ուլում
գտնվող անձանց ամեն օրյա ռեժ իմով ընդ ունվող դեղո
րայք ի տրամադրումը որպես կանոն, պետք է շարունակվ ի:
Բժշկի կողմից անհրաժ եշտ փոփխությունները (դեղամի
ջոցի չափաբաժնի նվազեցում, դեղորայք ի փոփոխություն
կամ դրա ընդ ունման դադ արեցում ևայլն) պետք է իրա
կանացվեն միայն բժշկական ցուցման պարագ այում, որի
համար հիմք են հանդ իսանում ամեն օրյա ռեժ իմով գնա
հատվող հեմոդ ինամիկայի և (կամ) նյութ ափ ոխանակութ
յան ցուցանիշների փոփոխությունները:
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Հարկ է ընդգծ ել, որ քրոնիկ հիվանդ ություններով
տառ ապ ող պացիենտների մոտ մշտական ընդ ունվող
դեղահաբերի ընդ ունման դադ արեցումը, երբեմն, կարող
է բացասաբ ար անդրադ առնալ հացադ ուլ հայտարարած
անձի առ ողջ ական վիճակի վրա: Օրինակ՝ Շաք արային
դիաբետ ախտորոշմամբ պացիենտներին ցուցված դեղո
րայք ի չտրամադրումը հացադ ուլ ի առ աջին օրերին կարող
է հանգ եցնել արյան մեջ շաք արի քանակի բարձր ցուցա
նիշների պահպանման, որը լրացուցիչ բարդ ություններ և
գանգ ատներ կարող է առ աջ ացնել հացադ ուլ ի վարման
ընթ ացք ում: Մյուս կողմից, սննդի տևական (երբեմն ավե
լի կարճ ժամանակահատված ով) չընդ ունումը նպաստում
է արյան մեջ շաք արի ցուցանիշների անկման, ինչն էլ իր
հերթ ին կարող է տարբեր հետևանքներ ունենալ ֆիզ ի
կական առ ողջ ության վրա՝ մինչև իսկ առ աջ ացնելով դող,
առ ատ քրտնարտադրություն, խոսք ի և մտած ողության
դժվարություններ, ցնցում ներ, գիտակցության մթագնում և
այլ ախտանիշներ: Այդ պատճառ ով հարկավոր է պարբե
րաբար կազմակերպել ներզատաբ անի խորհրդատվություն
և հետևել վերջինիս ցուցումներին՝ իրականացնելով արյան
մեջ շաք արի քանակի նկատմամբ պարբերաբ ար հետազո
տություն, ինչպես նաև ընտրելով դեղամիջ ոցների ընդ ուն
ման ձևի և դրանց չափաբաժ ինների ավել ի արդյունավետ
մեթ ոդներ:
Քրոնիկ հիվանդ ությամբ պայմանավորված՝ ամեն օրյա
ռեժ իմով ընդ ունման դեղամիջ ոցներն, այդ թվում՝ հոգ եմետ
դեղորայք ընդ ունելու դեպք ում հացադ ուլ և ջրադ ուլ հայ
տարարած ազատությունից զրկված անձանց նկատմամբ
պետք է իրականացվ ի հատուկ բժշկական հսկողություն:
Հացադ ուլ հայտարարած անձանց պարբերաբ ար պետք
է սնունդ առ աջ արկել և խորհուրդ տալ, որ ամեն օր խմեն
առնվազն երկու լիտր ջուր: Հեղուկի ընդ ունումից ձեռնպահ
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մնալ ը շատ ավել ի վտանգ ավոր է, քան ցանկացած դեղո
րայք ից հրաժ արվել ը:
Այն անձանց դեպքերում, ովքեր հայտարարել են նաև
ջրադ ուլ և ամեն օրյա ռեժ իմով ընդ ունում են ջրում լուծվող
դեղամիջ ոցներ և այդ պատճառ ով ընդդ իմանում են դեղո
րայք ի ընդ ունմանը, (քանի որ հեղուկի ընդ ունմամբ ստիպ
ված են խախ
տել բո
ղո
ք ի հայ
տա
րար
ված ձևը), պետք է
քննարկել փոխարինող դեղամիջ ոցով կամ այլ հնարավոր
ճանապարհով դրա ընդ ունումը շարունակելու հնարավո
րությունը:
Եթ ե ջրադ ուլ հայտարարած անձը չի հրաժ արվում իրեն
ցուցված դեղամիջ ոցի ընդ ունումից, այդ թվում՝ ջրում լուծ
վող, այն պետք է տրամադրվ ի ևընդ ունվ ի բժշկական հսկո
ղության ներք ո:
Ցուցված դեղամիջոցները չտրամադրել ը ցանկացած
դեպքում պետք է հիմնավորված լինի բժշկի մասնագի
տական, գրավոր պատճառաբանությամբ, որը պետք
է ամենօրյա ռեժիմով բարեխղճորեն և ջանասիրաբար
դիտարկվ ի բուժանձնակազմի կողմից:

1.3. Հաց ադ ուլ հայտ ար ար ած անձի արհեստ ակ ան
սնուց ում
Արհեստական սնուցումը բժշկական միջ ամտություն է
(բուժման մեթ ոդ), որի օգնությամբ բնական ճանապարհով
(բերանով) սնուցման անհնարինության կամ անբավարա
րության դեպքերում օրգ անիզմն ապահովվում է բնականոն
կենսագ ործ ունեության համար անհրաժ եշտ սննդանյութ ե
րով և ջրով։ Սննդ անյութ երն օրգ անիզմ ներմուծ ելու եղա
նակից կախված՝ տարբերում են զոնդ աղ իք ային (էնտերալ)
և արտաաղ իք ային (պարէնտերալ) սնուցում։
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Մալթյան հռչակագրի համաձայն՝ արհեստական սնու
ցումը կարող է էթ իկական տեսանկյունից պատշաճ համար
վել, եթ ե հացադ ուլավորները համաձայն են դրան:
Ավել ին, ՀՀ կառ ավարության 2006 թվականի օգ ոս
տոսի 3-ի N 1543-Ն որոշման հավելված ի 173.10-րդ կետի
համաձայն՝ հացադուլ իրականացնող անձի գիտ ակցության
մթագնման կամ կորստի, ինչպես նաև կոմայի մեջ ընկնելու
դեպքում վերջինիս առանց իր համաձայնության տրամադր
վում է անհրաժեշտ բժշկական օգնություն և սպասարկում
(այդ թվում՝ արհեստ ական սնուցման ձևով) միայն կյանքին
սպառնացող վտանգի, ինչպես նաև շրջապատի համար
վտանգ ներկայացնող հիվանդությունների դեպքերում`
Հայաստ անի Հանրապետ ության օրենսդրությամբ սահման
ված կարգով՝ բժշկի պատճառաբանված գրավոր եզրակա
ցության հիման վրա: Բժշկական օգնությունը և սպասար
կումը պետք է իրականացվեն մարդկային արժանապատ
վությունը չնվաստ ացնող պայմաններում՝ պահպանելով
հացադուլ իրականացնող անձի հիմնական իրավունքները
և ազատ ությունները:
Արհեստական սնուցումը պետք է իրականացվ ի մասնա
գիտացված բժշկական կենտրոններում, որտեղ հնարավոր
է ըստ անհրաժ եշտության կազմակերպել վերակենդ անաց
ման միջ ոցառ ում ներ, ինչպ ես նաև բազմամասնագ իտա
կան խորհրդատվություններ:

1.4. Ազատ ությ ուն ից զրկման վայր եր ում հաց ադ ուլ
հայտ ար ար ած անձի հարկ ադ իր կեր ակր ում
Հացադ ուլ ի ընթ ացք ում հանդ իպում են այնպիսի իրա
վիճակներ, երբ բժշկական անձնակազմն իր մասնագ ի
տական պարտականությունները կատարել իս երկմտում է
հացադ ուլ հայտարարած անձին թողնել շարունակել հյուծ ել
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օրգ անիզմը, թե ժամ առ աջ հարկադ իր կերակրման միջ ո
ցով դուրս բերել վտանգ ավոր հետևանքներով լի այդ իրա
վի ճակից:
Հարկ է ընդգծ ել, որ հացադ ուլ ը գիտակցված որոշ ում է
և բժշկական անձնակազմի քայլերը պետք է ուղղված լինեն
անձի առ ողջ ության պահպանման աջ ակցման ու նրա կող
մից կայացված որոշ ում ների հարգմանը:
Մալթյան հռչակագրի համաձայն՝ հարկադ իր կերակ
րումը էթ իկայի տեսանկյունից երբևէ չի կարող ընդ ունել ի
համարվել: Եթ ե անգ ամ այն կատարվում է բարի նպատակ
ներով, ամեն դեպք ում սպառնալ իք ով, հարկադրանք ով,
ուժ ով կամ ֆիզ իկական սահմանափակում ներով զուգ որդ
ված սնուցումն անմարդկային և նվաստացնող վերաբեր
մունք է: Նույն չափով անընդ ունել ի է որոշ ազատությունից
զրկված անձանց հարկադ իր կերակրումը՝ այլ հացադ ուլա
վորներին ահաբեկելու կամ հացադ ուլ ից հրաժ արվելուն
հարկադրելու նպատակով:
Ներպետական օրենսդրությունը քրեակատարողական
հիմնարկներում պահվող անձանց արգ ելում է ենթ արկել
հարկադ իր կերակրման: Այսպ ես, ՀՀ կառ ավարության
2006 թվականի օգ ոստոսի 3-ի թիվ 1543-Ն որոշման 173.11րդ կետի համաձայն՝ հացադուլ իրականացնող անձի հար
կադիր կերակրումն արգելվում է:
Մարդ ու իրավունքների եվ րոպական դատարանն ուղ
ղակիորեն չի անդրադ առնում հարկադ իր կերակրման
արգ ելք ին՝ թողնելով այն պետության դիրք որոշմանը և
ներպետական օրենսդրության կարգ ավորմանը: Այնու
հանդ երձ, Մարդ ու իրավունքների եվ րոպական դատա
րանը քննարկում է հարկադ իր կերակրման հարցը դրա
իրավաչափության տեսանկ յունից՝ հաշվ ի առնելով դրա
կիրառման բժշկական անհրաժ եշտությունը, մեթ ոդ ը, պայ
մանները և այլն:
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Այսպես, Մարդ ու իրավունքների եվ րոպական դատա
րանը 2005 թվականին Նևմերժ իցկին ընդդ եմ Ուկրաի
նայի գործ ով եզրահանգ ել է, որ դիմումատ ուին հարկադիր
կերակրման ենթարկելը չի հիմնավորվել «բժշկական անհ
րաժեշտ ությամբ», հետևաբար կարելի է միայն ենթադրել,
որ հարկադիր կերակրումն իրականացվել է կամայականո
րեն: Դրա հետ մեկտեղ, Եվրոպական դատ արանն ընդգծել
է, որ թեև նշված գործ ով հարկադիր կերակրումն իրակա
նացվել է հարկադիր կերակրման եղանակի վերաբերյալ
ներպետ ական իրավական պահանջներին համահունչ, ուժի
գործ ադրմամբ կիրառված զսպումը, հատ ուկ խողովակ
կերակրափող տեղադրելը դիմադրության պայմաններում
առանց բժշկական անհրաժեշտ ության կարող են հանգեց
նել խոշտ անգման 9:
Չորափն ընդդ եմ Մոլդ ովայի գործ ով Եվրոպական
դատարանն արձանագրել է, որ դիմումատ ուին հարկադիր
կերակրման ենթարկելու որոշումը չի հիմնավորվել, և դիմու
մատ ուի կյանքին կամ առողջությանը լուրջ վտանգ սպառ
նալու առնչությամբ համապատ ասխան բժշկական ապա
ցույցների բացակայության պայմաններում, հնարավոր չէ
պնդել, որ իրավասու մարմինները դիմումատ ուին հարկա
դիր կերակրման ենթարկելով՝ գործել են՝ ելնելով դիմումա
տուի լավագույն շահերից, ինչն ինքնին խնդիր է առաջաց
նում Եվրոպական կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածի ներքո 10:
Հարկ է նշել, որ Միավորված ազգ երի կազմակերպութ
յան՝ խոշտանգ ումների և այլ դաժ ան, անմարդկային կամ
նվաստացնող վերաբերմունք ի կամ պատժ ի վերաբերյալ
Հատուկ զեկուցող ը շեշտել է, որ բողոք ի արտահայտման
ծայրահեղ միջ ոց՝ հացադ ուլ, ընտրած անձանց կերակրումը,
9

10

Տե՛ս Նևմերժիցկին ընդդեմ Ուկրաինայի գործով 2005 թվականի ապրիլի 5-ի
վճիռը, գանգատ թիվ 54825/00, կետեր 95-97:
Տե՛ս Չորափն ըննդեմ Մոլդովայի գործով 2007 թվականի հունիսի 19-ի
վճիռը, գանգատ թիվ 12066/02, կետեր 81, 83:
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որն ուղեկցվում է սպառնալ իքներով, հարկադրանք ով,
ֆիզ իկական ուժ ի կամ զսպման միջ ոցների կիրառմամբ,
հավասարազոր է դաժ ան, անմարդկային և արժ անապ ատ
վությունը նվաստացնող վերաբերմունք ի, նույնիսկ, եթ ե
այն իրականացվում է նրանց օգտին11:
ԽԿԿ-ն Իսպանիա կատարած թիրախային (ad hoc) այցի
վերաբերյալ 2009 թվականի մարտի 2-ի զեկույցում 12 անդ
րադ արձել է հացադ ուլ իրականացնող անձի իրազեկված
համաձայնության և հարկադ իր կերակրման հարցերին,
որտեղ հստակ շեշտադրվում է, որ նույնիսկ այն պարագ ա
յում, երբ անձը չի հակադրվել, դիմադրություն չի ցուցաբե
րել նազոգ աստրալ կերակրման ժամանակ, սակայն չի տվել
համաձայնություն այն իրականացնելու համար, ուստի այն
համարվել է հարկադ իր կերակրում:

1.5. Հաց ադ ուլ ի կլին իկ ակ ան ընթ ացք ը
(գոր ծ ն ակ ան ում առ ող ջ մարդկ ան ց մոտ
բավար ար պայմ անն եր ում)
Երբ անձը հայտարարում է ջրադ ուլ և հացադ ուլ (այլ
կերպ՝ չոր հացադ ուլ) և հրաժ արվում է ընդ ունել սնունդ և
ջուր, մահը կարող է վրա հասնել 4-10 օրվա ընթ ացք ում,
կախված տարբեր պատճառներից.
• այդ թվում՝ մթնոլորտի ջերմաստիճանից և խոնավու
թյունից,
• սթրեսից, ֆիզիկական ակտիվությունից և այլ գործոն
ներից։
Մահը վրա է հասնում հիմնականում սրտի ռիթմի խան
գարումից:
11

12

Տե՛ս
http://www.emro.who.int/pse/palestine-news/un-joint-statement-on-newisraeli-law-on-force-feeding-of-detainees.html կայքէջում:
Տե՛ս https://rm.coe.int/1680697ea4 կայքէջում:
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Երբ անձը հրաժարվում է սննդից, բայց շարունակում է
խմել ջուր
Այն պարագ այում, երբ անձը չի ստանում սննդ ային որևէ
կալորիա, տեսականորեն օրգ անիզմի պաշարները թույլ
են տալ իս ապահովել առ ող ջ մարդ ուն կենսագ ործ ունեու
թյունը մինչև 75-80 օր:
Սակայն, ավել ի հաճախ հացադ ուլ ի բարդ ութ յուններն
այդ թվում՝ մահը կարող է վրա հասնել ավել ի վաղ՝ 40 օրից,
ինչն առ աջին հերթ ին պայմանավորված է նյարդ ային և
սիրտ-անոթ ային համակարգ երի հյուծման հետ, քանի որ
առ աջ անում են վիտամինների և էլեկտրոլ իտային հավա
սարակ շռ ութ յան խիստ խանգ արում ներ:
Սովորաբար առ ող ջ մարդ ու մոտ, ով չի հրաժ արվել ջրից,
հացադ ուլ ի կլինիկան զարգ անում է հետևյալ կերպ.
Առաջին շաբաթ
• պացիենտն ունենում է սովի և թուլության զգացողու
թյուն,
• երբեմն, հնարավոր է սպաստիկ ցավեր էպիգաստ
րալ շրջանում, որը հետևանք է ստամոքսի սպաստիկ
կծկումն երի:
Երկրորդ շաբաթ
• պացիենտի մոտ թուլության զգացողությունը խորա
նում է,
• ուղեկցվում է գլխապտույտով, որն առաջանում է ուղ
ղահայաց դիրք ընդունելիս,
• սովածության և սնվելու ցանկությունը հետզհետե մա
րում է,
• հացադուլ հայտարարած անձը սկսում է մրսել:
Երրորդ և չորրորդ շաբաթներ
• վերոնշյալ ախտանիշները խորանում են,
• դանդաղում են մտավոր կարողությունները:
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Հինգերորդ շաբաթ
• հաճախ պացիենտները լինում են մթագնած գիտակ
ցությամբ (գիտակցական և անգիտակից վիճակները
հաջորդում են միմյանց, կարող է զարգանալ մեղմ
ապակողմն որոշումից մինչ ստեպորիզմ և քնկոտու
թյուն, ապատիա և անոսոգնոզիա, որին հաջորդում են
աչքերի աննորմալ շարժումն եր, սկզբում անվերահսկե
լի շարժումն եր, իսկ հետո՝ պացիենտը կաթվածահար է
լինում),
• կարող է զարգանալ կլման ակտի նկատելի դժվարու
թյուն և շարժումն երի համակարգման ընդհանուր բա
ցակայություն,
• տեսողության և լսողության վատթարացում, ինչը հան
գեցնում է տեսողության և լսողության կորստի,
• երբեմն առաջանում են ցրված արյունազեղումն եր:
Մահը կարող է վրա հասնել հանկարծ ակի՝ սրտի ռիթմի
խանգ արման կամ հիպոգլ իկեմիայի արդ յունք ում կոմայի
փուլ ի մեկնարկից մի քանի ժամ անց:
Եթ ե հացադ ուլ հայտարարած անձն հացադ ուլ ի ընթ աց
քում օգտագ ործ ում է թեյ, քաղ ցր ըմպել իքներ, վիտամին
ներ (մասնավորապես՝ «վ իտամին «Բ» կոմպլեքս և (կամ)
թիամինի («վ իտամին Բ1»)), քաղ ցրավենիք, հացադ ուլ ը
կարող է երկարաձգվել մի քանի ամիս: Սակայն, երկա
րատև հացադ ուլ ը լուրջ վտանգ է ներկայացնում նյարդ ային
համակարգ ի մշտական հյուծման համար, մասնավորա
պես, կարող է զարգ անալ Վերնիկի համախտանիշ` նյար
դային համակարգ ի ախտանիշների համալ իր, որը բնութ ա
գրվում է հոգ եկան խառնաշփ ոթ ի վիճակով և հավասարա
կշռ ութ յունը պահպանելու խիստ դժվարութ յամբ:
Այնուամենայնիվ, բուժ անձնակազմը հացադ ուլ հայ
տարարած անձին պետք է խորհուրդ տա խմել ջուր, ինչ
պես նաև ընդ ունել էլեկտրոլ իտներ, շաք ար, մեղ ր, կաթ և
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վիտամիններ՝ սննդ ից հրաժ արվելու արդ յունք ում օրգ անիզ
մում առ աջ ացող վնասների ռիսկերը նվազեցնելու համար:
Գ որ ծնականում, քանի որ հացադ ուլ ի վրա կարող են
ազդ ել տարբեր գործ ոններ (օրինակ՝ հացադ ուլ ի տեսակը,
ազատազ րկման վայրում պահման պայմանները՝ ջեր
մաստիճանը, խոնավութ յունը և հոգ եկան խթանիչները),
հնարավոր մահվան ռիսկի և դրա ժամանակի վերաբերյալ
բժշկական կանխատեսում ները գրեթ ե անհնարին են:
Այնուամենայնիվ, որոշակի բժշկական գործ ոններ կարող
են հանդ իսանալ հացադ ուլների հետևանք ով մահվան զար
գացման նախապայման: Դրանցից հիմ նականը ներառ ում
են սրտանոթ ային հիվանդ ութ յունները, մասնավորապես
սրտի իշեմիկ հիվանդ ութ յունը և երիկամային անբավարա
րութ յունը: Խթանիչ գործ ոն է նաև շաք արախտը, հատկա
պես առ աջին տիպի, գաստրիտ ը, ստամոքսի կամ տասներ
կումատնյա աղու խոցային հիվանդ ութ յունը, որոնք կարող
են դրսևորվել որպես խնդ իրներ հացադ ուլ ի առ աջին տաս
օրվա ընթ ացք ում:

1.6. Ազատ ութ յուն ից զրկված անձ ի առ ող ջ ակ ան
վիճ ակ ի հսկ ողութ յուն հաց ադ ուլ ը դադ ար եցն ե
լուց հետ ո
Հացադուլ ը դադարում է, այն պահից սկսած, երբ հացա
դուլ ի մեջ գտնվող անձը հայտարարում է, որ դադ արեցրել
է հացադ ուլ ը:
Այդ պահից սկսած բժշկական անձնակազմը պետք է
կրկնապ ատկի ուժ երը վերջինիս առ ող ջ ական վիճակի
նկատմամբ հսկողութ յուն սահմանելու և այն բարեհաջ ող
ավարտելու ուղղութ յամբ:
Հ ացադ ուլ ը դադ արեցնելուց հետ ո, մեծ չափաբ աժնով
և ոչ դյուրամարս սննդ ի ընդ ունումը կարող է հանգ եցնել
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մի շարք առ ողջ ական խնդ իրների, ինչպիսիք են մարսո
ղութ յան տարբեր բնույթ ի խանգ արումները, արյան մեջ
շաք արի քանակի շեշտակի աճը, սիրտանոթ ային համա
կարգ ի ծանրաբեռ նված ութ յունը և բժշկական օգնութ յուն և
սպասարկում պահանջող այլ վիճակներ:
Հ ացադ ուլ ի դադ արի հայտարարութ յունից հետո պետք
է անհապաղ կազմակերպ ել բժշկի խորհրդատվութ յուն,
բացատրել հացադ ուլ ից դուրս գալու ճիշտ բանաձևերը.
• պետք է ապահովել հեղուկի՝ ըստ օրգանիզմի կարիք
ների ընդունումը և
• վիտամինների (մասնավորապես, վիտամին B կոմպլե
քս և (կամ) B1) և էլեկտրոլիտների ընդունում.
• խորհուրդ է տրվում հացադուլի դադարեցման առա
ջին օրն ընդունել դյուրամարս և ցածր կալորիակա
նությամբ սննդամթերք՝ հյութեր՝ նախընտրելի է թարմ
քամված, քաղցր թեյ13, առանձ գազի վիտամիններով
հարուստ ըմպելիքներ.
• հաջորդաբար սննդակարգում կարող են ավելացվել
թթվասեր, մածուն, յոգուրտ, աղցաններ, ապուրներ և
այլն.
• խորհուրդ է տրվում սնունդ ընդունել քիչ քանակով և
հաճախ.
• ցանկացած գանգատի դեպքում խորհրդակցել բուժող
բժշկի հետ.
• շարունակել հսկել հեմոդինամիկ ցուցանիշները, ըստ
անհրաժեշտության կազմակերպել լաբորատոր-գոր
ծիքային հետազոտություններ և նեղ մասնագիտական
խորհրդատվություն.
• կարևոր է արյան ընդհանուր հետազոտության, արյան
մեջ էլեկտրոլիտների և գլյուկոզայի քանակի, ինչպես
13

Կարևոր է հաշվի առնել, որ ազատ գլյուկոզան մեծացնում է սննդառության
համախտանիշի (Ռեֆիդինգի համախտանիշ) ռիսկը:
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•
•

նաև էլեկտրասրտագրության ցուցանիշների նկատմա
մբ հսկողությունը.
շարունակել խիստ հսկողություն ընդունվող դեղամի
ջոցների և դրանց չափաբաժինների նկատմամբ.
երկարատև հացադուլի, ինչպես նաև հեղուկների
ընդունումից հրաժարվելու հետևանքով պացիենտի
օրգանիզմում անխուսափելիորեն առաջանում են փո
փոխություններ, որոնք կարող անդառնալի հետևանք
ներ ունենալ և հանգեցնել պացիենտի մահվան։ Նման
իրավիճակներում կարևոր է բազմամասնագիտացված
հիվանդանոցայի բուժօգնություն, ներառյալ վերակեն
դանացման միջամտությունների, ցուցաբերման ան
հրաժեշտությունը։

Հետմոդուլային հարցաշար՝





Ինչպես արձագանքել հացադուլի դադարացման
որոշմանը.
Արդյոք պետք է հացադուլը դադարեցնելուց հետո
միաժամանակ սկսել նախկինում բժշկական
ցուցմամբ
դադարեցված
դեղորայքային
բուժումը.
Արդյոք կարող են հացադուլ հայտարարած
անձին իր կամքին հակառակ հետազոտել կամ
բուժել:
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Դ ԱՍ ԸՆԹ ԱՑ 2.
Հոգ եբ ուժ ակ ան օգն ութ յան
և սպաս ար կմ ան կազմ ակ երպ ում ը
ՔԿՀ-ներ ում
 հոգեբուժական օգնության և սպասարկման իրավա
կան կարգավորում
ն երը,
 զսպման միջոցները և դրանց կիրառումը ՔԿՀ-նե
րում,
 ՔԿՀ-ներում հոգեկան առողջության խնդիրներ ունե
ցող ազատությունից զրկված անձանց նկատմամբ
առաջին բժշկական օգնությունը,
 ամբուլատոր և ստացիոնար հոգեբուժական օգնու
թյան կազմակերպումը ՔԿՀ-ներում և այլն:

Դ աս ընթ աց ի նպատ ակ ը.
•

•

•

«Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
միջին բուժանձնակազմին ծանոթացնել հոգեբուժա
կան օգնությանը և սպասարկմանն առնչվող ներպե
տական և միջազգային իրավական ակտերին և փաս
տաթղթերին,
«Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
միջին բուժանձնակազմին ծանոթացնել զսպման մի
ջոցների կիրառման կարգին և զարգացնել հմտություն
ներ այն կիրառելու կապակցությամբ,
«Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
միջին բուժանձնակազմին բացատրել հոգեբուժական
օգնություն և սպասարկում իրականացնելու համար
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•

•

•

•

իրազեկված համաձայնության ստացման պարտադիր
պայմանը և գաղտնիության ապահովումը, ծանոթաց
նել իրազեկման թերթիկի և դրա վարման կարգի հետ,
«Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
միջին բուժանձնակազմին ծանոթացնել հիվանդա
նոցային և արտահիվանդանոցային հոգեբուժական
օգնության և սպասարկման ձևերին, դրանց բովանդա
կությանը, հնարավորություններին ու ծավալներին,
«Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
միջին բուժանձնակազմին ծանոթացնել հոժարակամ,
ոչ հոժարակամ և հարկադիր բուժման առանձնահատ
կություններին,
«Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
միջին բուժանձնակազմին բացատրել հոգեկան առող
ջության խնդիրներն ունեցող ազատությունից զրկված
անձանց իրավունքների սահմանափակումն երի կիրառ
ման առանձնահատկությունները,
«Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
միջին բուժանձնակազմի մոտ զարգացնել հոգեկան
առողջության խնդիրներ ունեցող անձանց առաջին
բժշկական օգնություն ցուցաբերելու հմտությունները:

Ներպ ետ ակ ան իր ավակ ան կարգ ավոր ում ն եր
•
•

•

«Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին»
ՀՀ օրենք,
ՀՀ կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 1-ի «Ար
տահիվանդանոցային և հիվանդանոցային հոգեբու
ժական բժշկական օգնության տրամադրման կարգը
հաստատելու մասին» 350-Ն որոշում,
ՀՀ առողջապահության նախարարի 2021 թվակա
նի հունվարի 27-ի «Հոգեկան առողջության խնդիր
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ունեցող անձին հանդարտեցման նպատակով տրա
մադրվող դեղերի ցանկը հաստատելու մասին» N 04-Ն
հրաման:

Նախամոդուլային հարցաշար





Ի՞նչ իրավունքներ ունի հոգեկան առողջության
խնդիր ունեցող անձը ՔԿՀ-ում,
Ի՞նչ զսպման միջոցներ կարող են կիրառվել
ՔԿՀ-ում պահվող հոգեկան առողջության խնդիր
ունեցող անձանց նկատմամբ,
Հարկավո՞ր է արդյոք ստանալ հոգեկան առող
ջության
խնդիր
ունեցող
ազատությունից
զրկված անձի համաձայնությունը նրա նկատ
մամբ հոգեբուժական հետազոտություն և(կամ)
բուժում սկսելուց առաջ։

Հոգեկան առող ջությունը մարդ ու ան օտարել ի և անփո
խանցել ի ոչ նյութ ական բարիքն է, որը ներառ ում է շրջ ակա
միջ ավայրի համապատասխ ան ընկալումը, սեփական
ներուժ ը գիտակցելու, կյանք ի սթրեսային վիճակները
հաղ թ ահարելու, արդ յունավետ աշխատելու, ինչպ ես նաև
հասարակական կյանք ում սեփական ներդրումն ունենա
լու կարողութ յունը, կայուն հուզականութ յան դրսևորումը և
պահպ անումը։
Հոգեկան առող ջության պահպանումը հոգ եկան առ ող
ջութ յան պահպանումն ու բարելավումն է, ինչպ ես նաև
հոգ եկան խանգ արում ների կանխարգ ելումը, հոգ եկան
խանգ արում ունեցող անձան ց բուժ ումն և վերականգնումը,
հոգ եկան լիակատար բարեկեցութ յան վիճակի ապ ահո
վու մը:
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Հոգեկան խանգարումն օրենսդրութ յամբ սահմանված
կարգ ով հաստատված հիվանդ ութ յունների դասակարգչով
նախ ատեսված, հոգ եկան և վարք ային խանգ արում ների
դասին համապատասխանող խանգ արում ներն են:
Հոգեկան առող ջության խնդիր ունեցող անձն այն
անձն է, որի մոտ «Հ ոգ եբ ուժ ական օգնութ յան և սպասարկ
ման մասին» օրենք ով սահմանված կարգ ով ախտ որոշված
է հոգ եկան խանգ արում:

2.1. Հոգ եբ ուժ ակ ան օգն ութ յուն ը
և սպաս արկ ում ը ՔԿՀ-ներ ում
Վ իճակագրութ յունը ցույց է տալ իս, որ ընդհանուր բնակ
չութ յան համեմատ՝ ազատութ յունից զրկված անձան ց
շրջ անում հոգ եկան խանգ արման նշաններ ավել ի հաճախ
են հանդ իպում:
Դրան նպաստում են ինչպես մինչ ազատազ րկվելն ունե
ցած դժվարութ յունները, հոգ եկան ապրումներն ու խնդ իր
ները, այնպես էլ ազատազ րկման վայրում նրան ց կյանք ի
պայմաններն ու սոցիալական կարգ ավ իճակը: Հաճա
խակի են հանդ իպում դեպքեր, երբ անց յալում վերջիններս
բախվել են բռնութ յան, զրկանքների, գործ ազ րկութ յան,
թմրամիջ ոցների օգտագ որ ծման, սոցիալական կապերի
ստեղծման դժվարութ յունների և հոգ եբ ուժ ական ծառ այու
թյունների հետ շփման հետ կապված խնդ իրների:
Շատերն ընդ ունվում են ՔԿՀ-ներ արդ են իսկ հոգ եբ ու
ժական տարբեր ախտորոշ ում ներով:
Եվ րոպայի խորհրդի «Առ ող ջ ապահութ յան և մարդ ու
իրավունքների պաշտպանութ յան ամրապնդ ումը Հայաս
տանի քրեակատարողական հիմնարկներում» ծրագրի
շրջ անակներում մշակվել են ՔԿՀ մուտք գործ ող ազա
տութ յունից զրկված անձան ց մոտ հոգ եկան առ ողջ ութ յան
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խնդ իրների ռիսկայնութ յունը գնահատելու, ինչպես նաև
ոչ խորք ային և մասնագ իտական հարցում ների իրակա
նացման համար գործ իք ակազմ: Որի նպատակ է հոգ եկան
առ ողջ ութ յան խնդ իրներ ունեցող ազատութ յունից զրկված
անձան ց վաղ հայտնաբերումը, ինչպես նաև հիվանդ ու
թյունների կանխարգ ելումն ու ժամանակին անհրաժ եշտ
բժշկական օգնութ յան կազմակերպումը:
Բոլոր ՔԿՀ-ներում տեղակայված «Քրեակատարողա
կան բժշկութ յան կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի բժշկական ստորա
բաժ անումները պետք է ապահովված լինեն հոգ եբ ույժ ի
կանոնավոր այցերով:
ԽԿԿ գործ ունեութ յան մասին 3-րդ ընդհանուր զեկույցի
41-րդ կետի համաձայն՝ քրեակատ արողական հիմնարկի
պայմաններում հոգեբուժական հիվանդությունների առավել
տարած ումը բարձրացնում է քրեակատ արողական հիմ
նարկի առողջապահական համակարգի պատ ասխանատ
վությունը: Առաջին հերթին, քրեակատ արողական հիմնարկի
բժշկական ծառայության աշխատ անքներում անհրաժեշտ է
հոգեբույժների ներգրավում: Ավելին, վերոգրյալ ծառայու
թյան աշխատ անքներում ընդգրկված բուժքույրերից ոմանք
պետ ք է ունենան գիտելիքներ և հմտ ություններ հոգեբուժա
կան օգնություն և սպասարկում տրամադրելու վերաբերյալ:
Բժշկական և բուժքույրական անձնակազմը, ինչպես նաև
նրան և հոգեբանական ծառայություններ համագործ ակցու
թյունը պետ ք է ապահովի ազատ ությունից զրկված անձանց
կանոնավոր դեղորայքային, հոգեթերապևտիկ և աշխա
տանքային թերապիայի ծրագրերի իրականացումը։
ԽԿԿ նույն զեկույցի 43-րդ կետի համաձայն՝ հոգե
կան հիվանդությամբ տառապող ազատ ազ րկված անձանց
անհրաժեշտ է պահել և խնամել բավականաչափ սարքա
վորումներ և պատշաճ ձևով պատրաստված անձնակազմ
ունեցող բուժական հիմնարկում: Այդպիսի հիմնարկ կարող
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է լինել սովորական հոգեբուժական հիվանդանոցը, կամ
ուղղիչ համակարգի շրջանակներում գործ ող հատ ուկ սար
քավորված հոգեբուժական բաժանմունքը: Հոգեբուժական
բաժանմունքում տեղերի քանակը պետ ք է բավարար լինի,
այլապես չափազանց հաճախ կձգձգվի հիվանդի անհրա
ժեշտ տեղափոխումը: Հոգեկան առողջության խնդիր ունե
ցող անձի տեղափոխումը հոգեբուժական հիմնարկ պետ ք է
դիտ արկվի որպես առաջնահերթ կարևորության հարց 14:
ԽԿԿ-ն Հայաստանի վերաբերյալ 2016 թվականի զեկույ
ցում նշել է, որ հոգեբուժական օգնության հասանելիու
թյունը խնդիր է ազատ ությունից զրկված անձանց համար,
մինչդեռ այցելած բոլոր քրեակատ արողական հիմնարկնե
րում առկա էին հոգեբուժական ախտ որոշմամբ ազատ ու
թյունից զրկված անձինք, այդ թվում՝ ցմահ ազատ ազ րկված
անձինք, ովքեր, անկասկած, ունեին այդ օգնության կարիքը։
Ըստ զեկույցի՝ «Արմավիր» և «Վանաձոր» քրեակատ արողա
կան հիմնարկներում առկա չեն եղել հիմնարկում մշտ ական
աշխատ ող հոգեբույժներ, իսկ արտ աքին խորհրդատ ուների
այցելությունները, լավագույն դեպքում, անկանոն բնույթ են
կրել (ԽԿԿ-ի 2015 թվականի հոկտեմբերի 5-ից 15-ը Հայաս
տան կատ արած այցի վերաբերյալ 2016 թվականի զեկույցը,
կետ 87) 15:

2.2. Հոժ ար ակ ամ բուժ ում
Անձի մոտ հոգ եկան խանգ արման առկայութ յան և բժի
շկ-հոգ եբ ույժ ի կողմից վերջինիս հետազոտութ յան կամ
բուժման անհրաժ եշտութ յան մասին եզ րակացութ յան
առկայութ յան և անձի իրազեկված համաձայնութ յան
14

15

Տ՛ես ԽԿԿ-ի գործունեության մասին 3-րդ ընդհանուր զեկույցը https://
rm.coe.int/1680696a40 կայքէջում:
Տե՛ս https://rm.coe.int/16806bf46f կայքէջում:

— 46 —

առկայութ յան պարագ այում վերջինիս նկատմամբ սկսվում
է հոժ արակամ բուժ ում:
Հ ոգ եկան առ ող ջ ութ յան խնդ իր ունեցող ազատութ յունից
զրկված անձան ց բուժ ումը կարող է կազմակերպվել արտա
հիվանդ անոցային և հիվանդ անոցային պայմաններում:
Բոլոր ՔԿՀ-ներում, բացառ ութ յամբ «Դ ատապ արտյալների
հիվանդ անոց» ՔԿՀ-ում, տրամադ րվում է արտահի
վանդ անոցային հոգ եբ ուժ ական օգնութ յուն: Ստացիո 
նար հոգ եբ ուժ ական օգնութ յուն և սպասարկում իրա
կացվում է համապատասխան լիցենզ իայի համաձայն՝
«Դ ատապարտյալների հիվանդ անոց» ՔԿՀ-ում:
Քրեակատարողական հիմնարկներում արտահիվան
դանոցային հոգեբուժական օգնության ծավալները հաս
տատված են ՀՀ կառ ավարութ յան 2006 թվականի մայիսի
26-ի «Կալանավորված անձան ց և դատապարտյալների
բուժսանիտարական և բուժկանխարգ ել իչ օգնութ յունը
կազմակերպելու, առ ող ջ ապ ահական մարմինների բուժ ա
կան հիմնարկներից օգտվելու և այդ նպատակով դրան ց
բժշկական անձնակազմին ներգրավելու կարգ ը հաստա
տելու մասին» 825-Ն որոշման հավելված ի 61-րդ կետի
համաձայն:
Արտահիվանդ անոցային հոգ եբ ուժ ական բժշկական
օգնութ յունը ներառ ում է`
1)	հոգեբուժական վկայարկումը.
2)	հետազոտումը՝ ախտորոշման նպատակով.
3)	հոգեկան խանգարում ունեցող անձանց հաշվառումը.
4)	հոգեկան խանգարում ունեցող անձանց խորհրդատ
վական բժշկական օգնության տրամադրումը.
5)	հաշվառման մեջ գտնվող՝ հոգեկան խանգարում ունե
ցող անձանց արտահիվանդանոցային շարունակական
բուժումը և հսկողությունը.
6)	հարկադիր բուժումը և հսկողությունը` դատարանի
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որոշման հիման վրա.
7) առող ջ ապրելակերպի մասին քարոզչությունը:
Իսկ հավելված ի 62-րդ կետով սահմանվում է հիվանդա
նոցային հոգեբուժական բժշկական օգնության ծավալ
ները`
1)	հոգեկան խանգարում ունեցող անձանց ընդունումը.
2)	հոգեկան խանգարում ունեցող անձանց հետազոտու
մը.
3)	հիվանդանոցային բուժումը.
4)	հոգեկան խանգարում ունեցող անձանց հիվանդանո
ցային մասնագիտացված խնամքը.
5)	հոգեկան խանգարում ունեցող անձանց դուրսգրումը:
Ընդհանուր հսկողութ յան հոգ եբ ուժ ական բաժ անմուն
քից հոժ արակամ հոսպիտալացված հոգ եկան առ ող ջ ու
թյան խնդ իր ունեցող անձի դուրսգրումը իրականացվում է`
Հոգ եբ ուժ ական օգնութ յան և սպասարկման մասին ՀՀ
օրենք ի 23-րդ կետի համաձայն՝
1) անձի ցանկությամբ կամ
2) անձի առողջացման և հոգեկան վիճակի բավարար
լինելու դեպքում, եթե վերացել է հետագա հիվանդանո
ցային ձևով բուժման անհրաժեշտությունը` բժիշկ-հո
գեբույժի եզրակացության հիման վրա, կամ
3) հետազոտման կամ փորձաքննության ժամկետները
ավարտվելու դեպքում:

2.3. Ոչ հոժ ար ակ ամ բուժ ում
Հ ոգ եբ ուժ ական օգնութ յան և սպասարկման մասին
ՀՀ օրենք ով սահմանված հիմքերով առ ան ց անձի համա
ձայնութ յան նրան հոգ եբ ուժ ական կազմակերպութ յուն
տեղափոխել ը
և
հոգ եբ ուժ ական
հիվանդ անոցային
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բուժման ենթ արկելն է` Հայաստանի Հանրապ ետ ութ յան
քաղաք ացիական դատավարութ յան օրենսգրք ով սահման
ված կարգ ով:
Հ ամապատասխան դատական ակտ ի հիման վրա
ստացիոնար հարկադ իր բուժ ումը կարող է իրականացվել
միայն «Դ ատապարտյալների հիվանդ անոց» քրեակատա
րողական հիմնարկի հոգ եբ ուժ ական բաժ անմունք ում կամ
առ ող ջ ապահական մարմինների հոգ եբ ուժ ական կազմա
կերպութ յուններում:
Ոչ հոժ արակամ բուժ ում կիրառվում է hոգ եկան առ ող
ջութ յան խնդ իր ունեցող անձից բխող վտանգ ը (ներառ յալ՝
իր կամ այլ անձան ց կյանք ի կամ առ ողջ ութ յան համար)
կանխելու նպատակով, եթ ե առ ան ց հոսպիտալացման
անձի բուժ ումն արդ յունավետ չի կարող կազմակերպվել,
և հոգ եբ ուժ ական օգնութ յան ուշացումը կարող է վտանգ
ներկայացնել անձի կյանք ին, առ ողջ ութ յանը կամ շրջ ա
պատ ին: Անձի նկատմամբ ոչ հոժ արակամ հոսպ իտալաց
ման ընթ ացակարգ սկսվում է իրագ որ ծվել, ստացիոնար
ընդ ունվելուց հետո 72 ժամվա ընթ ացք ում համաձայնու
թյան բացակայութ յան պարագ այում:
Այդ պարագ այում.
1) հոգ եկան առ ողջ ութ յան խնդ իր ունեցող անձին պար
տադ իր հետազոտում է հոգ եբ ուժ ական հանձնաժ ողով ը, և
2) ոչ հոժ արակամ հոսպիտալացման հիմ նավորված ու
թյունը մասնագ իտական հոգ եբ ուժ ական հանձնաժ ողով ի
եզ րակացութ յամբ հաստատվելու դեպք ում հոգ եբ ուժ ական
կազմակերպութ յան գործ ադ իր մարմինը դիմում է դատա
րան` Հայաստանի Հանրապետութ յան քաղաք ացիական
դատավարութ յան օրենսգրք ով սահմանված կարգ ով
անձին հոգ եբ ուժ ական հիվանդ անոցային ոչ հոժ արակամ
բուժման ենթ արկելու համար: Սույն մասով նախ ատեսված
դեպքերում մինչև դատարանի կողմից ոչ հոժ արակամ
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կարգ ով հոսպիտալացնելու վերաբերյալ բուժման ենթ ար
կելու մասին վճռ ի օրինական ուժ ի մեջ մտնել ը հոգ եբ ուժ ա
կան կազմակերպութ յունում հոգ եկան առ ող ջ ութ յան խնդ իր
ունեցող անձին առ ան ց նրա իրազեկված համաձայնութ յան
տրամադ րվում են միայն շտապ և անհետաձգ ել ի հոգ եբ ու
ժական օգնութ յուն և սպասարկում:
Ոչ հոժ արակամ բուժ ումը կարող է տևել ոչ ավել ի, քան
վեց ամիս: Մինչև սահմանված վեցամսյա ժամկետի լրա
նալ ը հոգ եկան առ ողջ ութ յան խնդ իր ունեցող անձի մոտ
ոչ հոժ արակամ բուժման օրենք ով սահմանված հիմքերը
վերանալու դեպք ում հոգ եբ ուժ ական կազմակերպութ յան
գործ ադ իր մարմինը դիմում է դատարան` անձին հոգ եբ ու
ժական կազմակերպութ յուն ոչ հոժ արակամ հոսպ իտալաց
ման ենթ արկելու վերաբերյալ դատարանի վճիռ ը վերացնե
լու պահանջ ով: Անհրաժ եշտութ յան դեպք ում այն կարող է
երկարացվել միայն դատարանի վճռ ի համաձայն:

2.4. Հարկ ադ իր հսկ ողութ յուն կամ բուժ ում
Հարկադիր հսկողություն կամ բուժումը բժշկական
բնույթ ի հարկադրանք ի միջ ոց կիրառ ելու մասին դատա
րանի որոշման հիման վրա առ ան ց անձի համաձայնութ յան
նրան հարկադ իր արտահիվանդ անոցային հսկողութ յան
կամ բուժման կամ հիվանդ անոցային (ընդհանուր հսկողու
թյան հոգ եբ ուժ ական կամ հատ ուկ տիպ ի հոգ եբ ուժ ական
բաժ անմունք ում) բուժման ենթ արկելն է՝ Հայաստանի Հան
րապ ետ ութ յան քրեական դատավարութ յան օրենսգրք ով
սահմանված կարգ ով:
Հ արկադ իր
արտահիվանդ անոցային
հսկողութ յան
կամ բուժման կամ հիվանդ անոցային բուժման ընդ ունվե
լիս հոգ եկան առ ողջ ութ յան խնդ իր ունեցող անձը տեղե
կացվում է իր իրավունքների, ազատութ յունների, դրան ց
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սահմանափակում ների, հարկադ իր հսկողութ յուն կամ բու
ժում ստանալու նպատակի և պատճառների մասին:

2.5. Զսպմ ան միջ ոցն եր ի կիր առ ում ը սուր հոգ ե
կան խանգ ար ում ուն եց ող ազատ ութ յուն ից զրկ
ված անձ ան ց նկատմ ամ բ
Զսպման միջոցները լրացուցիչ զրկանքներ են և պետք
է կիրառվեն միայն ծայրահեղ բժշկական անհրաժեշտու
թյան դեպքում:
Ֆիզ իկական զսպման միջոցը ֆիզ իկական ուժ ի և (կամ)
զսպման մեխանիկական միջ ոցների (գոտ ու, ամրակապի)
կիրառ ումն է հոգ եկան առ ողջ ութ յան խնդ իր ունեցող
անձին պահելու կամ շարժ ում ները զսպ ելու նպատակով:
Մեկուսացման միջոցը հոգ եկան առ ողջ ութ յան խնդ իր
ունեցող անձի տեղավորումն է առ անձնացված սենյակում
նրա տեղաշարժ ի սահմանափակման նպատակով:
Հանդարտեցման մեթոդը հոգ եկան առ ողջ ութ յան
խնդ իր ունեցող անձին նրա կամք ին հակառ ակ դեղերի
տրամադրումն է անձի վարք ագ իծ ը մեղմելու (հանդ արտեց
նելու) նպատակով:
Ֆիզ իկական ուժը ֆիզ իկական զսպման միջ ոցի տեսակ
է, որն ուղղված է հոգ եկան առ ողջ ութ յան խնդ իր ունեցող
անձի զսպմանը կամ անշարժ ացմանը` համաչափ ֆիզ իկա
կան ուժ գործ ադրելու միջ ոցով (ձեռքերով հսկողութ յուն):
1) Զսպման միջոցները կիրառությունը
ԽԿԿ գործ ունեութ յան մասին 3-րդ ընդհանուր զեկույցի
44-րդ կետի համաձայն՝ հոգեկան խանգարումներ ունե
ցող, ագրեսիվ հիվանդների բուժումը պետ ք է իրականացվի
խիստ հսկողության տակ, ապահովելով հիվանդի խնամքը և
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անհրաժեշտ ության դեպքում համադրելով այդ հանգստ աց
նող միջոցների օգտ ագործման հետ: Ֆիզ իկական ներգործ
ման միջոցներին դիմելը պետ ք է արդարացված լինի միայն
առանձնահատ ուկ դեպքերում, ընդ որում, եթե եղել է նման
միջոցներ կիրառելու առաջարկ, ապա պահանջվում է կամ
բժշկի անմիջական հրահանգը, կամ նրա հավանությունը:
Ֆիզ իկական ներգործման միջոցների օգտ ագործ ումը պետ ք
է կասեցվի առաջին իսկ հնարավորության դեպքում: Պետ ք
չէ երբևիցե դրանք կիրառել, կամ դրանց կիրառումը երկա
րաձգել որպես պատժամիջոց:
Այն դեպքում, երբ դիմում են ֆիզ իկական ներգործ
ման մեթոդներին, անհրաժեշտ է գրանցում անել ինչ
պես հիվանդի քարտի մեջ, այնպես էլ համապատ ասխան
մատ յանում՝ նշելով տվյալ մեթոդի օգտ ագործման ժամկետի
սկիզ բն ու ավարտը, ինչպես նաև այդ դեպքի հանգամանք
ները և այդպիսի մեթոդներին դիմելու պատճառները 16:
Հ ոգ եբ ուժ ական օգնութ յան և սպասարկման մասին
ՀՀ օրենք ի 7-րդ հոդված ի 2-րդ կետով սահմանվում է, որ
հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի նկատմամբ
ֆիզ իկական զսպման կամ մեկուսացման միջոցները կամ
հանդարտեցման մեթոդները կիրառվում են իրեն կամ շրջա
պատին ֆիզիկական վնաս պատճառելու կամ դրա իրական
սպառնալիքի դեպքում, և եթե այդ սպառնալիքի վերաց
մանն ուղղված այլ միջոցների (բանավոր խոսքի, ներառյալ՝
համոզելու միջոցով) կիրառումը բավարար չէ այն վերացնե
լու համար:
Իսկ նույն Օրենք ի 7-րդ հոդված ի 5-րդ կետը սահմանում
է, որ հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող անձի նկատ
մամբ ֆիզիկական զսպման, մեկուսացման միջոցների և

16

Տ՛ես ԽԿԿ-ի գործունեության մասին 3-րդ ընդհանուր զեկույցը https://
rm.coe.int/1680696a40 կայքէջում 44-րդ կետ:
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հանդարտեցման մեթոդների կիրառման բժշկական ցու
ցումներն են՝
1) հոգեշարժական գրգռվածությունը.
2) գիտակցության խանգարմամբ ընթացող վիճակները.
3) ծանր դիսֆորիան.
4) ագրեսիվ կամ աուտոագրեսիվ վարքը.
5) ծանր դեպրեսիվ խանգարում
ն երը` պացիենտի արտա
հայտված հոգեշարժական գրգռվածությամբ (աժիտա
ցիայով) և (կամ) կայուն ինքնասպանության (սուիցի
դալ) միտում
ն երով.
6) կախյալության ծանր վիճակները նարկոլոգիական
ոլորտի հիվանդների մոտ, որոնք ընթանում են հոգե
շարժական գրգռվածությամբ և (կամ) ագրեսիայով, և
(կամ) աուտոագրեսիայով:
Հիշի՛ր
Ֆիզիկական զսպման կամ մեկուսացման միջոցները
կամ հանդարտեցման մեթոդները չեն կարող
կիրառվել հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող
անձին ծաղրուծանակի ենթարկելու, դիմադրությունը
հաղթահարելուն ուղղված անհամաչափ ֆիզիկական
կամ
հոգեբանական
բռնություն
գործադրելու
կամ ֆիզիկական կամ հոգեկան բռնություն
գործադրելու սպառնալիքի կամ պատիվը կամ
արժանապատվությունը նվաստացնելու ձևով կամ
պատժելու նպատակով:
Ֆիզ իկական զսպման, մեկուսացման միջ ոցների և հան
դարտեցման մեթ ոդների կիրառ ումը կարող է զուգ ակցվել,
եթ ե դրան ց զուգ ակցումից դրան ց կիրառման տևողու
թյունը կկրճատվ ի, կամ եթ ե դա անհրաժ եշտ է հոգ եկան
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առ ողջ ութ յան խնդ իր ունեցող անձին կամ այլ անձան ց
սպառնացող վտանգ ը կանխելու համար:
Զսպման միջոցների կիրառման վերաբերյալ որոշում
կարող է կայացնել հոգ եբ ուժ ական հանձնաժ ողով ը կամ
բժիշկ հոգ եբ ույժ ը:
Այսպես, Հոգ եբ ուժ ական օգնութ յան և սպասարկման
մասին ՀՀ օրենք ի 7-րդ հոդված ի 1-ին կետով սահմանվում
է, որ հոգեբուժական հանձնաժողովի, իսկ տվյալ պահին
դրա ստեղծման անհնարինության դեպքում (հոգեբուժա
կան հանձնաժողովում ընդգրկված մասնագետների արձա
կուրդում գտնվելու, հիվանդության, ոչ աշխատ անքային
ժամի, հաստիքի թափուր լինելու դեպքերում) հետ ազոտ ող
կամ բուժող բժիշկ-հոգեբույժի կամ հերթապահ բժիշկ-հո
գեբույժի պատճառաբանված որոշման հիման վրա հոգե
բուժական օգնություն և սպասարկում ստացող հոգեկան
առողջության խնդիր ունեցող անձի նկատմամբ կարող են
կիրառվել ֆիզիկական զսպման կամ մեկուսացման միջոց
ներ կամ հանդարտեցման մեթոդներ:
Զսպման միջ ոցների կիրառման վերաբերյալ հաշվա
ռումն իրականացվում է ՀՀ առ ող ջ ապ ահութ յան նախա
րարի 2021 թվականի փետրվարի 15-ի «Ֆիզ իկական զսպ
ման կամ մեկուսացման միջ ոցներ կամ հանդ արտեցման
մեթ ոդներ կիրառ ելու վերաբերյալ հաշվառման մատյանի
ձևը հաստատելու մասին» N 07-Ն որոշման համաձայն:
2) Ֆիզ իկական զսպումը
Ֆիզ իկական զսպումն իրականացնում է միջին և կրտ
սեր բուժ անձնակազմը` բուժ ող բժիշկ-հոգ եբ ույժ ի կամ հեր
թապահ բժիշկ-հոգ եբ ույժ ի հսկողութ յամբ17:
17

Տ՛ես Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին ՀՀ օրենքի
հոդված 8, կետ 6:
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Ֆիզ իկական զսպան համար կիրառվում են ոչ տրավմա
տիկ, հարմարավետ գոտիներ, հատուկ հագ ուստներ:
Ֆիզ իկական զսպման, մեկուսացման միջ ոցները և
հանդ արտեցման մեթ ոդներն ընտրել իս բժիշկ-հոգ եբ ույժ ը
պարտավոր է հաշվ ի առնել դրան ց կիրառման հակացու
ցում նե րը:
24 ժամվա ընթ ացք ում ֆիզ իկական զսպման կիրառման
ընդհանուր տևողութ յունը չպետք է գերազանցի` 18 տարե
կանից բար ձր անձան ց համար` չորս ժամը, իսկ 9-17 տարե
կան անձան ց համար` երկու ժամը:
Ֆիզ իկական զսպման կամ մեկուսացման միջ ոցները
կամ հանդ արտեցման մեթ ոդները չեն կարող կիրառվել այլ
պացիենտների ներկայութ յամբ, բացառ ութ յամբ ֆիզ իկա
կան ուժ ի անհապաղ կիրառման անհրաժ եշտութ յուն առ ա
ջանալու դեպքերի, որոնք կարող են կիրառվել վարք ագծ ի
կտրուկ փոփոխութ յան և ագրեսիվացման դեպքերում, այլ
անձան ց կյանք ի կամ առ ողջ ութ յան պաշտպանութ յան և
վերահաս ծանր հետևանքները կանխելու նպատակով:
Հ ոգ եբ ուժ ական օգնութ յան և սպասարկման մասին
ՀՀ օրենք ի 8-րդ հոդված ի 7-րդ կետի համաձայն՝ ոչ ուշ, քան
30 րոպե պարբերականությամբ բժիշկ-հոգեբույժը զննում է
հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող ֆիզ իկական զսպ
ման ենթարկված անձին, որի ընթացքում ստուգվում են
կապերի ամրությունը, վերջույթների արտ աքին տեսքը (գու
նավորումը, հնարավոր այտ ուցված ությունը), վերջույթների
ջերմությունը, կապիչից ստորև գտնվող վերջույթների անո
թազարկը, կապիչի տեղադրման հատված ում ցավի զգացո
ղությունը, կապիչից ստորև վերջույթների զգայունությունը,
և ֆիզ իկական զսպման կամ մեկուսացման միջոցներ կամ
հանդարտեցման մեթոդներ կիրառելու վերաբերյալ հաշ
վառման մատ յանում կատ արում է համապատ ասխան գրա
ռում:
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Նույն օրենք ի 8-րդ հոդված ի 8-րդ կետի համաձայն՝ նույն
պարբերությամբ հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող
անձի զննությամբ բժիշկ-հոգեբույժը պարզում է ֆիզ իկական
զսպման միջոցների կիրառումը շարունակելու անհրաժեշ
տության հարցը: Ֆիզիկական զսպման միջոցների կիրառ
ման պատճառների վերացման դեպքում հոգեբուժական
հանձնաժողովը, իսկ տվյալ պահին դրա ստեղծման անհնա
րինության դեպքում հետ ազոտ ող կամ բուժող բժիշկ-հոգե
բույժը կամ հերթապահ բժիշկ-հոգեբույժը որոշում է ֆիզի
կական զսպման միջոցների կիրառումը դադարեցնել:
Հ ոգ եկան առ ողջ ութ յան խնդ իր ունեցող անձի կյանք ի
համար կենսական նշանակութ յուն ունեցող ֆունկցիա
ները, ինչպիսիք են շնչառ ութ յունը, խոսելու, ուտելու և խմե
լու ունակութ յունները չպետք է խաթ արվեն:
3) Դեղորայքային հանդարտեցման միջոցները
ՀՀ առ ող ջ ապահութ յան նախ արարի 2021 թվականի
հունվարի 27-ի «Հ ոգ եկան առ ողջ ութ յան խնդ իր ունե
ցող անձին հանդ արտեցման նպատակով տրամադ րվող
դեղերի ցանկը հաստատելու մասին» N 04-Ն հրամանով
նախ ատեսված են դեղամիջ ոցների սահմանափակ շրջ ա
նակ, որոնք կարող են կիրառվել որպես զսպման միջ ոցներ.
1. Լևոմեպրոմազին (լուծույթ ներարկման և կաթիլանե
րարկման) 25մգ/մլ,
2. Հալոպերիդոլ լուծույթ ներարկման 5մգ/մլ,
3. Դիազեպամի լուծույթ ն/ե և մ/մ ներարկման 5մգ/մլ,
4. Տրիֆլուոպերազին (տրիֆլուոպերազինի հիդրոքլորիդ)
դեղահատեր թաղանթապատ 5մգ,
5. Ռիսպերիդոն դեղահատեր թաղանթապատ 2մգ,
6. Հալոպերիդոլ դեղահատեր 5մգ,
7. Քլորպրոմազին (քլորպրոմազինի հիդրոքլորիդ) դեղա
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հատեր թաղանթապատ 25մգ,
8. Կլոզապին դեղահատեր 100մգ,
9. Դիազեպամ դեղահատեր թաղանթապատ 5մգ,
10. Լորազեպամ դեղահատեր 2մգ,
11. Ֆենազեպամ դեղահատեր 1մգ,
12. Օլանզապին դեղահատեր թաղանթապատ 5մգ, 10մգ,
20մգ
13. Լևոմեպրոմազին (Լևոմեպրոմազինի մալեատ) դեղա
հատեր թաղանթապատ 25մգ:
Դ եղորայք ային զսպման սահմանափակ տեսականին
կարող է կիրառվել միայն բժիշկ-հոգ եբ ույժ ի կողմից ցուց
ված եղանակով և չափաբաժնով:
Եթ ե պեր օրալ դեղերի ընդ ունումն անհնարին է, կամ
անհրաժ եշտ է սեդ ատիվ էֆեկտի արագ ստացում, ապա
կիրառվում է պարենտերալ ճանապ արհը (միջմկանային
կամ ներերակային): Ցանկալ ի է դեղապ ահարանում ունե
նալ օրվա ընթ ացք ում պահանջված դեղերից զատ, որպես
դեղորայք ային հանդ արտեցման միջ ոց հանդ իսացող լրա
ցուցիչ դեղամիջ ոց:
Հ անդ արտեցնող դեղերի կողմնակի ազդ եցութ յունները
կառ ավարելու նպատակով կարող են կիրառվել կողմ նակի
ազդ եցութ յունները շտկող՝ կորեկտորներ հանդ իսացող
դեղեր, ինչպես նաև հնարավոր մարմնական (սոմատիկ)
խնդ իրների դեպք ում` սոմատիկ վիճակը կարգ ավորող
դեղեր` ըստ բժշկական ցուցումների:
Դ եղորայք ային հանդ արտեցման միջ ոցներ կիրառման
պա
րա
գ այում պե
տք է ոչ ուշ, քան մեկ ժամ պար
բե
րա
կանութ յամբ զննել հոգ եկան առ ողջ ութ յան խնդ իր ունե
ցող անձին (անոթ ազարկը, շնչառ ութ յան արագ ութ յունը,
մարմ նի ջերմաստիճանը, հիդրատացիայի աստիճանը և
գիտակցութ յան մակարդ ակը) և ֆիզ իկական զսպման կամ
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մեկուսացման միջ ոցներ կամ հանդ արտեցման մեթ ոդներ
կիրառ ելու վերաբերյալ հաշվառման մատյանում կատարել
համապատասխան գրառ ում:
Եթ ե ՔԿՀ-ում կիրառվել է դեղորայք ային հանդ արտեց
ման միջ ոց և տեղում հնարավոր չէ իրականացնել պացի
ենտի նկատմամբ ստացիոնար հոգ եբ ուժ ական օգնութ յուն
և սպասարկում, ապա պետք է քննարկել ազատ ութ յունից
զրկված անձին ստացիոնար հոգ եբ ուժ ական օգնութ յուն և
սպասարկում իրականացնող հաստատ ութ յուն տեղափո
խելու հարցը՝ պատշաճ հետազոտման և բուժման համար:
Երբեմ ն, ազատութ յունից զրկված անձան ց հոգ եբ ու
ժական ախտանիշները ՔԿՀ անվտանգ ութ յան ծառ այող
ները դիտարկում են որպ ես ՔԿՀ ներք ին կարգ ապ ահա
կան կանոնների խախտում և նրան ց նկատմամբ տարբեր
բնույթ ի կարգ ապահական տույժ երի կիրառման միջնոր
դութ յուն են ներկայացնում ՔԿՀ պետին: Այսպիսի իրավ ի
ճակներում հարկավոր է բժշկական հսկողութ յան արդ յուն
քում միջնորդ ութ յուն ներկայացնել ՔԿՀ-ի պետին վերջինս
կարգ ապահական տույժ ի կիրառման դադ արեցման կամ
հետաձգման պահանջով և անհապ աղ կազմակերպել
համապատասխան բուժ ում:
Մարդ ու իրավունքների եվ րոպական դատարանը
Քենանն ընդդ եմ Միաց յալ Թագ ավորութ յան գործ ով
ճանաչել է ՄԻԵԿ 3-րդ հոդված ի խախտում այն ընդհանուր
սկզբունք ի հիման վրա, ըստ որի՝ իշխանությունները պար
տավոր են պաշտպանել ազատ ությունից զրկված անձանց և
նրանց առողջությունը (Քենանն ընդդեմ Միացյալ Թագա
վորության 2001 թվականի ապրիլի 3-ի վճիռը, գանգատ
թիվ 27229/95, կետ 111, տե՛ս նաև Դե Դոնդեր և Դե Քլիփելն
ընդդեմ Բելգիայի 2011 թվականի դեկտեմբերի 6-ի վճիռը,
գանգատ թիվ 8595/06, կետեր 84, 87): Արձանագրելով,
որ «Մարկ Քենանի վիճակի նկատմամբ արդյունավետ
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վերահսկողության բացակայությունը և հոգեբույժի կողմից
նրա հետ ազոտ ումն ու բուժումը չապահովելը վկայում են
հոգեկան հիվանդությամբ տառապող անձին բժշկական
խնամք տրամադրելու հարցում էական թերացումների
մասին: Նրան, իր հիվանդության պայմաններում լուրջ
կարգապահական պատ ասխանատվության ենթարկելը՝
պատժիչ բլոկում յոթ օր մեկուսացնելու և ազատ ազ րկման
ժամկետին 28 լրացուցիչ օր ավելացնելու միջոցով, կարող էր
վտանգել նրա ֆիզիկական և բարոյական դիմադրողակա
նությունը, ինչը չի համապատ ասխանում հոգեկան հիվան
դությամբ տառապող անձանց նկատմամբ պահանջվող
վերաբերմունքի չափորոշիչներին: Այն պետ ք է համարվի
անմարդկային և նվաստ ացնող վերաբերմունք՝ ՄԻԵԿ 3-րդ
հոդվածի իմաստ ով:» (Քենանն ընդդեմ Միացյալ Թագավո
րության 2001 թվականի ապրիլի 3-ի վճիռը, գանգատ թիվ
27229/95, կետ 115):
Մարդ ու իրավունքների եվ րոպական դատարանը մեկ
այլ գործ ով՝ Դիբեկուն ընդդ եմ Ալբանիայի գործ ով գտել է,
որ տեղ ի է ունեցել ՄԻԵԿ 3-րդ հոդված ի խախտում, նշելով,
որ ի տարբերություն ազատ ությունից զրկված մյուս անձանց
դիմումատ ուի հոգեբանական վիճակը նրան դարձրել է ավե
լի խոցելի, և նրա ազատ ազ րկումը կարող էր խորացնել նրա
տանջանքները, տառապանքները և վախի զգացողությունը
(Դիբեկուն ընդդեմ Ալբանիայի 2007 թվականի դեկտեմբերի
18-ի վճիռը, գանգատ թիվ 41153/06, կետ 39):
4) Մեկուսացման միջոցի կիրառումը
Մ եկուսացման միջ ոցների կիրառ ումն իրականացվում
է այդ նպատակով առ անձնացված, հատ ուկ կահավորում
ունեցող սենյակում:
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Մ եկուսացման միջ ոցների կիրառման դեպք ում հոգ եկան
առ ողջ ութ յան խնդ իր ունեցող անձը պետք է լինի մշտական
հսկողութ յան ներք ո: Սույն դեպք ում համապատասխան
բուժ աշխատող ը պետք է գտնվ ի մեկուսացման սենյակից
դուրս կամ մեկուսացման սենյակի հետ ընդհանուր պատու
հանով միացված հարևան սենյակում այնպես, որ հոգ եկան
առ ողջ ութ յան խնդ իր ունեցող անձը հնարավորութ յուն
ունենա ամբ ող ջութ յամբ տեսնելու բուժ աշխ ատ ող ին, իսկ
բուժ աշխատող ը հնարավորութ յան ունենա հսկելու և լսելու
հոգ եկան առ ողջ ութ յան խնդ իր ունեցող անձին: Տեսան
կարահանման միջոցները չեն կարող փոխ արինել անձնա
կազմի մշտական ներկայութ յանը:
Մ եկուսացման միջ ոցները 24 ժամվա ընթ ացք ում կիրառ
վում են 18 տարեկանից բար ձր անձան ց համար՝ առ ա
վելագ ույնը չորս ժամ տևողութ յամբ, իսկ 9-17 տարեկան
անձան ց համար` առ ավելագ ույնը երկու ժամ տևողութ յամբ:

2.6. Հոգ եկ ան առ ող ջ ութ յան խնդ իրն եր ուն եց ող
անձ ան ց բուժ ում ը
Հ ոգ եկան առ ողջ ութ յան խնդ իրներ ունեցող անձան ց
բուժ ումը պետք է հիմ նված լինի անհատական մոտեց
ման վրա, ինչ ը ենթ ադրում է, որ յուրաք անչ յուր հիվանդ ի
համար հարկավոր է մշակել բուժման առ անձին պլան՝
նշելով բուժման նպատակը, թերապ ևտ իկ միջ ոցառ ում
ները և դրա համար պատասխանատ ու բուժ անձնակազմը:
Բուժման պլանը պետք է բաղկացած լինի նաև պացիենտի
հոգ եկան վիճակի պարբերական վերլուծ ութ յունից, ինչպես
նաև վերջինիս կողմից ստացված դեղորայք ի արդ յունք
ների գնահատումից: Պացիենտներին անհրաժ եշտ է
ընդգ րկել իրեն ց իսկ անհատական բուժման պլանների
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մշակման աշխատանքներին: Նրանք պետք է տեղեկացվեն
նաև բուժման ընթ ացք ի մասին:
Հ ոգ եկան առ ողջ ութ յան խնդ իրներ ունեցող անձան ց
բուժ ումը պետք է ներառ ի ինչպես թերապևտիկ, այնպես էլ
վերականգնողական հոգ եսոցիալական միջ ոցառ ում ների
շրջ անակ, ինչ ը թույլ կտա նախ ապ ատրաստել նրան ց ինք
նուրույն կյանք ին և կապահով ի նրան ց վերադ արձը հասա
րակութ յուն:
Աշխատանք ային թերապիան պետք է կազմի վերա
կանգնողական ծրագրի անբաժ անել ի մասը: Այն կարող է
ոգևորել, զարգ ացնել ուսում նառ ութ յան հմտութ յունները և
շփման ունակութ յունները, ձեռ ք բերել հատուկ կարողու
թյուններ և բար ձրացնել ինքնագնահատականը:
Հ ոգ եկան առ ողջ ութ յան խնդ իրներ ունեցող անձան ց
դեղորայք ային բուժ ումը պետք է լինի հոգ եբ ույժ ի անմիջ ա
կան, պարբերական հսկողութ յան ներք ո և պետք է իրակա
նացվ ի ցուցված սխեմայով: Դեղորայք ի, ինչպես նաև դրա
չափաբաժ ինների փոփոխ ութ յունը պետք է իրականացնի
հոգ եբ ույժ ը:
Ըստ անհրաժ եշտութ յան պետք է ապահովել դեղորայք ի
ցուցված տեսականին և դրա բավարար քանակութ յունը՝
բուժման անընդհատութ յունն ու արդ յունավետութ յունը
բար ձրացնելու նպատակով:
Կարևոր է հետևել հոգ եկան առ ողջ ութ յան խնդ իրներ
ունեցող անձան ց կողմից ընդ ունվող դեղերի արդ յունավե
տութ յանը, դրան ց կողմ նակի ազդ եցութ յունների զարգ աց
մանը և այլ դեղամիջ ոցների միաժ ամանակ յա ընդ ունման
հնարավոր փոխազդ եցութ յանը:
Հ ոգ եկան առ ողջ ութ յան խնդ իր ունեցող (գործ ունակ)
անձի նկատմամբ իրական ցվող ցանկացած բժշկական
միջ ամտութ յուն պետք է իրականացնել վերջինիս ազատ և
իրազեկված համաձայնութ յունը ստանալուց հետո:
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Պացիե նտին պետք է բացատրել բուժ ումից կամ բժշկա
կան այլ միջ ամտութ յունից հրաժ արվելու հնարավորութ յան
մասին: Հիմնարար այս սկզբունք ից ցանկացած շեղում
պետք է վերաբերի միայն հստակ և ճշգրիտ սահմանված
բացառ իկ հանգ ամանքներին:

2.7. Հոգ եկ ան առ ող ջ ութ յան խնդ իրն եր ուն ե
ցող ազատ ութ յուն ից զրկված անձ ան ց առ աջ ին
բժշկակ ան օգն ութ յուն ը ՔԿՀ-ներ ում
Առ աջնային հոգ եբ ուժ ական օգնութ յուն և սպասարկում
կազմակերպելու համար պետք է հնարավորութ յուն ունե
նալ ճիշտ գնահատել ազատութ յունից զրկված անձի հոգ ե
կան վիճակը և հոգ եբ ուժ ական ախտանիշները:
Հ ոգ եկան վիճակի գնահատման համար կարևոր բաղադ
րիչ է դիտարկումը և զրույցը: Հոգ եվ իճակի գնահատման
արդ յունք ում բուժ աշխատող ը պետք է փորձի գնահատել,
թե որք անով է անձի հոգ եկան վիճակը վտանգ ավոր իր կամ
շրջ ապ ատ ի համար:
Եթ ե վտանգ ը մեծ է կարող է հոգ եբ ույժ ի հետ քննարկել
դեղորայք ային հանդ արտեցման միջ ոցի կիրառ ումը, մինչ
վերջինիս անմիջ ական խորհրդատվութ յունը կազմակեր
պե լ ը:
Հ ակառ ակ դեպք ում պետք է ազատութ յունից զրկված
անձի նկատմամբ հսկողութ յուն սահմանել մինչ հոգ եբ ույժ ի
այցը:
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Խնդիր
Ազատությունից զրկված անձը տառապում է շիզոֆ
րենիայով: Տևական ժամանակ ստացիոնար բուժում
է ստացել Դատապարտյալների հիվանդանոց
ՔԿՀ-ի հոգեբուժական բաժանմունքում: Վերջինս
դուրս է գրվել ստացիոնարից, նշանակվել է արտա
հիվանդանոցային բուժում և հսկողություն: Ազա
տությունից զրկված անձը տեղափոխվել է այլ ՔԿՀ
և պատիժը շարունակում է կրել կիսաբաց ռեժիմով:
Որոշ ժամանակ անց, անվտանգության աշխատա
կիցները նկատում են, որ ազատությունից զրկված
անձն ինքնամեկուսանում է, չի շփվում, գիշերները
լուսացնում է մահճակալ ին նստած, չի օգտվում
տրամադրվող սննդից (երբ մշտապես օգտվում էր
սննդից): Մի քանի օր անց, քնի ժամին, անվտանգու
թյան ծառայող ը նկատում է, որ վերջինս կրակայրի
չով այրում է իր անկողնային պարագաները և կացա
րանի պատին ամրացրած ազատությունից զրկված
անձանց իրավունքների մասին իրազեկման թեր
թիկը: Անվտանգության աշխատակիցը հրահան
գում է կա՛նգ առնել և ներկայանալ, սակայն նա
շարունակում է անհանգիստ շարժումներ անել: Նրա
նկատմամբ կիրառվում է ֆիզ իկական ուժ և հերթա
փոխի պատասխանատուի որոշմամբ մեկուսացվում
է 24 ժամով:
Ի՞նչ քայլեր պետք է ձեռնարկի միջին բուժաշխա
տող ը:
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Դ ԱՍ ԸՆԹ ԱՑ 3.
Բժշկակ ան էթ իկ ան ՔԿՀ-ներ ում
 Բժշկական էթիկայի (դեոնթոլոգիայի) ժամանակա
կից սկզբունքները և դրանց կիրառումը,
 բժշկական գաղտնիք,
 իրազեկված համաձայնության,
 պացիենտների հետ շփման և արդյունավետ հաղոր
դակցման հմտությունների զարգացումը,
 անձնակենտրոն (պացիենտակենտրոն) մոտեցման
կիրառումը։

Դ աս ընթ աց ի նպատ ակ ը.
•

•
•

•

ծանոթացնել և քննարկել քրեակատարողական հիմ
նարկների առողջապահական էթիկայի առանցքային
սկզբունքները,
քննարկել ազատությունից զրկման վայրերում բժշկա
կան գաղտնիքի պահպանման մեխանիզմն երը,
քննարկել ազատությունից զրկված անձանց իրազեկ
ված համաձայնությանը ստանալու անհրաժեշտությու
նը,
քննարկել ազատությունից զրկված անձանց հետ վար
վեցողության նվազագույն կանոնները:

Գր ակ ան ութ յուն
 ՄԱԿ-ի 2015 թվականի դեկտեմբերի 17-ի «Ազատությու
նից զրկված անձանց հետ վարվեցողության նվազա
գույն ստանդարտ կանոններ» (Մանդելայի կանոններ):
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Հասանելի է՝ https://www.unodc.org/documents/justiceand-prison-reform/GA-RESOLUTION/E_ebook.pdf կայքէ
ջում։
ՄԱԿ-ի Կալանավորված անձանց և դատապարտյալնե
րին խոշտանգումն երից և այլ դաժան, անմարդկային
կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբեր
մունքից կամ պատժից պաշտպանող բժշկական ան
ձնակազմի, հատկապես բժիշկների դերին առնչվող
բժշկական էթիկայի սկզբունքներ, 1982թ.: Հասանելի
է՝ https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/
MedicalEthics.aspx կայքէջում։
Խոշտանգումն երի և այլ դաժան, անմարդկային կամ
արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմուն
քի կամ պատժի դեմ կոնվենցիա, 1987թ.: Հասանելի է՝
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cat.
aspx կայքէջում։
Տոկիոյի հռչակագիր. Ուղեցույց բժիշկների համար
կալանքի և ազատազրկման ժամանակ խոշտանգում
ների և այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատ
վությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի
վերաբերյալ, Տոկիո, 1975թ., վերանայված է Դիվոն
լը Բանում, 2005թ. Հասանելի է՝ https://www.wma.net/
policies-post/wma-declaration-of-tokyo-guidelines-forphysicians-concerning-torture-and-other-cruel-inhumanor-degrading-treatment-or-punishment-in-relationto-detention-and-imprisonment/ կայքէջում։
Հռչակագիր բժիշկների վերաբերյալ, ովքեր հրա
ժարվում են մասնակցել խոշտանգումն երի կամ այլ
դաժան, անմարդկային կամ արժանապատվությու
նը նվաստացնող վերաբերմունքի իրականացմանը
կամ համակերպվել դրա հետ, Համբուրգ, 1997թ.:
Հասանելի է՝ https://www.wma.net/policies-post/
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wma-declaration-of-hamburg-concerning-support-formedical-doctors-refusing-to-participate-in-or-to-condonethe-use-of-torture-or-other-forms-of-cruel-inhuman-ordegrading-treatment/ կայքէջում։
Եվրոպական բանտային կանոններ. Կալանավորված
անձանց ու դատապարտյալների հետ վարվեցողու
թյան նվազագույն ստանդարտ կանոններ, Հանձ
նարարական R (87) 3: Հասանելի է՝ https://rm.coe.
int/16804f856c կայքէջում։
Ստամբուլ յան արձանագրություն. Խոշտանգումն երի
կամ այլ դաժան, անմարդկային կամ արժանապատ
վությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի
արդյունավետ քննության և արձանագրման վերաբե
րյալ ձեռնարկ, 1999թ.: Հասանելի է՝ https://www.ohchr.
org/documents/publications/training8rev1en.pdf կայքէ
ջում։
Բանտային առողջապահությունը և բժշկական էթիկա.
Հասանելի է՝ https://rm.coe.int/prisons-healthcare-andmedical-ethics-arm-2016/16806ab9c3 կայքէջում:
Էթիկայի կանոններ բուժքույրերի համար (Բուժքույրե
րի միջազգային խորհուրդ (ICN) 2012թ.): Հասանելի է՝
https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/2012_ICN_
Codeofethicsfornurses_%20eng.pdf կայքէջում:

Ներպ ետ ակ ան օր են սդր ութ յուն
•
•
•
•

ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրք,
ՀՀ քրեակատարողական օրենսգիրք,
«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման
մասին» ՀՀ օրենք,
Քրեակատարողական ծառայության մասին ՀՀ օրե
նք,
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•
•

Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու
մասին ՀՀ օրենք,
ՀՀ կառավարության թիվ 2006 թվականի մայիսի 26-ի
«Կալանավորված անձանց և դատապարտյալների
բուժսանիտարական և բուժկանխարգելիչ օգնությու
նը կազմակերպելու, առողջապահական մարմինների
բուժական հիմն արկներից օգտվելու և այդ նպատակով
դրանց բժշկական անձնակազմին ներգրավելու կարգը
հաստատելու մասին» 825-Ն որոշում:

Նախամոդուլային հարցաշար՝






Քրեակատրողական հիմնարկներում ազատու
թյու
նից զրկված անձի նկատմամբ բժշկական
միջա
մտու
թյան պարագայում. պե՞տք է արդյոք
ստանալ վերջինիս համաձայնությունը.
Արդյոք պետք է ՁԻԱՀ/ՄԻԱՎ վարակակիրների
տվյալները փոխանցել ՔԿՀ-ի անվտանգության
աշխատակցին.
Արդյոք կարո՞ղ են ազատությունից զրկված
անձին իր կամքին հակառակ հետազոտել կամ
բուժել:
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3.1. Բժշկակ ան էթ իկ ա
Էթիկան նորմատիվային գիտութ յուն է և սահմանման
համաձայն մարդկային վարք ագծ ի ուսում նասիրութ յունն ու
փիլ իսոփայութ յունն է՝ ճիշտը և սխալ ը որոշելու շեշտադ ր
մամբ:
Բժշկական էթիկան (բժշկական դեոնթոլոգիա) կիրա
ռական էթ իկայի այն բաժ ինն է, որն ուսումնասիրում է
բժշկի և գործ ընկերների և հիվանդ ի միջև փոխգ ործ ակցու
թյան կանոններն ու նորմերը:
Յուրաք անչ յուր բուժ աշխատող ի համար կարևոր է
բժշկական էթ իկայի վերաբերյալ ունենալ հստակ պատ
կերացում, սակայն քրեակատարողական հիմ նարկներում
գործ ող բժշկական ստորաբաժ անում ների բժշկական
անձնակազմի համար, պայմանավորված քրեակատարո
ղական հիմնարկների միջ ավայրի դժվարութ յուններով
և էթ իկական մարտահրավերներով: Սա առ աջնահերթ
կարևորութ յան հարց է քրեակատարողական հիմ նարկ
ներում հանդ իպող բազմաթ իվ էթ իկական երկընտրանք
ների ժամանակ օժ անդ ակութ յուն և ուղղորդ ում ունենալու
համար:
«Քրեակատարողական բժշկութ յան կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
ենթ ակայութ յամբ աշխատ ող բժշկի և այլ բուժ աշխ ատ ող
ների առ աջնային խնդ իրն է անազատութ յան մեջ գտնվող
անձան ց առ ող ջութ յան և բարեկեցութ յան պահպ անման
ապ ահովումը:
Քրեակատարողական առ ող ջ ապ ահական համակարգ ը
պետք է ուղղորդվ ի բժշկական էթ իկայի այն կանոններով,
ինչ հանրային առ ող ջ ապահութ յունը:
Դ ատապարտյալների և կալանավորված անձան ց հիմ
նարար իրավունքների նկատմամբ հարգ անք ը ենթ ադրում
է բուժկանխարգ ել իչ և բժշկական օգնութ յան տրամադրում,
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որի որակը պետք է համարժ եք լինի համայնք ում տրամա
դրվող բուժ օգնութ յան որակին:
Քրեակատարողական հիմնարկների բուժսպ ասարկ
ման պրակ
տի
կայի հա
մար կարևոր են ստո
րև նշ
ված 7
սկզբունքները, որոնք ամրագ րված են ԽԿԿ չափանիշնե
րում, դրանք են.
• յուրաքանչյուր ազատությունից զրկված անձի համար
բժշկի ծառայություններից անվճար օգտվելու հնարա
վորություն,
• խնամքի համարժեքություն,
•	պացիենտի համաձայնությունը և բժշկական գաղտ
նիք,
•	կանխարգելիչ բուժօգնություն,
•	մարդասիրական օժանդակություն,
•	մասնագիտական անկախություն,
•	մասնագիտական որակավորում:
Բուժ անձնակազմի,
մասնավորապես՝
բժիշկների
համար բժշկական էթ իկայի խախտ ում կհամարվ ի, եթ ե
նրանք մասնագ իտական որևէ հարաբերութ յան մեջ մտնեն
ազատութ յունից զրկված անձան ց հետ, որի նպատակը չի
սահմանափակվում բացառ ապ ես վերջիններիս ֆիզ իկա
կան և հոգ եկան առ ող ջութ յան գնահատմամբ, պաշտպա
նութ յամբ կամ բարելավմամբ18:
Այսպիսով՝ բժշկական անձնակազմը երբևէ չի կարող
մասնակից լինել.
• ազատությունից զրկված անձի խուզարկությանը,
• ազատությունից զրկված անձի նկատմամբ ֆիզիկա
կան ուժի կիրառմանը,
• կալանավորված անձի կամ դատապարտյալի նկատ
18

ՄԱԿ-ի 1982թ. Ազատազրկվածներին պաշտպանող բժշկական անձնակազմի
դերին առնչվող բժշկական էթիկայի սկզբունքների վերաբերյալ թիվ 37/194
բանաձև
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•
•

մամբ կարգապահական տույժի, մասնավորապես
պատժախուց տեղափոխելու ձևով, կիրառման մասին
որոշումն երի կայացմանը,
ազատությունից զրկված անձի մոտ թմրանյութերի
ստուգման գործողություններին,
բժիշկը չպետք է դատափորձագիտական եզրակացու
թյուն ներկայացնի քրեակատարողական հիմն արկի
վարչակազմի պահանջով:

Բժշկական անձնակազմը չպետք է երբևիցե մասնակցի
որոշ ում ների ընդ ունման այնպիսի գործ ընթ ացում, որի
հետևանք ով ազատութ յունից զրկված անձինք կարող են
հայտնվել ցանկացած աստիճանի մեկուսացված ութ յան
պայմաններում, եթ ե այդ միջ ոցը չի կիրառվել սոսկ բժշկա
կան նկատառ ում ներից ելնելով:
Սակայն, բժշկական անձնակազմը պետք է չափա
զան ց ուշադ իր լինի մեկուսացված ութ յան պայմաններում
պահվող կալանավորված անձան ց և դատապ արտյալների
առ ող ջ ական վիճակի նկատմամբ: Պատժ ախցում պահվող
ազատութ յունից զրկված անձին ամեն օր պետք է այցել ի
բժշկական սպասարկման համապ ատասխան ծառ այող ը19
և անհրաժ եշտութ յան դեպք ում ժամանակին բժշկական
օգնութ յուն տրամադրի:
Բոլոր այն դեպքերում, երբ պատժ ախցում պահել ը լուրջ
վտանգ է ներկայացնում ազատութ յունից զրկված անձի
առ ող ջութ յանը, ապա այդ մասին պետք է անհապ աղ տեղե
կացնել քրեակատարողական հիմ նարկի պետ ին20:
19

20

Տ՛ես ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 3-ի ՀՀ ԱՆ
քրեակատարողական ծառայության` կալանավորվածներին պահելու
վայրերի և ուղղիչ հիմնարկների ներքին կանոնակարգը հաստատելու
մասին 1543-Ն որոշման 224-րդ կետը:
Տ՛ես ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 3-ի ՀՀ ԱՆ
քրեակատարողական ծառայության` կալանավորվածներին պահելու
վայրերի և ուղղիչ հիմնարկների ներքին կանոնակարգը հաստատելու
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3.2. Բժշկակ ան ծառ այութ յունն եր ի
մատչ ել իո ւթ յուն
Ազատութ յունից զրկման ողջ ընթ ացք ում ազատութ յու
նից զրկված անձինք պետք է հնարավորութ յուն ունենան
ցանկացած պահի, անկախ պահման ռեժ իմային գոտուց,
դիմելու և համարժ եք բժշկական օգնութ յուն և սպասար
կում ստանալու: Դա հատկապես կարևոր է այն դեպքերում,
երբ ազատութ յունից զրկված անձը պահվում է մեկուսի:
Բժշկական խորհրդատվութ յուն ստանալու ցանկացած
խնդրանք առ ան ց անհարկի ձգձգ ում ների պետք է բավա
րարվ ի բժշկական օգնութ յուն և սպասարկում իրականաց
նող մարմ նի կողմից:
Բոլոր այն դեպքերում, երբ հնարավոր է պացիենտին
անհրաժ եշտ բժշկական օգնութ յունն իրականացնել արտա
հիվանդ անոցային պայմաններում, ապա վերջինս բուժ ումն
ու խնամք ը մշտապես պետք է գտնվ ի բժշկական անձնա
կազմի հսկողութ յան ներք ո: Իսկ արտահիվանդ անոցային
պայմաններում այն կազմակերպելու հնարավորութ յան
բացակայութ յան դեպք ում, այն պետք է կազմակերպել
հիվանդ անոցային պայմաններում, այդ թվում՝ առ ող ջ ա
պահական մարմինների բուժ ական հիմնարկներում:
Ազատութ յունից զրկված անձան ց, ովքեր ունեն դեղո
րայք ընդ ունելու բժշկական ցուցում, պետք է ապահովել
անվ ճար դեղորայք ով:
Լաբ որատոր-գործ իք ային հետազոտութ յունները նույն
պես պետք է իրական ցվեն անվ ճար սկզբունք ով:
Յուրաք անչ յուր կալանավորված անձի կամ դատապ ար
տյալ ի համար՝ բժշկական ծառ այութ յուններից անվ ճար
օգտվելու հնարավորութ յունը ենթ ադրում է, որ քրեա
կատարողական հիմ նարկում բժշկական օգնութ յուն և
մասին 1543-Ն որոշման 225-րդ կետը:
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սպասարկում տրամադրող բուժ անձնակազմը պետք է
բավարար չափով համալ րված լինի, և այդ ծառ այութ յուն
ների օգտվելու համար ազատութ յունից զրկված անձինք
պետք է սպասարկվեն առ անձ ձգձգ ումների և բժշկական
անձնակազմը պետք է հնարավորութ յուն ունենա բավա
րար ժամանակ տրամադրելու համար:
Բժշկի ծառ այութ յուններից օգտվելու հնարավորութ յունն
ապ ահովելու համար քրեակատարողական հիմնարկ
ընդ ունվել իս կարևոր է ազատութ յունից զրկված անձան ց
տրամադրել իրազեկման թերթ իկ, որում ներկայացված են
առ ող ջ ապահական ծառ այութ յունների հասանել իութ յան
մասին տեղեկութ յունները 21:
Բժշկական օգնութ յան համարժ եք ութ յունը ենթ ադրում
է միևնույն կանխարգ ել իչ, ախտ որոշ իչ, թերապ ևտ իկ և
բուժք ույրական ծառ այութ յունների հասանել իութ յունը,
ինչ առկա է համայնք ում: Այն ներառ ում է անվ ճար ատամ
նաբ ուժ ական, վիրաբ ույժ ի, հոգ եբ ույժ ի, գինեկոլոգ ի
և, անհրաժ եշտութ յան դեպք ում, այլ մասնագ իտական
ծառ այութ յուններից անվ ճար օգտվելու հնարավորութ յունը:

3.3. Իր ազեկված համ աձ այն ութ յուն
և գաղտն իո ւթ յուն
Իրազեկված համաձայնությունը՝ պացիե նտ ի գրավոր
համաձայնութ յունն է բժշկական ցանկացած միջ ամտու
թյուն ստանալու կամ դրանից հրաժ արվելու վերաբերյալ՝
բացառ ութ յամբ օրենք ով նախ ատեսված դեպքերի:
21

Տ՛ես ՀՀ կառավարության թիվ 2006 թվականի մայիսի 26-ի
«Կալանավորված անձանց և դատապարտյալների բուժսանիտարական
և բուժկանխարգելիչ օգնությունը կազմակերպելու, առողջապահական
մարմինների բուժական հիմնարկներից օգտվելու և այդ նպատակով դրանց
բժշկական անձնակազմին ներգրավելու կարգը հաստատելու մասին» 825-Ն
որոշման 9-րդ կետը:
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Բժշկական միջամտությունը գործ ողութ յուն է, որն իրա
կանացնում է բուժ աշխատ ող ը պացիե նտ ի հետ՝ առ ող ջու
թյունը կամ ախտաբ անական վիճակը գնահատելու, պահ
պանելու, բարելավելու, փոփ ոխելու նպատակով:
Ազատութ յունից զրկված անձի նկատմամբ ցանկացած
բժշկական միջ ամտութ յուն կարող է իրականացվել միայն
վերջինիս համաձայնութ յան պարագ այում:
Այն միայն ստորագրութ յուն չէ, որ դրվում է համաձայնու
թյան փաստաթ ղթ ի վերջ ում, այլ անձին հնարավորութ յուն
է տալ իս կատարել ընտրութ յուն:
Հ ամաձայնութ յունը պահանջ ում է պատշաճ իրազեկում
(ամբ ող ջ ական տեղեկութ յան տրամադրում), որի ժամա
նակ պետք է հաշվ ի առնվեն պացիե նտ ի կամքն արտահայ
տելու հնարավորութ յունը, ըմբռնման հետ կապված դժվա
րութ յուններն ու լեզվական խոչ ընդ ոտները, որոնք հաճախ
հանդ իպում են ազատութ յունից զրկման վայրերում:
Անձը պետք է հնարավորութ յուն ունենա որոշ ումներ
կայացնելու իր նկատմամբ նախատեսվող բժշկական
միջ ամտութ յունների իրականացման, դրա ձևի և ծավալ
ների կապակցութ յամբ:
Արդ են իսկ գրավոր իրազեկված համաձայնութ յուն
տված անձը ցանկացած պահի կարող է հրաժ արվել
տրված համաձայնութ յունից, երբ նրան պարզաբանվ ի դրա
հետևանքների մասին:
Անհամաձայնութ յան կամ տրված համաձայնութ յու
նից հրաժ արվելու դեպք ում բժիշկը պետք է համոզվ ի, որ
ազատութ յունից զրկված անձը գիտակցում է իր որոշման
հետևանքները, և տեղեկացված է, որ ցանկացած պահի
կարող է վերանայել իր որոշ ումը:
Իրազեկված համաձայնութ յունը ստանալու այս սկզբուն
քից ցանկացած շեղում կարող է արդ արացված լինել միայն
օրենք ով նախատեսված դեպքերում, օրինակ՝ հոգ եկան
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առ ողջ ութ յան խնդ իր ունեցող այն անձան ց դեպք ում,
ովքեր ունակ չեն հասկանալու իրեն ց գործ ողութ յունների
հետևանքները, կամ անգ իտակից հիվանդների՝ անհետաձ
գել ի բուժ օգնութ յուն պահանջ ող իրավ իճակներում:
Քրեակատարողական հիմ նարկներում ավել ի հաճախ
հանդ իպում են դեպքեր բժշկական էթ իկայի այս սկզբունք ի
խախտման դեպքեր, որոն ց անդ րադ ար ձ է ԽԿԿ-ն իր տար
բեր երկրներ կատարած այցերի ժամանակ22:
Ազատութ յունից զրկման վայրերում պահվող անձան ց
իրազեկված համաձայնութ յան պարտադ իր պայմանին
անդ րադ արձել է նաև Մարդ ու իրավունքների եվ րոպ ական
դատարանը և այդ պահանջի անտեսումը դիտարկվել է
ՄԻԵԿ 3-րդ հոդված ի խախտ ում 23:
ԽԿԿ գործ ունեութ յան մասին 3-րդ ընդհանուր զեկույց
46-րդ կետի համաձայն՝ ազատ արտ ահայտ ած համաձայ
նությունը և գաղտնիության պահպանումը հանդիսանում են
մարդու հիմնական իրավունքները: Դրանք նաև կարևոր են
վստ ահության մթնոլորտ ստեղծելու համար, ինչը բժշկի և
հիվանդի փոխհարաբերությունների անհրաժեշտ մասնիկն
է, մանավանդ, այն ազատ ազ րկման վայրերում, որտեղ հնա
րավոր չի ազատ որեն ընտրել անձնական բժշկին:
ԽԿԿ գործ ունեութ յան մասին 3-րդ ընդհանուր հաշվետ
վութ յան 46-րդ կետի համաձայն՝ հիվանդներին պետ ք է
տրամադրվեն իրենց առողջական վիճակի, բուժման կուրսի
և նշանակված դեղամիջոցների մասին բոլոր կարևոր տեղե
կությունները (անհրաժեշտ ության դեպքում՝ բժշկական
հաշվետվության տեսքով): Ցանկալի է, որ հիվանդները
իրավունք ունենան ծանոթանալու իրենց բժշկական քարտի
22

23

Տ՛ես 2007 թվականին Իսպանիա կատարած ԽԿԿ զեկույց https://rm.coe.
int/1680697ea4 կայքէջում:
Տ՛ես Jalloh-ն ընդդեմ Գերմանիայի գործով 2006 թվականի հուլիսի 11-ի
վճիռը, գանգատ թիվ 54810/00 գործը https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22ite
mid%22:[%22003-1723669-1807285%22]} կայքէջում:
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բովանդակությանն անմիջապես, բացառությամբ այն դեպ
քերի, երբ դա խորհուրդ չի տրվում բուժական նկատ առում
ներով: Նրանք պետ ք է հնարավորություն ունենան դիմելու,
որ այդ տեղեկատվությունը փոխանցվի իրենց ընտ անիքնե
րին, փաստ աբանին կամ հաստ ատ ության սահմաններից
դուրս գործ ող բժշկին:
ԽԿԿ գործ ունեութ յան մասին 3-րդ ընդհանուր հաշվետ
վութ յան 47-րդ կետի համաձայն՝ առող ջ դատ ողություն և
գիտ ակցություն ունեցող յուրաքանչ յուր հիվանդ կարող է
հրաժարվել բուժումից, ինչպես նաև այլ բժշկական միջամ
տությունից: Ցանկացած շեղում այս հիմնական սկզբունքից
պետ ք է հիմնված լինի օրենքի վրա և թույլատրելի՝ միայն
հստ ակ և խիստ որոշակի առանձնահատ ուկ պայմաններում,
ինչպես և դա արվում է ամբող ջ բնակչության համար:
Բժշկական
գաղտնիքը
պացիե նտ ի
առ ող ջ ական
վիճակի մասին կամ բժշկական օգնութ յուն և սպասարկում
ստանալու համար դիմելու կամ ստանալու մասին տեղեկու
թյունն է, ինչպես նաև բժշկական օգնութ յուն և սպասար
կում իրականացնելու ընթ ացք ում պարզված տվ յալները:
Բժշկական գաղտնիք համարվող տվ յալների տիրապե
տող անձը պարտավոր է պահպ անել (չփ ոխ անցել) բժշկա
կան գաղտնիք ը՝ բացառ ութ յամբ օրենք ով սահմանված
դեպք երի: Օրենք ի խախ տմամբ բժշկական գաղտնիք ի
փոխ անցում համարվող գործ ողութ յուն կատարել ը առ ա
ջացնում է օրենք ով նախատեսված պատասխ անատվու
թյուն24:
Գ աղտնիութ յան նկատմամբ հարգ անքն էական նշանա
կութ յուն ունի վստահութ յան մթնոլորտ ստեղծ ելու համար,
որն անհրաժ եշտ է բուժ աշխատող-պացիենտ հարաբերու
թյունների համար: Այդ հարաբերութ յունների պահպանել ը
24

Տ՛ես Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին
ՀՀ օրենքը հոդված 1, կետ 4:
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և կոնկրետ դեպք ով գաղտնիութ յան կանոնների պահ
պանման վերաբերյալ որոշ ում կայացնել ը բուժ աշխատող ի
պարտականութ յուններից է:
Ցանկացած բժշկական զննութ յուն (խորհրդատվութ յուն)
պետք է իրականացվ ի բժշկի խորհրդատվական սենյա
կում, որպեսզ ի հնարավոր լինի ստեղծ ել վստահութ յան,
գաղտնիութ յան, մեկուսութ յան և արժ անապատվութ յան
մթնոլորտ` բացառ ութ յամբ արտակարգ իրավ իճակների:
Որևէ դեպք ում թույլատրել ի չի բժշկական զննութ յունը,
խորհրդատվութ յունը, դեղորայք ի տրամադրումը և այլ
բժշկական միջ ոցառ ում կազմակերպել միջնորմի (դռ ան)
ետևից կամ կերակրադ ռնակից:
Ազատութ յունից զրկված անձան ց բժշկական զննու
թյունը պետք է իրականացվ ի անհատական հիմունքներով,
այլ ոչ խմբերով:
Բժշկական գաղտնիք ը պետք է երաշխավորված լինի
և հարգվ ի նույն կերպ, ինչպես ողջ բնակչութ յան պարա
գայում:
ԽԿԿ գործ ունեութ յան մասին 3-րդ ընդհանուր հաշ
վետվութ յան 50-րդ կետի համաձայն՝
ազատ ազ րկման
վայրերում բժշկական գաղտնիքը պետ ք է պահպանվի
ճիշտ այնպես, ինչպես հասարակությունում ընդհանրապես:
Հիվանդների քարտերի վարումը պետ ք է լինի բժշկի պար
տականությունը:
Ազատութ յունից զրկված անձան ց բժշկական փաստա
թղթ երի վարումը բժշկի պարտականութ յունն է: Քրեա
կատարողական այլ հիմնարկից փոխադ րվելու դեպք ում
բժշկական փաստաթ ղթ երը պետք է ընդ ունող հիմնարկի
բժիշկներին փոխան ցվ ի գաղտնիութ յան կանոնների պահ
պանմամբ՝ օգտվելով տվ յալների անվտանգ փոխան ցման
համակարգ երից:
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Բժշկական զննութ յան ընթ ացք ում սենյակում չպետք է
գտնվեն ոչ բժշկական անձնակազմի ներկայացուցիչներ:
Զննութ յան (խորհրդակցութ յան) և հետազոտութ յունների
կազմակերպման ընթ ացք ում ազատութ յունից զրկված
անձինք չպետք է լինեն ձեռնաշղթ աներով:
ԽԿԿ գործ ունեութ յան մասին 3-րդ ընդհանուր հաշվետ
վութ յան 51-րդ կետի համաձայն՝ բժշկական զննությունն
իրականացվում է կալանավորվածներին պահելու վայրի,
քրեակատ արողական հիմնարկի բուժաշխատ ող չհանդիսա
ցող ծառայողների կամ կալանավորված անձի կամ դատ ա
պարտ յալի փոխադրումն իրականացնող ծառայողների
լսելիության և, եթե բժշկական զննությունն իրականացնող
բժիշկը հակառակը չի պահանջում, ապա նաև՝ տեսանելիու
թյան սահմաններից դուրս: Բացի այդ, ազատ ությունից զրկ
ված անձինք պետ ք է զննվեն անհատ ական հիմունքներով,
ոչ թե խմբային:
Այն դեպքերում, երբ ազատութ յունից զրկված անձին
տրամադ րվող դեղորայք ը վստահվում է քրեակատարողա
կան հիմնարկի վարչակազմի ներկայացուցչ ին (օրինակ՝
ՔԿՀ-ից անձին դուրս բերել իս), բժշկական անձնակազմը
պետք է դեղերը նախապես փաթ եթ ավորի դեղորայք ի
պահման համար նախատեսված տուփերում: Բժշկական
գաղտնիք ը պահպանելու համար դեղորայք ը բաշխող վար
չակազմի ներկայացուցիչ ը չպետք է տեղեկացված լինի
դեղերի անվանման և չափաբաժ ինների վերաբերյալ:

3.4. Կանխ արգ ել իչ բուժ օգն ութ յուն
Քրեակատարողական
հիմ նարկներում
բժշկական
օգնութ յանն ու սպասարկման կազմակերպման կարևոր
բաղադրիչ է կանխարգ ել իչ առ ող ջ ապ ահական միջ ոցա
ռումները:
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Սա ներառ ում է բժշկական ծառ այութ յունների պատաս
խանատվութ յունը քրեակատարողական հիմ նարկներում
հիգ իենայի, բնակել ի տարածք ի, մաքրութ յան, ջեռ ուց
ման, լուսավորութ յան, օդ ափոխութ յուն, պատշաճ սննդ ի և
մաք ուր խմելու ջրի հասանել իութ յան, հագ ուստի և անկող
նային պարագ աների, անձնական հիգ իե նայի և սանիտա
րական պարագ աների, շրջ ակա միջ ավայրի անվտանգ ու
թյուն (օրինակ՝ ծխելու արգ ել ք ով տարած քների), ֆիզ իկա
կան և մտավոր վարժ ութ յուններ կատարելու հնարավորու
թյուն պայմանների նկատմամբ վերահսկողութ յունը:
Բժշկական կանխարգ ել իչ միջ ոցառ ումներ, այդ թվում՝
տեղեկատվական-լուսավորչական աշխատանքների կազ
մակերպումը պետք է ուղղված լինի ոչ վարակիչ և վարակիչ
հիվանդ ութ յունների կանխարգ ելմանը: Դրան ց կարևոր
բաղադրիչ են կանխարգ ել իչ հետազոտ ութ յուններն ու
զննութ յունները, ինչպես նաև պատվաստ ում ները:
ԽԿԿ գործ ունեութ յան մասին 3-րդ ընդհանուր հաշվետ
վութ յան 51-րդ կետի համաձայն՝ ազատ ազ րկման վայրերում
առողջապահական ծառայության խնդիրները չպետ ք է սահ
մանափակվեն միայն հիվանդների բուժմամբ: Բժշկական
ծառայությունը պետ ք է պատ ասխանատ ու լինի նաև սոցիա
լական և կանխարգելիչ բժշկության համար:

3.5. Մարդ աս իր ակ ան օժ անդ ակ ութ յուն
Մարդ ասիրական օժ անդ ակութ յունն առ ավել անհրա
ժեշտ է ցուցաբերել այն կալանավորված անձան ց ու դատա
պարտյալների նկատմամբ, ով քեր ավել ի խոցել ի են: Այդ
պիսիք են օրինակ՝ հղի կանայք, մայրերն ու նրան ց խնամք ի
տակ գտնվող երեխաները, անչափահաս, էթնիկ և մշակու
թային պատկանել իութ յամբ տարբերվող ազատութ յունից
զրկված անձինք կամ սեռ ական փոքրամասնութ յունները,
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սեռ ական հանցագ ործ ութ յունների մեջ մեղադ րվողները,
ծերերն ու հաշմանդ ամ ները:
Այս հաշվառմամբ կարևոր են նաև բժշկական անձնա
կազմի ջանքերն ազատութ յունից զրկված անձան ց պատժ ի
հետ անհամատեղել ի հիվանդ ութ յունների առկայութ յան
պարագ այում ազատ արձակման միջնորդ ութ յան ներ
կայացմանը, ինչպես նաև, ծայրահեղ դեպքերում, պացիե 
նտների արժ անապատիվ մահվանը:

3.6.Մասն ագ իտ ակ ան անկ ախ ութ յուն ը
Քրեակատարողական
հիմ նարկներում
բժշկական
անձնակազմը շատ հաճախ հայտնվում է երկընտրանք ի
առ աջ, որի համար առ աջ արկվող միակ դեղատ ոմսը՝ մաս
նագ իտական հենք ով կայացրած որոշ ում ներն են՝ բացա
ռապ ես բժշկական օգնութ յան և սպասարկման անհրաժ եշ
տութ յունից ելնելով` առ ան ց որևէ երրորդ կողմի ազդ եցու
թյան:
Այսպ ես, օրինակ՝ քրեակատարողական հիմ նարկի վար
չակազմը հրաժ արվում է ազատութ յունից զրկված անձին
տեղափ ոխել առ ող ջ ապ ահական մարմինների բուժ ա
կան հիմնարկ, հայտարարելով, որ չի կարող ապահովել
անվտանգ ութ յան աշխատակիցների օրենք ով սահմանված
բավարար թիվ՝ ցմահ դատապ արտյալ ին տեղափ ոխելու և
նշված հաստատութ յունում պահելու համար, ավել ին, վեր
ջինս ստացել է պատժ ախ ուց տեղափ ոխելու ձևով կարգ ա
պահական տույժ և պետք է այդ նպատակով տեղափ ոխվ ի
պատժ ախ ուց:
Նման իրավ իճակներում բժշկական անձնակազմը
պետք է օբյեկտիվ գնահատ ի պացիե նտ ի առ ող ջ ական
վիճակը, անհրաժ եշտ բժշկական օգնութ յան և սպա
սարկման ծավալների շրջ անակը և այն տրամադրելու
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հնարավորութ յունը՝ ուղղորդվելով բացառ ապ ես մասնագ ի
տական անկախ եզ րակացութ յուն տալու սկզբունք ով: Անհ
րաժ եշտութ յան դեպք ում պետք է նաև բժշկական եզրա
կացութ յուն ներկայացնել ազատութ յունից զրկված անձի
կարգ ապ ահական տույժ ի կիրառ ումը հետաձգ ելու համար:

3.7. Մասն ագ իտ ակ ան որ ակ ավոր ում
Քրեակատարողական հիմ նարկների բժշկական անձնա
կազմը շատ հաճախ կտրված է լինում պետական առ ողջ ա
պահական համակարգ ից և մասնագ իտական գիտել իք
ների ու անհրաժ եշտ հմտութ յունների զարգ ացման համար
պետք են բավարարվեն նրան ց կարիքները: Ջանքեր պետք
է գործ ադ րվեն բժշկական անձնակազմի պարբերական
մասնագ իտական վերապ ատրաստ ում ներ կազմակերպ ելու
ուղղութ յամբ և շարունակական մասնագ իտական զարգ ա
ցումն (ՇՄԶ) ապահովելու համար, ինչպես դա անհրաժ եշտ
է համայնք ի առ ող ջ ապահական մասնագ ետներին:

3.8. Ազատ ութ յուն ից զրկված անձ ան ց հետ
բժշկակ ան անձ նակ ազմ ի շփում ն եր ը
Բժշկական անձնակազմի աշխատանք ի անկ յունաք ա
րային սկզբունքներից մեկը ՄԻ՛ ՎՆԱՍԻՐ-ն է:
Բժշկական անձնակազմի ամբ ող ջ ջանքերը պետք է ուղ
ված լինեն ազատութ յունից զրկված անձան ց առ ողջ ութ յուն
պահպ անման գործ ին:
Ազատազ րկված անձինք անկախ իրեն ց կատարած հան
ցանք ից բժշկական անձնակազմի համար դիտարկվում են
ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐ:
Նրան ց հետ շփումները պետք է լինեն վերջիններիս
բժշկական օգնութ յան և սպասարկման շրջ անակներում:
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Ազատութ յունից զրկված անձի (պացիե նտ ի) նկատմամբ
պետք է ցուցաբերել հոգ ատար և հարգ ալ ից վերաբեր
մունք: Դիմել անուն-ազգ անվամբ, չհիշատակել վերջինիս
դատապ արտյալ կամ կալանավորված անձ լինել ը:
Պետք է հիշել, որ «բանտարկ յալներին բանտ են ուղար
կում որպես պատիժ, այլ ոչ թե պատժ ելու համար» (Պետեր
սոնի հայտնի մեջբերումը):

Խմբային աշխատանք


Ազատութ յունից զրկման վայրերում առ ող ջ ա
պահութ յան ներկայացված չափանիշներից որո՞ նք
են ձեր համար առ ավել կարևորները: Կազմեք գերա
կայութ յունների ցանկ և բացատրեք ձեր ընտրութ յու
նը:

Արդյոք կա՞ ն չափանիշներ, որոնք հնարավոր չէ
ի կատար ած ել ՔԿՀ այն միջ ավայրում, որտեղ դուք
աշխ ատում եք:

Նկարագրեք Ձեր աշխատանք ում հանդ իպող
բժշկական էթ իկային առնչվող խնդ իրները և ներ
կայացրեք Ձեր պատկերացում ները դրան ց լուծման
համար:
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Հետմոդուլային հարցաշար՝






Քրեակատրողակն հիմնարկներում ազատությու
նից զրկված անձի նկատմամբ բժշկական միջա
մտության արդյունքները կարող է տրամադրվել
Քրեակատարողական հիմնարկի պետին.
Արդյոք պետք է ազատությունից զրկված
անձին հոգեմեդ դեղորայքը տրամադրել ՔԿՀ-ի
անվտանգության աշխատակցի միջոցով.
Արդյոք կարող են ազատությունից զրկված անձի
հարա
զատը ստանալ տեղեկություններ նրա
առողջական վիճակի մասին, եթե՝ այո, ապա, ո՞ր
դեպքերում:
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Դ ԱՍ ԸՆԹ ԱՑ 4.
Ա զ ատ ու թ յու ն ից զրկվ ած
անձ ան ց խնամ ք
Քրեակատարողական հիմնարկներում հանդ իպ ում են
դեպքեր, երբ անձը առ ողջ ական վիճակից ելնելով կարիք է
ունենում մասնագ իտական խնամք ի:
Գ որ ծնականում անկողնային խնամք ի անհրաժ եշտու
թյան դեպք ում ազատութ յունից զրկված անձինք տեղա
փոխվում են ՀՀ արդ արադ ատ ութ յան նախարարութ յան
Դատապարտյալների հիվանդ անոց ՔԿՀ կամ առ ող ջ ա
պահական մարմինների բուժ ական հիմ նարկներ: Սակայն
մինչ նրան ց տեղափոխումը վերոնշ յալ հիմնարկներ կարիք
է լինում կազմակերպել վերջիններիս խնամք ը պատժ ի
կրման նշանակված վայրում:
Քրեակատարողական հիմնարկներում հանդ իպ ում են
դեպքեր, երբ ազատութ յունից զրկված անձինք ունենում են
տեղաշար ժման հետ կապված խնդ իրներ և նրան ց տեղա
շարժ ը կազմակերպվում է սայլակների միջ ոցով: Հանդ ի
պում են դեպք եր, երբ սայլակները բավարար քանակով չեն
լինում, ինչ ի հետևանք ով ազատութ յունից զրկված անձինք
դրանցից օգտվում են հերթ ով:
Հ ա

րկ է ընդ
գ ծել, որ ոչ բո
լոր ՔԿՀ-նե
րն ու
նեն թե
ք ա
հարթ ակներ և կամ սայլակներով տեղաշարժ ի համար այլ
նպաստավոր պայմաններ (հարթ հատակ, դռների բավա
րար լայնութ յուն և այլն):
Հ աշմանդ ամութ յուն ունեցող անձինք ազատազ րկման
վայրերում երբեմ ն հնարավորութ յուն չեն ունենում օգտ
վել սանհանգ ույցներից, քանի որ դրանք հիմնականում
ասիական տիպի են, ինչպես նաև վերջիններիս լոգ անք ը
— 83 —

պատշաճ կազմակերպելու համար հարմարանքներ առկա
չեն լինում:
Ազատութ յունից զրկված անձանցից շատերը կարիք են
ունենում հատուկ սննդ ակարգ ով և ռեժ իմով սնման, ինչպի
սիք են օրինակ՝ շաք արային դիաբետով հիվանդ անձինք:
Ազատութ յունից զրկված անձան ց հատ ուկ սննդ ակար
գով ապահովման վերաբերյալ ՀՀ կառ ավարութ յան 2015
թվականի հոկտեմբերի 15-ի թիվ 1182-ն որոշման 1-ին
կետ ի 4-րդ ենթ ակետի համաձայն՝ նախ ատեսված է, որ
հիմք ընդունելով բժշկի կողմից տրված եզրակացությունը
կամ խորհրդատվությունը` Հայաստ անի Հանրապետ ության
արդարադատ ության նախարարության քրեակատ արողա
կան հիմնարկներում պահվող հղի, կերակրող մայր և (կամ)
հիվանդ կալանավորված անձանց և դատ ապարտ յալներին
տրամադրվում է սույն որոշման N 1 հավելված ով նախա
տեսված սննդատեսակներից պատրաստված համապա
տասխան ճաշատեսակներ: Հիմք ընդունելով բժշկի կողմից
տրված եզրակացությունը կամ խորհրդատվությունը` Հայաս
տանի Հանրապետ ության արդարադատ ության նախարա
րության քրեակատ արողական հիմնարկներում պահվող
հղի, կերակրող մայր, անչափահաս և (կամ) հիվանդ կալա
նավորված անձանց և դատ ապարտ յալներին տրամադրվում
է սույն որոշման N 4 հավելված ով նախատեսված հավել յալ
սնունդ25:
Վ երոգրյալ
հարցի
կապակցութ յամբ
Եվ րոպայի
խորհրդի Նախարարների կոմիտեի կողմից թիվ (2006)2
25

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 15 «ՀՀ արդարադա
տության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում պահ
վող անձանց սննդի օրական նվազագույն չափաբաժինները, հանդեր
ձան
քի չափաբաժինները և դրանց շահագործման ժամկետները,
անկող
նային ու հիգիենիկ պարագաների չափաբաժինները և դրանց
շահագործման ժամկետները սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2003
թվականի ապրիլի 10-ի N 413-ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մա
սին» թիվ 1182-Ն։
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հանձնարարականով ընդ ունված, 2020 թվականի հուլ իսի
1-ին վերանայված «Եվրոպական բանտային կանոնների»
40.3-րդ կանոնի համաձայն՝ ազատ ազ րկված անձանց
պետ ք է հասանելի լինեն պետ ությունում առկա առողջա
պահական ծառայությունները՝ առանց նրանց իրավական
կարգավիճակով պայմանավորված խտրականության, իսկ
46.1-րդ կանոնում նշվում է, որ հատ ուկ խնամք պահանջող
հիվանդություն ունեցող ազատ ազ րկված անձինք պետ ք է
տեղափոխվեն հատ ուկ մասնագիտ ացված հաստ ատ ու
թյուններ կամ քաղաքացիական բուժական հիմնարկներ,
երբ նման բուժումը հասանելի չէ ազատ ազ րկման վայրե
րում 26: Նույնաբնույթ պահանջ է ներկայացվում նաև ՄԱԿ-ի
առ աջին կոնգրեսի 1955 թվականի օգ ոստոսի 30-ի Ազա
տութ յունից զրկված անձան ց հետ վարվեցողութ յան նվա
զագ ույն կանոնների 22-րդ կետի 2-րդ ենթ ակետով:
Քրեակատարողական
հիմ նարկներում
բժշկական
ծառ այութ յունները պետք է ի զորու լինի հիվանդներին
ապ ահովելու այնպիսի որակի բժշկական և բուժք ույրական
օգնութ յամբ, ինչպես նաև համապ ատասխան դիետայով,
ֆիզ իոթ երապևտիկ, վերականգնողական կամ անհրա
ժեշտ որևէ այլ հատուկ բուժմամբ, որը համապ ատասխ ա
նում է համայնք ային բուժհաստատութ յունների հիվանդ
ներին տրամադ րվող ծառ այութ յան որակին: Բացի այդ,
անհրաժ եշտ է հաշվ ի առնել բժշկական, բուժք ույրական
անձնակազմով և տեխնիկական մասնագ ետներով համա
լրված լինելու, ինչպես նաև տարած քների, սարքերի և սար
քավորումների առկայութ յան հետ կապված խնդ իրները:
Խնամք ի կազմակերպման կարևոր բաղադրիչ է մաս
նագ իտացված
խնամատարերի
համալ րված ութ յունը
«Քրեակատարողական բժշկութ յան կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի
26

Տե՛ս https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.
aspx?ObjectID=09000016809ee581 կայքէջում, 40.3 և 46.1 կետերը:
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ստորաբաժ անում ներում, սակայն գոր ծնականում նման
հաստ իքներ նախատեսված չեն լինում, իսկ ազատ ութ յու
նից զրկված անձան ց խնամք ը կազմակերպվում է ազատու
թյունից զրկված այլ անձան ց միջ ոցով:
ԽԿԿ-ն Իտալ իայի վերաբերյալ զեկույցի 75-րդ կետում
կոչ է արել. զգուշություն ցուցաբերել սահմանափակ հնա
րավորություններ ունեցող ազատ ազրկված անձանց խնա
մքն ապահովելու համար անազատ ության մեջ պահվող այլ
անձանց ներգրավելիս:
ԽԿԿ գործ ունեութ յան մասին 3-րդ ընդհանուր զեկույցի
38-րդ կետի համաձայն՝ ազատ ազրկման վայրերում բժշկա
կան սպասարկումը պետ ք է ապահովի ազատ ությունից
զրկված անձանց բուժումն ու խնամքը, ինչպես նաև տրա
մադրի համապատ ասխան սնունդ, ֆիզ իոթերապևտիկ բու
ժում, վերականգնողական կամ ցանկացած այլ անհրաժեշտ
հատ ուկ բուժում՝ համարժեք այն բուժմանը, որից օգտվում
են հիվանդները նման հիմնարկների սահմաններից դուրս:
Պետ ք է նաև նախատեսվի հիմնարկի ապահովված ությունը
բժշկական և խնամող անձնակազմով, տեխնիկական մաս
նագետներով, տարած քներով ու սարքավորումներով: Անհ
րաժեշտ է դեղամիջոցների մատ ակարարման և բաշխման
համապատ ասխան վերահսկում, իսկ դեղամիջոցների
պատրաստ ումը պետ ք է հանձնարարվի արհեստ ավարժ
բուժանձնակազմին (դեղագործ, բուժքույր և այլն):
Խնամք ի կազմակերպման մեկ այլ կարևոր բաղադրիչ է
պալ իատ իվ խնամք ի կազմակերպ ումը:
Բժշկական օգնութ յան և սպասարկման այս տեսակը
ուղղված է անբ ուժ ել ի, արագ զարգ ացող և հիվանդ ութ յան
վերջնական փուլում գտնվող հիվանդ ութ յուններով տառ ա
պող անձան ց կյանք ի որակի բարելավման հնարավորու
թյան ստեղծմանը, ցավ ի և մյուս բացասական ախտա
նիշների մեղմացմանն ու կառ ավարմանն, ինչպես նաև
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հոգ եբանական, սոցիալական և հոգևոր աջ ակցութ յան ցու
ցաբերմանն, որը կյանք ի վերջնական փուլում ապահովում է
հնարավոր լավագ ույն որակ, որն ուղղված չէ մահվան գալու
ոչ կրճատմանը և ոչ երկարացմանը: Պալ իատիվ բժշկա
կան օգնութ յունը և սպասարկումը հատկապես կարևոր է
քաղ ցկեղով և ՁԻԱՀ-ով տառ ապ ող պացիենտների համար:
Ըստ առ ող ջ ապահութ յան համաշխարհային կազմա
կերպ ութ յան պալ իատիվ բժշկական օգնութ յունն ու սպա
սարկումն անհրաժ եշտ է հիվանդ ութ յան վերջնական փու
լում գտնվող բոլոր պացիե նտներին և խիստ կարևորվում
է բժշկական օգնութ յան և սպասարկման այս տեսակի
ներդրումն առ ող ջ ապահական համակարգ ի տարբեր
մակարդ ակներում: Ինչ ը թույլ է տալ իս պնդ ելու, որ «Քրեա
կատարողական բժշկութ յան կենտրոն» ՊՈԱԿ-ն պետք է
ներգրաված լինի առ ող ջ ապ ահութ յան պալ իատ իվ խնամք ի
ծրագրերում և բուժ անձնակազմը պետք է պարբերաբար
վերապ ատրաստում ներ անցնի այդ ոլորտ ի հմտ ութ յուն
ները ձեռ ք բերելու համար:
Խնդիր
70 տարեկան ցմահ ազատազ րկման դատապարտ
ված անձը խցում տեղաշարժվել իս վայր է ընկել և
կոտրել աջ ազդրի հոդագլխիկը: Վնասվածքաբան
ների զննության արդ յունքում ցուցվել է վիրահատա
կան միջամտություն, որից պացիենտը հրաժարվել
է և շարունակում է գտնվել անկողնային ռեժիմում:
Նրա խնամքը հնարավոր չէ կազմակերպել Քրեա
կատարողական հիմնարկի իր խցում, իսկ այդ հիմ
նարկի ստացիոնար բժշկական սպասարկման բաժ
նում չկան խնամատարներ:
Ինչպե՞ս կազմակերպել անձի խնամքը:
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Դ ԱՍ ԸՆԹ ԱՑ 5.
Ինքն ասպ ան ութ յունն եր ի կանխ արգ ե
լում ը ՔԿՀ-ներ ում, ինքն ավն աս ում ն ե
րի հակ ում ուն եց ող անձ ան ց նկատ
մամ բ բժշկակ ան հսկ ող ութ յուն
«Ինքնասպանությունը միշտ չէ, որ հասկացվում է որպես
ճանապարհ դեպի մահը, քանի որ այն ինչ-որ բանից հեռու
տ անող ուղղություն է, և այդ ինչ-որ բանը մշտ ապես նույնն է.
անտ անել ի հույզեր, անտ անել ի ցավ կամ անընդունել ի չար
չարանք:
Նվազեցրեք տառապանքը, և անձը կընտրի կյանքը»:
Դոկտ որ Էդվ ին Շնեյդման

 ինքնասպանության պաշտպանիչ և ռիսկային գոր
ծոնները,
 ինքնասպանության տանող վարքագիծը,
 ինքնավ
ն ասում
ն երի և ինքնասպանությունների կան
խարգելումն ու գնահատումը,
 ինքնավ
ն ասում
ն երի և ինքնասպանության փորձերի
ժամանակ առաջին բժշկական օգնության կազմա
կերպումը:

Դ աս ընթ աց ի նպատ ակ ը
•

•

ծանոթացնել և քննարկել քրեակատարողական հիմ
նարկներում ինքնասպանության տանող վարքագծի
ճանաչման հետ կապված հարցերը,
քննարկել պաշտպանիչ և ռիսկային գործոնները ազա
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•

տությունից զրկման վայրերում,
քննարկել ինքնավն ասումն երի և ինքնասպանության
փորձերի ժամանակ առաջին բժշկական օգնության
կազմակերպումը:

Նախամոդուլային հարցեր




Ի՞նչ քայլեր է պետք ձեռնարկել, եթե անձը
կատարել է ինքնավնասում:
Արդյո՞ք կան ինքնասպանությանը նպաստող
գործոններ:
Արդյո՞ք մեկ անգամ ինքնասպանության փորձ
կատարած անձը կկրկնի արարքը:

Ինքնավնասումը լիարժ եք գիտակցութ յամբ օժտված
անձի կողմից սեփական առ ողջ ութ յանը կամ կյանք ին վերջ
դնելու, դիտավորութ յամբ ձեռնարկված և իրականացված
գործ ողութ յան հետևանք է: Այն իրականացվում է ներք ին
պատճառներով, առ ան ց սուիցիդ ալ մտքերի:
Ինքնավնասումը հաճախ հանդ իպում է հոգ եկան խան
գարումների ժամանակ, և երբեմ ն կարող է հանդ ես գալ
որպ ես սահմանային անձնային խանգ արման ախտանիշ:
Սահմանային անձնային խանգ արում ունեցող անձան ց 70
%-ը ինքնավնասում է կատարում առ ան ց սուիցիդ ալ մտադ
րութ յան:
Ինչ վերաբերվում է ինքնասպանութ յուններին, պետք
է նկատել, որ ինքնասպանութ յան գնացող մարդկան ց
մեծ ամասնութ յան նպատակը մահը չէ: Այն հանդ ես է
գալ իս որպես միջոց՝ ցավ ն ու տառ ապ անք ը դադ արեցնելու
համար:
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Անձի հոգ եկան ապրում ները հանգ եցնում են մտած ողու
թյան սահմանափակման և խնդրի վերաբերյալ լուծ ումների
ուղ իներ գտնելու անկարողութ յան: Ապագ այի հանդ եպ
հույսը մարում է հատկապես այն մարդկան ց մոտ, ովքեր
պահվում են միայնակ, չունեն աջ ակցող հարաբերութ յուն
ներ, կրոնական հավատամք, երես են թեքել մարդկանցից,
տառ ապում են դեպրեսիայից, հուսահատութ յունից, ցած ր
ինքնագնահատականից, ցինիզմից, տագնապներից, պեր
ֆեկցիոնիզմից, նվաստացումից, ձախողում ներից:
Ինքնավնասում կարող են կատարել նաև այլ ախտ որո
շումներով ազատութ յունից զրկված անձինք, ինչպիսիք են՝
դեպրեսիվ խանգ արումը, ընդհանրացված տագնապ ային
խանգ արումը, հոգ եակտ իվ նյութ երի չարաշահումը, սննդ ի
ընդ ունման խանգ արումը, հետտրավմատ իկ սթրեսային
խանգ արումը, շիզոֆրենիան և անձնային տարբեր խան
գարում ները: Ինքնավնասում կատարելով ազատութ յունից
զրկված անձինք կարող են արտահայտել իրեն ց բողոք ը
տարբեր հարցերի շուրջ:
Խոսելով ինքնավնասման ձևերի մասին, կարող ենք
առ անձնացնել առ ավել տարածված ձևերը՝ կտրված քներ,
քեր ծված քներ, ինչպես նաև հարվածներ, այրված քներ,
վնասված քների բուժմանը խոչ ընդ ոտում, թունավոր նյու
թերի օգտագ ործ ում, անդ ամախեղումներ, օտար մարմին
ների կուլ տալը և այլն:
Ինքնավնասումն առ ավել շատ տարածված է երիտա
սարդ կանան ց, պատերազմի վետերանների, հասարակու
թյունում չինտեգ րված, համասեռ ականների և երկսեռ ա
կանների, մանկութ յան ընթ ացք ում դաժ ան վերաբերմունք ի
արժ անացած անձան ց շրջ անակներում:
Հ արկ է նշել նաև, որ ինքնասպանութ յան հակումներով
անձան ց 10-20%-ը նախկինում ունեցել է այլոց հանդ եպ
բռնութ յուն գործ ադրելու փոր ձ:
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5.1 Ինքն ասպ ան ութ յան պաշ տպ ան իչ
և ռիսկ ային գործ ոնն եր ը
Ինքնավնասում ների և ինքնասպանութ յունների կան
խարգ ելման համար կարևոր է ճանաչել դրան նպաստող
ռիսկային գործ ոնները: Երբեմ ն ինքնավնասումներ կամ
ինքնասպանութ յուններ կատարելու վրա ազդ եցութ յուն
կարող են ունենալ մեկ կամ միաժ ամանակ մի քանի գոր
ծոններ:
Բնակչութ յան շրջ անում ինքնասպանութ յունների տանող
ռիսկային գործ ոններից են.
• գործազրկությունը,
• ցածր եկամուտը,
• նախկինում կատարած ինքնավն ասումն երը կամ ինք
նասպանության փորձը,
• կրթական ցածր մակարդակը,
• անձի հոգեբանական վիճակը,
• սոցիալական կարգավիճակը,
• հոգեբուժական խնդիրները,
• թմրանյութերից և ալկոհոլից կախվածությունը և այլն:
Ինքնասպանութ յան փորձը ավել ի տարածված են տղա
մարդկան ց շրջ անում:
Կարել ի է նկատել, որ ինքնասպանութ յան ռիսկային
գործ ոններից սոցիալ-հոգ եբ անական բաղադրիչ ը ունի
դրսևորման լայն շրջ անակ և ընդգ րկում է այնպիսի գոր
ծոններ, ինչպիսիք են՝ սոցիալական մեկուսացումը, հարա
զատների, ընտանիք ի, ընկերների հետ hարաբերութ յուն
ների վատթ արացումը, սոցիալական կապերի խզումը,
հոգ եբ ուժ ական հիվանդ ութ յունները կամ հոգ եբանական
դժվարութ յունները, հուզական դրսևորում ները, նախկի
նում ինքնասպան վարք ագծ ի առկայութ յունը, սպասվող
այցելութ յունների չիրականացումը:
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Խոսելով ազատութ յունից զրկման վայրերի մասին,
պետք է ընդգ ծել, որ բացի վերոգրյալ դեպքերից, ՔԿՀներում կարող են հանդ իպել տարբեր իրավ իճակներ, երբ
անձի մոտ բար ձր է գնահատվում ինքնասպանութ յան ռիս
կը: Այդպիսի իրավ իճակում կարող են հայտնվել օրինակ՝
ազատութ յունից զրկված անձան ց միջև կոն ֆլ իկտներից
տուժ ող, կարգ ապահական խախտ ում կատարած, ՔԿՀ-ի
ներսից կամ դրսից սպառնալ իքներ ստացած, կամ ենթ ամ
շակույթ ի աստիճանակարգ ութ յան ցած ր դիրք զբաղեցնող
անձը:
Ին քն ասպ ան ութ յան կամ ինքն ավն ասմ ան պատճ առ
կար ող են հանդ իս ան ալ նաև անս պաս ել ի վատ լուր եր ը,
դատ ավճ իռ ը (հատկ ապ ես, եթ ե երկ ար ատ և պատ իժ է
նշան ակվ ում), մեղ ք ի և ամ ոթ ի զգա ց ող ու թ յու ն ը (վեր
ջին ս բնոր ոշ է սպան ու թ յան դեպ ք ե ր ին և սե ռ ակ ան
հանց ագ ործ ութ յունն եր ին), դատ ավ ճռ ի կամ հանց ագ որ
ծութ յունն եր ի տար եդ արձ եր ը, այլ ոց կողմ ից ինքն աս
պան ու թ յան փոր ձ ե ր ը, վախ ի մթ ն ոլ որտ ը, բռ ն ու թ յան
ենթ արկվ ել ը, պար տք եր ի մեջ խրվ ել ը, անս պաս ել իոր են
այլ ՔԿՀ փոխ ադ րվ ել ը, ազ ատմ ան ժամկ ետ ի մոտ են ալ ը,
ազ ատ ութ յուն ից զրկմ ան վայր եր ում տիր ող բարք եր ն ու
տարբ եր իր ավ իճ ակն եր ը:
Խոսելով ինքնասպանութ յան հակման բար ձր ռիսկ ունե
ցող խմբերի մասին, կարող ենք առ անձնացնել հետևյալ
նե րը.
 20-25 տարեկան ազատությունից զրկված անձինք,
ովքեր կալանավորման առաջին օրերն են անցկացնում
ՔԿՀ-ում,
 30-35 տարեկան դատապարտյալները,
 պատժախցում կամ մեկուսի պահվող ազատությունից
զրկված անձինք,
 սպանության համար դատապարտվածները,
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 բռնությամբ զուգորդված հանցագործություններ կա
տարած անձինք,
 սեռական հանցագործությունների համար դատապա
րտվածները,
 տևական պատիժներ կրողները, ցմահ դատապար
տյալները,
 հոգեկան հիվանդությամբ տառապողները,
 ալկոհոլային և թմրանյութային կախվածություն ունե
ցողները:

5.2 Ինքն ասպ ան ութ յան տան ող վարք ագ իծ ու
գնահ ատ ում
Քրեակատարողական հիմ նարկներում կարևոր խնդ ի
րից է ինքնավնասման և ինքնասպանութ յան դեպքերի
կանխ արգ ելումը, որը պահանջ ում է նաև բժշկական
անձնակազմի անմիջ ական և հետևողական հսկողութ յունն
ու աջ ակցութ յունը, այդ թվում բացահայտման գործ ընթ ա
ցին, որն իր մեջ ներառ ում է մեծ ած ավալ մասնագ իտական
աշխատանք:
Ինքնասպանութ յունների և ինքնավնասում ների կան
խարգ ելման համար հարկավոր է կարողանալ ճիշտ գնա
հատել վտանգ ը, արարք ը կատարելու հավանականու
թյունը: Այդ գնահատումը իրականացնելու համար, մաս
նագ ետները պետք է ունենան բավարար գործ իք ակազմ և
հմտութ յուններ այն արդ յունավետ իրականացնելու համար:
Այսպիսով, յուրաք անչ յուր քրեակատարողական հիմ
նարկ պետք է ունենա լավ մշակված և տեղայնացված
ինքնասպանութ յունների և ինքնավնասումների կանխ ար
գելման ռազմավարութ յուն՝ վերապ ատրաստված անձնա
կազմի ընդգ րկմամբ:
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Սկրինինգ ային զննութ յան ժամանակ որոշ մանրա
մասներ կարող են հուշել ազատութ յունից զրկված անձի
ինքնասպանութ յան կամ ինքնավնասման մտայնութ յան
մասին: Այդպիսի նախանշաններ կարող են դրսևոր
վել լացի, անքնության, դանդաղկոտ ության, բացառիկ
անհանգստ ության, ետ ու առաջ քայլելու, տագնապի և հու
սահատ ության այլ նշանների, դեպրեսիայի, վրդովմունքի,
խուճապի, զառանցանքային դեպրեսիայի, ինքնասպանու
թյան մտայնության և այլ ձևերով:
Մասնագ ետները, ինչպ ես նաև քրեակատարողական
ծառ այողները պետք է մեծ ուշադրութ յուն դար ձնեն նախկի
նում կատարած ինքնավնասում ների և ինքնասպանութ յան
ձախ ողված փորձերի առկայութ յանը: Ինքնասպ անութ յան
ռիսկի գնահատումը ենթ ադրում է տարբեր ցուցանիշների,
ինչպես նաև այդ ցուցանիշների միջև առկա փոխազդ եցու
թյունների գնահատում:
ՔԿՀ-ում գտն
վե
լու ըն
թ աց
ք ում կա
րող են ի հայտ գալ
լրացուցիչ նշաններ, որոնք կարող են բացահայտել ինք
նասպանութ յան մտայնութ յունը:
Այդպիսիք են սթրեսի կամ հուսալք ութ յան նշանները.
 միայնակ ավելի շատ ժամանակ անցկացնելը,
 ինքնամփոփ կամ չշփվող դառնալը,
 սննդից հրաժարվելը,
 չքնելը,
 ապագայի պլաններ չկազմելն ու չունենալը,
 չնչին հարցերի շուրջ ցասման պոռթկումն երը,
 առողջապահական ստորաբաժանում հաճախակի այ
ցելելը,
 անձնական իրերից ազատվելը:
Ա յսպիսով, յուրաք անչ յուր ինքնասպանութ յան դեպ ք
ռիսկ գնահատել իս մասնագ ետները պետք է մանրակրկիտ
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դիտարկեն անձի դրսևորած վարք ագ իծ ն ու վերջին շրջ անի
հետաք րքրութ յունների շրջ անակը:

5.3 Ինքն ավն աս ում ն եր ի և ինքն ասպ ան ութ յուն
ներ ի կանխ արգ ելում
Ինքնասպանութ յունների և ինքնավնասում ների կան
խարգ ելման ուղղված աշխատանքները սկսում են հեն ց
ՔԿՀ ընդ ունվել իս: Համապ ատասխ ան գործ իքներով պետք
է գնահատել ինքնասպանութ յունների և ինքնավնասում
ների հավանականութ յունը:
Եվ րոպայի խորհրդի «Առ ող ջ ապահութ յան և մարդ ու
իրավունքների պաշտպանութ յան ամրապնդ ումը Հայաս
տանի քրեակատարողական հիմնարկներում» ծրագրի
շրջ անակներում մշակվել են ՔԿՀ մուտք գործ ող ազա
տութ յունից զրկված անձան ց մոտ ինքնավնասումների և
ինքնասպանութ յունների կատարման նախնական ռիս
կայնութ յունը գնահատելու, ինչպես նաև ոչ խորք ային և
մասնագ իտական հարցում ների և հետազոտութ յունների
իրականացման համար գործ իք ակազմ: Որի նպատակ է
ինքնավնասում ների և ինքնասպանութ յունների վարք ագ իծ
դրսևորող ազատութ յունից զրկված անձան ց վաղ հայտնա
բերումը, ինչպես նաև դրան ց կանխարգ ելումն ու ժամանա
կին անհրաժ եշտ մասնագ իտական օգնութ յան կազմակեր
պումը:
Ինքնասպանութ յան առ ումով ռիսկային համարված
անձը անհրաժ եշտ տևողութ յամբ պետք է պահվ ի դիտարկ
ման հատուկ մեխանիզմի հսկողութ յան ներք ո: Բացի այդ,
նման անձինք չպետք է կարողանան հեշտորեն օգտվել իրե
նց վնասելու առ ումով հարմար միջ ոցներից (խցի պատու
հանի ճաղավանդ ակներ, կոտ րված ապ ակի, պարաններ,
քուղեր, գոտիներ կամ սավաններ և այլն):
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Այս պահանջներին անդ րադ առնում են նաև մի շարք
միջ ազգ ային հեղ ինակավոր կառ ույցներ, ինչպես օրինակ
ԽԿԿ-ն: Այս
պես, ԽԿԿ-ն իր 3-րդ ընդ
հա
նուր զե
կույ
ցում
նշում է, որ կյանքից զրկելու միջոցները (պատ ուհանավան
դակի ձողերը, կոտրված ապակին, գոտիները, փողկապ
ները և այլն) չպետ ք է հասանելի լինեն ինքնասպանության
ռիսկի խմբին դասվող անձանց 27:
Ինքնասպանութ յան
առ ումով
ռիսկային
համար
ված բոլոր անձինք պետք է օգտվեն հոգ եբանի և բժշկի
խորհրդատվութ յունից, աջ ակցութ յունից և այլ անձան ց
հետ շփվելու հնարավորութ յուններից:
Անդրադ առնալով ներպ ետական կարգ ավորում ներին,
հարկ է նշել, որ ՀՀ կառ ավարութ յան 2006 թվականի օգ ոս
տոսի 3-ի N 1543-Ն որոշման հավելված ի 9-րդ կետի համա
ձայն՝ ազատ ությունից զրկված անձինք Քրեակատ արողա
կան հիմնարկ ընդունվելիս կարանտինային բաժանմունքում
անցնում են նախնական բժշկական զննություն, ինչն ունի
կարևոր նշանակություն ինքնասպանությունների կանխար
գելման հարցում:
Այս հարցի կապակցութ յամբ ԽԿԿ-ի 3-րդ ընդհանուր
զեկույցի համաձայն՝ ազատ ությունից զրկման վայրեր
ընդունվելուց բժշկական զննություն անցնելը, կարանտի
նային բաժանմունքում ուղղիչ հիմնարկի պայմաններին
հարմարվելու ուղղությամբ տարվող աշխատ անքները պետ ք
է կարևոր դեր խաղան ինքնասպանությունների կանխար
գելման հարցում: Կանոնավոր կերպով կատ արված
բուժզննումը կարող է ի հայտ բերել այդպիսի վտանգի
ենթակա ազատ ությունից զրկված անձանց մի մասին և
մասնակիորեն թեթևացնել անհանգստ ության զգացումը,
27

Տե՛ս ԽԿԿ-ի գործունեության մասին 3-րդ ընդհանուր զեկույցը, որն ընդգրկում
է 1992 թվականի հունվարի 1-ից դեկտեմբեր 31-ն ընկած ժամանակահատվածը
https://rm.coe.int/1680696a40 կայքէջում, էջ 65, կետ 59:
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որն ունենում են ազատ ությունից զրկման վայրեր նոր մուտք
գործ ած բոլոր անձինք: Ինքնասպանության ռիսկի խմբին
դասվող անձինք պետ ք է հատ ուկ հսկողության տակ գտն
վեն այնքան ժամանակ, որքան դա անհրաժեշտ է 28:
Ինքնասպանութ յան կամ ագրեսիվ վարք ագծ ի ակնհայտ
նշաններ դրսևորող ազատութ յունից զրկված անձինք պետք
է անհապաղ զննվեն հոգ եբ ույժ ի կողմից, ըստ անհրա
ժեշտ ութ յան պետք է կազմակերպ ել նրան ց փոխադրումը
հոգ եբ ուժ ական բաժ անմունքներ:
Ռ ենոլդն ընդդ եմ Ֆրանսիայի գործ ով Եվրոպական
դատարանը ճանաչել է ՄԻԵԿ 2-րդ և 3-րդ հոդված ի խախ
տում այն ընդհանուր սկզբունք ի հիման վրա, որ դիմումա
տուի եղբայրը ունեցել է հոգեկան խանգարում (սուր փսի
խոզ), ինքնասպանության փորձ է կատ արել և չի քննարկվել
նրա հոգեբուժական հաստ ատ ություն տեղափոխելու հար
ցը, ինչպես նաև իշխանությունները չեն հետևել, որ ընդունի
ցուցված դեղորայքը (ամիսը մի քանի հաբ է ընդունել), ավե
լին տեղավորվել է պատժախուց 45 օրով: ՄԻԵԴ – ը հատկա
պես նշել է, որ նրա դեղորայքը նրան տրվել էր առանց որևէ
վերահսկողության (պարբ. 100): Ավելին, Ռենոլդը պատ ժ
վել էր մենախցով՝ բանտի աշխատ ողի վրա հարձակվելու
համար, սակայն այդ որոշումը կայացնելիս հաշվի չէր առնվել
նրա հոգեկան վիճակը (պարբ. 106): Ռենոլդն ինքնասպան է
եղել մենախցում: ՄԻԵԴ-ը գտել է, որ իշխանությունները չեն
կատ արել Ռենոլդի կյանքը պաշտպանելու՝ իրենց պոզ իտիվ
պարտ ավորությունը (պարբ. 109–110) 29:
28

29

Տե՛ս ԽԿԿ-ի գործունեության մասին 3-րդ ընդհանուր զեկույցը, որն
ընդգրկում է 1992 թվականի հունվարի 1-ից դեկտեմբեր 31-ն ընկած
ժամանակահատվածը https://rm.coe.int/1680696a40 կայքէջում, էջ 65, կետ
58:
Տե՛ս Ռենոլդն ընդդեմ Ֆրանսիայի գործով 2008 թվականի հոկտեմբերի 16-ի
վճիռը, գանգատ թիվ 5608/05 գործը՝ https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22item
id%22:[%22001-88972%22]} կայքէջում:
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Ինքնասպան վարք ագ իծ ունեցող անձինք պետք է ստա
նան բավարար խնամք:
Մասնագ ետը ինքնասպան հակումներ ունեցող անձի
խնամք ը կազմակերպել իս պետք է հետևի հետևյալ 7
սկզբունքներին.
 ինքնասպանությունն անխուսափելի չէ,
 փոփոխությունը միշտ հնարավոր է,
 ինքնասպանության մասին իրազեկությունը կարող է
էապես նվազեցնել ռիսկը,
 ինքնասպանություն գործելու ցանկություն ունեցող ան
ձը պետք է տա իր համաձայնությունը՝ առաջարկվող
օգնության համար,
 ըմբռնմամբ զուգորդված ունկնդրումը թեթևացնում է
հուսահատությունը,
 ինքնասպանության որոշ դեպքեր ամեն դեպքում տեղի
կունենան՝ անկախ գերազանց խնամքից,
 անձնակազմին աջակցելու անհրաժեշտությունը:
Կարևոր է նաև կանխ արգ ել իչ գնահատ ում իրականաց
նել ինքնավնասման վարք ագ իծ ունեցող անձան ց հայտնա
բերման համար:
Գնահատումը պետք է ներառ ի հետևյալ ը.
 ինքնասպանության մտադրության իրագործելիության
աստիճանը. հաճախ գործողությունը պլանավորված չէ,
այլ կատարվում է՝ ի պատասխան հին ու ցավոտ հիշո
ղությունների,
 վարքագծի հնարավոր բացատրությունը. այն ներա
ռում է ինքնավն ասող գործողության դրդապատճառնե
րի հայտնաբերմանն ուղղված ջանքերը, ինչի համար
պահանջվում է համբերություն և ժամանակ, հնարա
վոր է՝ տևական, ինչը միշտ չէ, որ իրագործելի է,
 ընտանիքի անդամն երի և բախտակիցների հետ ունե
ցած խնդիրները,
— 98 —

 հոգեբուժական հիվանդության առկայությունը. հար
կավոր է պարզել դեպրեսիայի, ինչպես նաև անձնայի
և վարքային խանգարման աստիճանը:

5.4 Ինքն ավն աս ում ն եր ի և ինքն ասպ ան ութ յան
փորձ եր ի ժամ ան ակ առ աջ ին բժշկակ ան
օգն ութ յան կազմ ակ երպ ում ը
Կարևոր է ժամանակին և հավասարակ շռված մոտեցում
ցուցաբերել ինքնասպանութ յան փորձի կամ ինքնավնաս
ման ժամանակ:
Ինքնավնասում ները հիմ նականում կատարվում են սուր
կտրող-ծակող գործ իքներով նախ աբ ազկի, պարանոցի,
որովայնի և մարմնի այլ հատվածներում կտրված քներ անե
լով, ինչպես նաև շուրթ երը կամ կոպերը միմյան ց կարելու
ձևով:
Ազատութ յունից զրկված անձանցից ոմանք կարող են
իրականացնել անդ ամահատ ումները՝ վերջ ույթների կտրե
լու-պոկելու ձևով: Ոմանք էլ նախընտրում են հեղուկի (թք ի,
քիմիական տարբեր նյութ երի և այլն) ներարկում, որոնք
առ աջ ացնում են տեղային բորբ ոք ային երևույթներ, թարա
խակույտ:
ՔԿՀ-ում տարածված ինքնավնասման դեպքերից են՝
օտար մարմինների կուլ տալ ը, կամ ներհրել ը ուղ իղ աղու
մեջ:
Ինքնավնասում ների և ինքնախեղում ների ձևերը տար
բեր են, սակայն նրան ց նկատմամբ առ աջին բժշկական
օգնութ յան սկզբունքները ընդհանուր են.
 գնահատել վնասվածքի վտանգավորությունը (կյանքին
սպառնացող իրավիճակներ, զարկերակային արյունա
հոսություններ, քներակի վնասվածք, ներքին օրգաննե
րի հնարավոր վնասված, ներքին արյունահոսություն
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ներ, մկանների, ջլերի, ոսկրերի վնասվածքներ և այլն),
 կանգնեցնել արյունահոսությունը (բարձրացնել վեր
ջույթը, դնել ճնշող վիրակապ, ըստ անհրաժեշտության
դեպքում տեղադրել լարան և այլն),
 եթե պացիենտի գիտակցությունը պահպանված է,
խնդրել պառկել կամ նստել՝ հետագա բարդություննե
րից խուսափելու համար,
 եթե պացիենտն ունի գիտակցությունը կորցնելու զգա
ցողություն և շնչում է արագացած ռիթմով, ապա այն
կարող է սկսվող շոկի նախազգուշացնող կամ ահա
զանգող նշաններ լինել, ապա պառկեցնել տուժողին՝
գլուխն իրանից ավելի ցածր դիրքում և հնարավորու
թյան դեպքում բարձրացնել ոտքերը,
 եթե պացիենտը կյանքի նշաններ ցույց չի տալիս (օրի
նակ՝ չի պատասխանում Ձեր հարցերին, չի շնչում, չի
շարժվում) պետք է սկսել սիրտ-թոքային վերակենդա
նացման միջոցառումն երը (վերին շնչուղիների անցա
նելիության ապահովում, բերան-բերան շնչառություն,
սրտի արտաքին մերսում), հակաշոկային միջոցառում
ներ,
 վն ասված հատվածը ծածկել ստերիլ վիրակապով՝ վա
րակի ներթափանցումը կանխելու նպատակով,
 եթե պացիենտը փսխում է կամ բերանից արյունահո
սություն է նկատվում, պետք է շրջել կողքի՝ շնչահեղ
ձությունը կանխելու համար,
 անհրաժեշտության դեպքում արձակել սեղմող և ճնշող
հագուստը,
 եթե պացիենտն իրականացրել է թքի կամ այլ նյութերի
ներարկում, պետք է կազմակերպել վիրաբույժի խո
րհրդատվություն, բուժման հետագա տակտիկան որո
շելու համար,
 եթե պացիենտը կարել շրթունքները կամ կոպերը,
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համաձայնության դեպքում պետք է ամենօրյա ռեժիմով
մշակել կարերը երկրորդային վարակից խուսափելու
համար, կազմակերպել վիրաբույժի, ակնաբույժի խո
րհրդատվություն,
տեղափոխել բժշկական սպասարկման բաժին հետա
գա բժշկական հետազոտումն ու օգնությունը կազմա
կերպելու համար,
պացիենտի նկատմամբ ցուցաբերել կարեկցանք և հո
գածություն,
կազմակերպել նեղ մասնագետների խորհրդատվու
թյուն (վիրաբույժ, հոգեբույժ, նյարդաբան և այլն)
կազմակերպել անհրաժեշտ լաբորատոր-գործիքային
հետազոտությունները,
անհրաժեշտության դեպքում ահազանգել շտապ օգ
նության ծառայություն,
ըստ անհրաժեշտության կազմակերպել պացիենտի հե
տագա բժշկական օգնությունն ու սպասարկումը առող
ջապահական մարմինների բուժական հիմն արկներում,
հնարավորության դեպքում պարզել ինքնավն ասման
պատճառները և մշակել քայլեր դրանց վերացման
հնարավորության և հետագայում ինքնավն ասումն երի
կրկնումը բացառելու համար:

Ինքնասպանութ յունները ՔԿՀ-ում հիմ նականում իրա
կանացվում են կախվելու, բար ձր տեղ ից ընկնելու և այլ
ձևերով:
ՔԿՀ-ում ինքնասպանութ յան փորձերի վարման համար
պետք է ունենալ նախապ ես մշակված ռազմավարութ յուն,
որտեղ պետք է ներգրավել բժշկական անձնակազմին:
Բժշկական անձնակազմը պետք է ներդնի բոլոր ջանքերը
մասնագ իտական իրավասութ յան և կարողութ յունների
շրջ անակում աջ ակցելու թիմին և ապ ահովելու ազատու
թյունից զրկված անձի անհրաժ եշտ բժշկական օգնութ յամբ
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ու սպասարկմամբ: Բժշկական անձնակազմը պետք է ցու
ցաբերի կարեկցանք և մարդ ու ցավ ն ըմբռնելու ընդ ունա
կութ յուն:
Եթե Դուք այդ իրավ իճակում ընտրվում եք կոնտակ
տային անձ, ապա իրավ իճակը վերցրեք Ձեր հսկողության
տակ: Հի
շեք, որ միայն դուք եք խո
սում ինք
նաս
պա
նու
թյան փորձ իրականացնող անձի հետ:
Վերջինիս դիմեք անունով: Անձին խնդրեք դադար տալ և
պատմել իր խնդրի մասին: Թույլ տվեք, որ նա արտ ահայտի
իր հույ
զե
րը, սա
կայն թույլ մի՛ տվեք ագ
րե
սիա Ձեր կամ
այլոց հանդեպ՝ հստ ակ և բարեհամբույր ձևով խրախուսե
լով անձին՝ խոսել ձեզ հետ և պատմել առկա խնդրի մասին:
Խուսափեք վիճաբանությունից: Եթե նրանք հայտնում են,
որ փորձում են սպանել իրենց, խոսեք ապրելու և մեռնելու
պատճառների մասին: Դրսևորեք հարգանք և ըմբռնում
ազատ ությունից զրկված անձի ցավի նկատմամբ՝ ի սկզբանե
կենտրոնանալով մեռնելու պատճառների վրա: Հարցնելով
մեռնելու պատճառների մասին, համոզեք, որ իսկապես
ցանկանում եք լսել նրա սթրեսի պատճառների մասին.
երբ սպառել եք մեռնելու պատճառների մասին զրույցը,
մի՛ խորացեք միայն ապրելու պատճառների մեջ: Մեռնելու
պատճառները լսելով՝ բավականաչափ գիտելիք է ձևավոր
վում ապրելու պատճառների մասին հարցուփորձ անելու
համար: Մեռնելու պատճառների վրա կենտրոնանալը նաև
շեղում է ինքնավնասող վարքագծից: Ընդգծեք հայտնված
տեղեկությունների դրական կողմերը: Պայքարեք հուսահա
տության դեմ. ի ցույց դրեք խնդրի դրական կողմերը: Հու
սահատ ության դեմ պայքարեք նախկինից եկող խնդիրները
վեր հանելով. «ինչպե՞ս հաղթահարեցիք այդ խնդիրները.
դուք դեռ չեք սպառել բոլոր հնարավորությունները»: Ի հայտ
բերեք ուժեղ կողմերը և խթանեք ինքնագնահատ ականը.
եթե հաղթահարեցիք դատ աքննության փուլը, ուրեմն մինչև
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հիմա լավ եք գլուխ հանել: Քննարկեք ինքնասպանության
վերջնական բնույթը: Եթե անհրաժեշտ է՝ շեղեք խոսակցու
թյունը, մինչև օգնությունը վրա հասնի: Համաձայնեցրեք
հետ ագա քայլերը և ցուցաբերվելիք աջակցությունը, սակայն
փորձեք ստանալ համաձայնությունը՝ շեշտ ադրելով նրա
անվտանգությունը պահպանելու անհրաժեշտ ությունը: Այն
կարող է ներառել առաջին օգնությունը և հատ ուկ հսկողու
թյան սենյակ փոխադրելը. ընդգծեք, որ դա պատժի միջոց
չէ:
Ինքնավնասմանը կամ ինքնասպանութ յան փորձին
հաջ որդ ող ժամանակահատված ը առ ավել խոցել ի ժամա
նակահատված ն է, որի ընթ ացք ում անձը կարող է կրկին
հակվել ինքնասպանութ յան մտք ին: Անձը կարող է դրսևո
րել ամոթ ի, մեղք ի, զայրույթ ի և վրդ ովմունք ի հետ կապված
հույզեր՝ կապված ինքնավնասման կամ ինքնասպանութ յան
փորձի հետ: Անձը կարող է վստահ լինել, որ ինք ը խարանել
է իրեն: Նա կարող է մտահոգվել այն մասին, թե անձնա
կազմը, ընտանիք ի անդ ամները և այլ անձինք ինչպես կվե
րաբերեն իրեն: Անձնակազմը, ընտանիք ի անդ ամները և
ընկերները կարող են զայրալ ից կամ անտարբեր լինել, ինչ ը
կարող է ավելացնել նրան ց սթրեսը: Կարևորագ ույն նշա
նակութ յուն ունի տվ յալ անձի հետ կապը վերահաստատել
կարեկից ձևով: Աջ ակցութ յան համակարգ երի վերանայում:
Բուժ անձնակազմի մոտ հանդ իպող տրավմայի երեք
փու
լե
րը, ո
րո
նք կա
րող են նույն կե
րպ դրսևոր
վել ՔԿՀ
ծառ այողների մոտ.
 շոկ՝ ուժասպառ և բարոյալքված անձնակազմի մոտ,
 զայրույթի, մեղքի, տագնապի և դեպրեսիայի զգացո
ղությունների հաղթահարում,
 մեղադրվելու վախ:
Այս բարդ ու պատասխանատ ու ճանապ արհին շատ
կարևոր է, ՊՈԱԿ-ի և Քրեակատարողական ծառ այութ յան
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վարչակազմի կողմից բժշկական անձնակազմին անվերա
պահորեն աջ ակցել ը:

Հետմոդուլային հարցեր




Ի՞նչ քայլեր է պետք ձեռնարկել ինքնաս
պա
նու
թյան սպառնալիքի դեպքում,
Ովքե՞ր են հանդիսանում ինքնասպանության
բարձր ռիսկի խմբի անձիք,
Ո՞ր մասնագետները պետք է աշխատեն անձի
մոտ ինքնավնասումների ռիսկերը գնահատելիս:
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