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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ա զա տութ յու նից զրկված ան ձինք տար բեր պատ ճառ նե
րով հա ճախ հայ տա րա րում են հա ցա դուլ և  այդ ըն թաց քում 
նրանց ա ռող ջութ յան պահ պան ման ի րա վուն քի ա պա հով
ման տե սանկ յու նից կարևոր բա ղադ րիչ է վեր ջին նե րիս 
նկատ մամբ պատ շաճ բժշկա կան հսկո ղութ յու նը:

Ա զա տութ յու նից զրկման վայ րե րում մեծ թիվ են կազ մում 
հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձինք, ինչ
պես նաև հաշ ման դա մութ յուն և խ նամ քի կա րիք ու նե ցող 
ան ձինք, ո րոնք մշտա պես գտնվում են այն տեղ բժշկա կան 
օգ նութ յուն և ս պա սար կում ի րա կա նաց նող բժշկա կան անձ
նա կազ մի հսկո ղութ յան ներ քո:

Ք րեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում հան դի պող 
խնդիր նե րից է նաև ինք նաս պա նութ յուն ներն ու ինք նավ նա
սում նե րը, ո րոնց կան խար գել ման և բժշկա կան օգ նութ յան 
կազ մա կեր պու մը կարևո րա գույն հար ցե րի շրջա նա կում է:

Վե րոգր յալ գոր ծա ռույթ նե րում կարևոր դե րա կա տա րում 
ու նեն նաև փակ հաս տա տութ յուն նե րի մի ջին բու ժանձ նա
կազ մը։ Ուս տի, վեր ջին նե րիս մաս նա գի տա կան կա րո ղութ
յուն նե րի բարձր մա կար դա կը նշված գոր ծա ռույթ նե րի արդ
յու նա վետ ի րա կա նաց ման կարևոր նա խա պայ ման են, որն 
ա ռաջ է բե րում պար բե րա կան վե րա պատ րաս տում նե րի 
անհ րա ժեշ տութ յուն:

Ա զա տութ յու նից զրկված ան ձանց նկատ մամբ իր գոր
ծա ռույթ ներն ի րա կա նաց նե լիս բժշկա կան անձ նա կազ մը 
պետք է ուղ ղորդ վի բժշկա կան է թի կա յի ըն դուն ված նոր
մե րով:

Նշ վա ծի հաշ վառ մամբ` նա խա տես վում է ի րա կա նաց
նել հա ցա դու լի վար ման, հո գե բու ժա կան օգ նութ յան և 
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ս պա սարկ ման, բժշկա կան է թի կա յի և պա ցիենտ նե րի 
խնամ քի կազ մա կերպ մանն առնչ վող թե մա նե րի վե րա բեր
յալ մի ջին բու ժանձ նա կազ մի վե րա պատ րաս տում: Ն ման 
վե րա պատ րաստ ման նպա տակն է «Ք րեա կա տա րո ղա կան 
բժշկութ յան կենտ րո նի» ՊՈԱԿի մի ջին բու ժանձ նա կազ
մին տրա մադ րել ի րա վա կան և բժշկա կան գի տե լիք ներ 
վե րա բե րե լի հար ցե րի շուրջ, ինչ պես նաև զար գաց նել 
նրանց հա մա պա տաս խան գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց
ման հմտութ յուն նե րը: Հա տուկ ու շադ րութ յուն է դարձ վե լու 
հա ցա դու լի կլի նի կա կան վար ման և հո գե կան ա ռող ջութ յան 
խնդիր ներ ու նե ցող ան ձանց, ինչ պես նաև ինք նաս պա նութ
յուն նե րի կան խար գել ման և  ինք նավ նա սում նե րի հա կում 
ու նե ցող ան ձանց նկատ մամբ հսկո ղութ յան վե րա բեր յալ 
մաս նա գետ նե րի հմտութ յուն նե րի զար գաց մա նը, ո րի նպա
տա կով վե րա պատ րաստ ման ըն թաց քում շեշ տը դրվե լու է 
գործ նա կան վար ժութ յուն նե րի վրա:

Հա ցա դուլ հայ տա րա րած ա զա տութ յու նից զրկված 
ան ձանց նկատ մամբ պետք է ի րա կա նաց վի ա մե նօր յա 
բժշկա կան հսկո ղութ յուն, որն իր մեջ նե րա ռում է ոչ միայն 
բժշկի կող մից վեր ջի նիս զննութ յան պար տա դիր պայ
ման, այլ նաև մի ջին բու ժանձ նա կազ մի կող մից բժշկի ցու
ցում ներն ու ա զա տութ յու նից զրկված ան ձի նկատ մամբ 
դի տար կում ի րա կա նաց նե լու պար տա վո րութ յուն: Ն ման 
գոր ծա ռույթ քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում մի ջին 
բու ժանձ նա կազմն ի րա կա նաց նում է նաև հո գե կան ա ռող
ջութ յուն ու նե ցող ան ձանց նկատ մամբ:

Բժշկա կան անձ նա կազ մի աշ խա տան քում կարևոր գոր
ծա ռույթ է նաև քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ մուտք գոր
ծող յու րա քանչ յուր ա զա տութ յու նից զրկված ան ձի նկատ
մամբ ինք նաս պա նութ յուն նե րի և  ինք նավ նա սում նե րի 
կա տար ման ռիս կի գնա հա տու մը, ինչ պես նաև այդ դեպ քե
րում ա ռա ջին բժշկա կան օգ նութ յան կազ մա կեր պու մը:
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Վե րա պատ րաս տում նե րի ա վար տին նա խա տես վում է, 
որ քրեա կա տա րո ղա կան հա մա կար գի մի ջին բժշկա կան 
անձ նա կազ մը կու նե նա պատ կե րա ցում և հմ տութ յուն ներ 
հա ցա դու լի վար ման, ինք նաս պա նութ յուն նե րի կան խար գել
ման բժշկա կան բա ղադ րի չի, ինք նավ նա սում նե րի հա կում 
ու նե ցող ան ձանց նկատ մամբ բժշկա կան հսկո ղութ յան, 
հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր նե րի տար բե րակ ման, դրանց 
նկատ մամբ ի րա կանց վող հսկո ղութ յան վե րա բեր յալ, ան հե
տաձ գե լի բժշկա կան օգ նութ յան տրա մադր ման, պա ցիենտ
նե րի խնամ քի կազ մա կերպ ման վե րա բեր յալ՝ պահ պա նե լով 
բժշկա կան է թի կա յի հան րա ճա նաչ սկզբունք նե րը։ 

Վե րա պատ րաստ ման ծրա գիրն ընդգր կում է թե մա նե րի 
լայն շրջա նակ, նե րառ յալ՝ վե րոգր յալ թե մա նե րին առնչ վող 
մի ջազ գա յին և ներ պե տա կան ի րա վա կան կար գա վո րում
նե րը, ինչ պես նաև բժշկա կան օգ նութ յան և ս պա սարկ ման 
սկզբունք նե րը։

Ա ռա ջարկ վում է վե րա պատ րաստ մա նը հատ կաց նել 2 
օր, ո րը կնե րա ռի ինչ պես քննար կում ներ հարց ու պա տաս
խա նի ձևա չա փե րով, այն պես էլ պրակ տիկ դեպ քե րի վեր լու
ծութ յուն, դե րա խաղ և փոքր խմբե րով աշ խա տանք: Վե րա
պատ րաստ ման ծրագ րի արդ յու նա վե տութ յան տե սանկ յու
նից նա խընտ րե լի է, որ մաս նա կից նե րի քա նա կը լի նի 8–10 
անձ յու րա քանչ յուր վե րա պատ րաստ ման դա սըն թա ցի 
հա մար՝ նե րա ռե լով հի վան դա նո ցա յին և  ար տա հի վան դա
նո ցա յին բժշկա կան օգ նութ յուն և ս պա սար կում ի րա կա
նաց նող մի ջին բու ժանձ նա կազ մի խա ռը խումբ1: 

Պար տա դիր կի րա կա նաց վի վե րա պատ րաստ ման դա սըն
թա ցի գնա հա տում՝ և՛ պրակ տիկ խնդիր նե րի քննարկ ման, և՛ 
ա ռան ձին թե մա նե րի վե րա բեր յալ թես տե րի մի ջո ցով: Վե րա
պատ րաստ ման ա վար տին կա րե լի է նաև նա խա պես մշակ ված 

1 «Քրեակատարողական բժշկության կենտրոնի» ՊՈԱԿի միջին բուժ անձնա
կազմին ընդհանուր թիվը 73 բուժքույր և 10 մայրապետ։ 
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գնա հատ ման թեր թիկ նե րի մի ջո ցով հնա րա վո րութ յուն տալ 
մաս նա կից նե րին գնա հա տել ի րենց իսկ արդ յունք նե րը:

Կո րո նա վի րու սա յին (COVID19) հա մա վա րա կի պատ ճա
ռով ա ռե րես ձևա չա փի անհ նա րի նութ յան դեպ քում վե րա
պատ րաստ ման դա սըն թա ցը կա րող է կազ մա կերպ վել 
առ ցանց տար բե րա կով։ Մաս նա կից նե րին կտրվեն հա տուկ 
ցու ցում ներ այս կա պակ ցութ յամբ, այդ թվում նաև տե սա
կա պով հան դիպ ման հղու մը։

Հե ռա վար հան դիպ ման ըն թաց քում դա սըն թա ցի ին տե
րակ տիվ լի նելն ա պա հո վե լու նպա տա կով կարևոր կլի նի 
հա մոզ վել, որ բո լոր մաս նա կից նե րը կա րող են միա նալ ան հա
տա կան հա մա կար գիչ նե րի կամ նոթ բու քե րի մի ջո ցով, ո րոնք 
ու նեն տե սախ ցիկ և միկ րո ֆոն և նա խա պես փոր ձարկ ված են։  

Նա խընտ րե լի է հնա րա վո րութ յան դեպ քում դասընթացը 
կազ մա կեր պել ա ռե րես ձևա չա փով։  

ՕՐԱԿԱՐԳ2

Հ/Հ ԹԵՄԱ ԺԱՄ. ՄԵԹՈԴԱԲԱ
ՆՈՒԹՅՈՒՆ

Օր 1
1. «Բժշկա կան է թի կա».

ա) Բժշկա կան է թի կա յի սկզբուն
ք նե րը. Հի պոկ րա տի եր դու մից 
մինչև դեոն թո լո գիա յի ար դիա
կան մո տե ցում նե րը:

Բուժ քույ րե րի դե րը կա լա նա վոր
ված նե րի և բան տարկ յալ նե րի 
խը նամ քի գոր ծում. բուժ քույ
րե րի է թի կա յի կա նո նա գիր քը 
( Բուժ քույ րե րի մի ջազ գա յին 
խոր հուրդ(ICN)):

1 ժ 
30ր

Սույն թե մա յի շրջա
նա կում նա խա տես
վում է ա ռա ջին հեր
թին քննար կել ձեր
բա կալ ված ան ձանց 
պահ ման վայ րում 
կամ կա լա նա վոր ված 
ան ձանց պահ ման 
վայ րում բժշկա կան 
անձ նա կազ մի նկատ
մամբ նվա զա գույն 
պա հանջ նե րը, է թի կա
կան նոր մե րը: 

2 Առաջարկվող մասերը և դրանց հատկացված ժամաքանակը փո փոխ ման 
ենթակա են և կհամապատասխանեցվեն կոնկրետ դասընթացին։ 
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բ) Քրեակատարողական հիմ
նարկ ներում բժշկական էթիկայի 
հիմ նական սկզբունքներ.

1) բժշկա կան ծա ռա յութ յուն նե րի 
մատ չե լիութ յուն,

2) խնամ քի հա մար ժեքութ յուն,
3) պա ցիեն տի ի րա զե ված հա

մա ձայ նութ յու նը և բժշկա կան 
գաղտ նիք,

4) կան խար գե լիչ բու ժօ նութ յուն,
5) մար դա սի րա կան օ ժան դա կու 

յուն, 
6) մաս նա գի տա կան ան կա խու

թյուն, 
7) մաս նա գի տա կան ո րա կա վո

րում,

Ներ կա յա ցու մը հիմ
նա կա նում կենտ րո
նա նա լու է քրեա կա
տա րո ղա կան հաս
տա տութ յուն նե րում 
ա ռան ձին դեպ քե րի 
և  ի րա վի ճակ նե րի 
քննարկ ման, դրանց 
կա պակ ցութ յամբ 
վե րա պատ րաստ վող
նե րի կար ծիք նե րի և  
ա ռա ջարկ վող լու ծում
նե րի մա սին լսում
նե րով:

գ) Ա զա տութ յու նից զրկված ան ձին 
բժշկա կան ծա ռա յութ յուն նե րից 
օգտ վե լու տե ղե կատ վութ յան 
տրա մադ րու մը և դ րա ա պա հո
վու մը։

Այս ա ռու մով նա խա
տես վում է կազ մա կեր
պել դե րա խաղ, ո րի 
ըն թաց քում ա զա  տութ
յու նից զրկված ան ձը 
պետք է են թարկ վի 
բժշկա կան զննութ յան, 
իսկ վեր ջի նիս ու ղեկ
ցում են քրեա կա տա րո
ղա կան ծա ռա յող նե րը: 

2. Բժշկա կան անձ նա կազ մի 
վարքագ ծա յին կա նոն նե րը 

Ա զա տութ յու նից զրկված ան ձանց 
հետ վար վե ցո ղութ յան կա նոն
նե րը,

Եր կա կի պար տա վո րութ յուն ներ 
ու նե ցող բու ժաշ խա տող նե րի 
գոր ծե լա կար գը:

1 ժ  
30 ր

Վե րա պատ րաս տու մը 
կի րա կա նաց վի հարց 
ու պա տաս խա նի ձևա
չա փով, մի ջազ գա յին 
և ներ պե տա կան 
չա փա նիշ նե րի ներ
կա յա ցում, հան դի պող 
դժվա րու թյուն նե րի 
քննար կում:
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3. « Հա ցա դուլ հաս կա ցութ յու նը»
ա. Ներ պե տա կան և մի ջազ գա յին 

ի րա վա կան ակ տեր, Մալ թա յի 
հռչա կա գիր, ԽԿԿ չա փա նիշ ներ,

բ. Հա ցա դու լը Մար դու ի րա վունք
նե րի Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 
3րդ հոդ վա ծի պրիզ մա յով:

1 ժ

Ձևա չա փը կնե րա ռի 
հարց ու պա տաս խա
նի մի ջո ցով վար վող 
մա սեր, մի ջազ գա յին և 
ներ պե տա կան չա փա
նիշ նե րի ներ կա յա
ցում, պրակ տի կա յի 
վե րա բեր յալ քննար
կում: 

4.  Հա ցա դու լի վա րում
ա.  Հա ցա դու լի ըն թաց քը.
1) կլի նի կա կան նշան նե րը,
2) թի մա յին աշ խա տանք (հո գե

բան, բժիշկ և  այլն),
3) ի րա զեկ ված հա մա ձայ նութ յուն,
4) բժշկա կան մի ջամ տութ յուն ներ, 
5) hա ցա դու լին առնչ վող հան գա

մանք նե րի, նե րառ յալ՝ բժշկա կան 
զննութ յան արդ յունք նե րի պատ
շաճ ար ձա նագ րում:

Վե րա պատ րաս տու մը 
կի րա կա նաց վի հարց 
ու պա տաս խա նի ձևա
չա փով, մի ջազ գա յին 
և ներ պե տա կան 
չա փա նիշ նե րի ներ
կա յա ցում, հան դի պող 
դժվա րութ յուն նե րի 
քննար կում:

բ.  Հա ցա դուլ հայ տա րա րած ան ձի 
բժշկա կան օգ նութ յուն և ս պա-
սար կում

1) ան հե տաձ գե լի բժշկա կան օգ
նութ յուն և ս պա սար կում պա
հան ջող դեպ քե րի վա րում, 

2) ա մե նօր յա բժշկա կան զննութ
յուն

3) լա բո րա տոր գոր ծի քա յին հե տա
զո տութ յուն ներ,

4) նեղ մաս նա գետ նե րի 
խորհրդատ վութ յուն և ս տա ցիո
նար հսկո ղու թյուն:

1 ժ 
30 ր

Խմ բա յին աշ խա տան
քը կա րող է նե րա ռել 
դեպ քի (ՄԻԵԴ վճռի) 
քննար կում, ի րա
զեկ ված հա մա ձայ
նութ յան, բժշկա կան 
մի ջամ տութ յան հետ 
կապ ված հար ցե րի 
քննար կում։

5. Ար հես տա կան սնու ցում և հար կա
դիր կե րակ րում 

ա. Բժշկա կան է թի կա,
բ. Հար ցին առնչ վող ՄԻԵԴ վճիռ

նե րի քննար կում,
գ. Հար ցին առնչ վող ԽԿԿ զե կույց

ներ և չա փա նիշ ներ,
դ. Ար հես տա կան սնուց ման 

սկզբունք նե րը:

1 ժ 
30 ր

Վե րա պատ րաս տու մը 
կի րա կա նաց վի հարց 
ու պա տաս խա նի ձևա
չա փով, մի ջազ գա յին 
և ներ պե տա կան 
չա փա նիշ նե րի ներ
կա յա ցում, հան դի պող 
դժվա րութ յուն նե րի 
քննար կում:
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1 ժ 
30 ր

Խմ բա յին աշ խա տան
քը կա րող է նե րա ռել 
դեպ քի (ՄԻԵԴ վճռի) 
քննար կում, ար հես
տա կան սնուց ման և 
հար կա դիր կե րակր ման 
հետ կապ ված հար ցե րի 
քննար կում։

Oր 2

6. « Հո գե բու ժա կան օգնությունն 
ու սպա սարկումը 
քրեակատարողական 
հիմնարկնե րում».

ա. Հո գե բու ժա կան օգ նութ յան 
ար դի մար տահ րա վեր նե րը,

բ. Զսպ ման մի ջոց նե րի կի րա ռու
մը ՔԿՀնե րում,

գ. Ար տա հի վան դա նո ցա յին և հի
վան դա նո ցա յին հո գե բու ժա կան 
ծա ռա յութ յուն նե րը ՔԿՀնե րում 
և դ րանց մար տահ րա վեր նե րը,

դ. Ան հե տաձ գե լի հո գե բու ժա կան 
բժշկա կան օգ նութ յուն:

 2 ժ Այս թե մա յի շուրջ 
նա խա տես վում է ներ
կա յա ցում և գործ նա
կան աշ խա տանք ներ, 
ա ռան ձին դեպ քե րի 
քննար կում՝ հաշ վի 
առ նե լով ներ պե տա
կան օ րենսդ րութ յամբ 
սահ ման ված չա փա
նիշ նե րը:
Նա խա տես վում են 
նաև վար ժանք ներ 
հա ղոր դակ ցութ յան 
հմտութ յուն նե րի կա
պակ ցութ յամբ։ 

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:

1 ժ  
30 ր

 Սույն թե մա յի դա սա
վան դու մը կազ մա
կերպ վե լու է ա ռան ձին 
դեպ քե րի քննարկ
մամբ և դ րանց ըն
թա ցա կար գի և վար
ման սկզբունք նե րի 
քննարկ մամբ:
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8. «Ինք նաս պա նութ յուն նե րի կան
խար գե լու մը ՔԿՀնե րում, 
ինք նավ նա սում նե րի հա կում 
ու նե ցող ան ձանց նկատ մամբ 
բժշկա կան հսկո ղութ յուն»

ա. Ինք նաս պա նութ յան պաշտ
պա նիչ և ռիս կա յին գոր ծոն
նե րը,

բ. Ինք նաս պա նութ յան տա նող 
վար քա գի ծը,

գ. Ինք նավ նա սում նե րի և  ինք
նաս պա նութ յուն նե րի կան խար
գե լումն ու գնա հա տու մը, 

դ. Ինք նավ նա սում նե րի և  ինք
նաս պա նութ յան փոր ձե րի 
ժա մա նակ ա ռա ջին բժշկա կան 
օգ նութ յան կազ մա կեր պու մը:

2 ժամ

 Վե րա պատ րաս տու մը 
կի րա կա նաց վի հարց 
ու պա տաս խա նի ձևա
չա փով, մի ջազ գա յին 
և ներ պե տա կան 
չա փա նիշ նե րի ներ
կա յա ցում, հան դի պող 
դժվա րութ յուն նե րի 
քննար կում:

9. «Ա զա տութ յու նից զրկված 
անձանց խնամ քի 
կազմակերպու մը.

1. Խ նամ քի կազ մա կերպ ման 
սկըզբունք նե րը.

2. Ա զա տութ յու նից զրկման վայ
րե րում խո ցե լի խմբե րի հետ 
աշ խա տան քի ա ռանձ նա հատ
կութ յուն նե րը.

ա. կա նանց և ն րանց խնամ քի 
տակ գտնվող ե րե խա նե րի 
բժշկա կան խնամ քի ա ռանձ նա
հատ կութ յուն ներ,

բ. ան չա փա հաս նե րի բժշկա կան 
խնամ քի ա ռանձ նա հատ կութ
յուն ներ,

գ. ծե րե րի և հաշ ման դա մութ յուն 
ու նե ցող ան ձանց բժշկա կան 
խնամ քի  ա ռանձ նա հատ կութ
յուն ներ,

դ . այլ խո ցե լի խմբե րի ներ կա յա
ցու ցիչ նե րի բժշկա կան խնամ քի 
ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ:

1 ժ 
30 ր

Այս թե մա յի շուրջ նա
խա տես վում են գործ
նա կան քննար կում ներ 
ա զա տութ յու նից 
զրկված խո ցե լի խմբե
րին առնչ վող դեպ քե
րի վե րա բեր յալ։
Հար ցե րին առնչ վող 
ՄԻԵԴ վճիռ նե րի 
քննար կում:

Նշված թեմաների հերթականությունը  
ենթակա է փոփոխման:



ՁԵՌՆԱՐԿ

«Հացադու լի վարու մ, հոգեբու ժական օգնու թյան 
և սպասարկման տրամադրու մ, 

բժշկական էթիկա և պացիենտների խնամք» 
թեմաներով վերապատրաստու մ երի

Մշակվել է ազատությունից զրկման վայրերի 
միջին բուժանձնակազմի համար
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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

Ա ռող ջա պա հութ յան կազ մա կեր պու մը Ք րեա կա տա րո
ղա կան հիմ նարկ նե րում խրթին գոր ծըն թաց է, ո րի կա տա
րե լութ յու նը կախ ված է իր բա ղադ րիչ նե րի արդ յու նա վետ և 
ներ դաշ նակ աշ խա տան քից:

Ա զա տութ յու նից զրկված ան ձանց ա ռող ջութ յան պահ
պան ման ի րա վուն քի ա պա հով ման արդ յու նա վե տութ յան 
բարձ րաց ման հա մար կարևոր բա ղադ րիչ է «Ք րեա կա
տա րո ղա կան բժշկութ յան կենտ րոն» ՊՈԱԿի ստո րա
բա ժա նում նե րում բժշկա կան օգ նութ յուն և ս պա սար կում 
ի րա կա նաց նող բուժ քույ րե րի, բու ժակ նե րի և խ նա մա տար
նե րի, մաս նա գի տաց ված անձ նա կազ մի հմտութ յուն նե րի 
և կա րո ղութ յուն նե րի զար գա ցու մը: Ն րանք ա մե նօր յա և  
ա մեն ժամ յա աշ խա տանք են տա նում ա զա տութ յու նից 
զրկված ան ձանց հետ՝ ի րա կա նաց նե լով հեր թա փո խա յին 
ծա ռա յութ յուն: 

Եր բեմն, բուժ քույ րերն ու բու ժակ ներն ի րենց մաս նա
գի տա կան աշ խա տան քը կա տա րե լիս ստիպ ված են լի նում 
ի րենց լիա զո րութ յուն նե րի շրջա նա կում կա յաց նել ան հա
պաղ և  ան հե տաձ գե լի ո րո շում ներ՝ ա ռանց ա վագ բու ժաշ
խա տող նե րի, ա զա տութ յու նից զրկված ան ձանց բժշկա կան 
օգ նութ յունն ու սպա սար կու մը պատ շաճ կազ մա կեր պե լու 
հա մար, այդ թվում՝ կյան քին սպառ նա ցող վտանգ նե րի 
ժա մա նակ: Այս պի սի ի րա վի ճակ ներն են, որ պա հան ջում 
են մաս նա գի տա կան ան կախ և պ րո ֆե սիո նալ մո տե ցում, 
բժշկա կան մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րի և հմ տութ յուն
նե րի բարձր մա կար դակ, կողմ նո րոշ վե լու և  ու նե ցած գի տե
լիք ներն արդ յու նա վետ ի րաց նե լու կա րո ղութ յուն: 
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Սույն ձեռ նար կում ներ կա յաց վում են քրեա կա տա րո ղա
կան հիմ նարկ նե րում բժշկա կան օգ նութ յան և ս պա սարկ
ման մի քա նի հար ցե րի վե րա բեր յալ ար դի մո տե ցում նե րը, 
ո րոնք առնչ վում են հա ցա դու լին, հո գե բու ժա կան օգ նութ
յանն ու սպա սարկ մա նը, ինք նաս պա նութ յուն նե րի փոր ձի և  
ինք նավ նա սում նե րի ժա մա նակ բժշկա կան հսկո ղութ յա նը, 
բժշկա կան է թի կա յին և պա ցիենտ նե րի խնամ քին:
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ԴԱՍԸՆԹԱՑ 1.  
Հացադուլ և ջրադուլ հայտարարած  

անձանց նկատմամբ բժշկական 
օգնություն և սպասարկումը  

ՔԿՀ-ներում

� հա ցա դուլ հայ տա րա րած ան ձանց նկատ մամբ բժշկա
կան հսկո ղութ յան ծա վալ նե րը, 

� քրո նիկ հի վան դութ յուն ներ ու նե ցող ա զա տութ յու նից 
զրկված ան ձանց հա ցա դու լի ըն թաց քում դե ղո րայ քա
յին բուժ ման սկզբունք նե րը,

� հա ցա դու լի կլի նի կա կան ախ տա նիշ նե րը և վար ման 
ընդ հա նուր սկզբունք նե րը, 

� հար կա դիր կե րակր ման ար գել քը, 
� հա ցա դու լի ըն թաց քում բժշկա կան օգ նութ յու նից հրա

ժա րու մը,
� հա ցա դու լի հետևան քով ա զա տութ յու նից զրկված ան

ձանց մոտ հնա րա վոր բար դութ յուն նե րի զար գաց ման 
և  ան հե տաձ գե լի բժշկա կան օգ նութ յան կազ մա կեր պու
մը, 

� հա ցա դու լի դա դա րեց ման պա րա գա յում անհ րա ժեշտ 
բու ժօգ նութ յու նը, ա ռանց բար դութ յուն նե րի հա ցա դու
լից դուրս բե րե լու չա փա նիշ նե րը,

� ո լոր տը կար գա վո րող ի րա վա կան ակ տեր և  այլն:

Դասընթացի նպատակը.

� «Ք րեա կա տա րո ղա կան բժշկութ յան կենտ րոն» ՊՈԱԿի 
մի ջին բու ժանձ նա կազ մին ծա նո թաց նել հա ցա դուլ հայ
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տա րա րած ան ձանց առնչ վող ներ պե տա կան և մի ջազ
գա յին ի րա վա կան ակ տե րին և փաս տաթղ թե րին, հա
ցա դու լի վար ման ընդ հա նուր սկզբունք նե րին, Մալթ յան 
հռչա կագ րին, 

� «Ք րեա կա տա րո ղա կան բժշկութ յան կենտ րոն» ՊՈԱԿի 
մի ջին բու ժանձ նա կազ մին ծա նո թաց նել հա ցա դուլ հայ
տա րա րած ան ձանց նկատ մամբ բժշկա կան հսկո ղութ
յան ծա վալ նե րին, քրո նիկ հի վան դութ յուն ներ ու նե ցող 
ա զա տութ յու նից զրկված ան ձանց՝ հա ցա դու լի ըն թաց
քում դե ղո րայ քա յին բուժ ման, հե մո դի նա միկ ցու ցա նիշ
նե րի հսկո ղութ յան և լա բո րա տորգոր ծի քա յին հե տա
զո տութ յուն նե րի կազ մա կերպ ման սկզբունք նե րին,

� «Ք րեա կա տա րո ղա կան բժշկութ յան կենտ րոն» ՊՈԱԿի 
մի ջին բու ժանձ նա կազ մի հետ քննար կել հար կա դիր 
կե րակր ման ար գել քը,

� «Ք րեա կա տա րո ղա կան բժշկութ յան կենտ րոն» ՊՈԱԿի 
մի ջին բու ժանձ նա կազ մին բա ցատ րել հա ցա դու լի ըն
թաց քում բժշկա կան օգ նութ յու նից հրա ժար ման դեպ
քե րում բու ժանձ նա կազ մի կող մից ձեռ նարկ վող մի ջո
ցա ռումն ե րը,

� «Ք րեա կա տա րո ղա կան բժշկութ յան կենտ րոն» ՊՈԱԿի 
մի ջին բու ժանձ նա կազ մին բա ցատ րել հա ցա դու լի և 
ջ րա դու լի հետևան քով ա զա տութ յու նից զրկված ան
ձանց մոտ հնա րա վոր բար դութ յուն նե րի զար գա ցու մը, 

�  զար գաց նել հմտութ յուն ներ հա ցա դու լի ըն թաց քում 
ան հե տաձ գե լի բժշկա կան օգ նութ յան կազ մա կերպ ման 
վե րա բեր յալ,

� «Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն» 
ՊՈԱԿ միջին բուժանձնակազմին ծանոթացնել 
հացադուլի դադարեցման պարագայում անհրաժեշտ 
բուժօգնության ծավալներին, առանց բարդությունների 
հացադուլից դուրս բերելու սկզբունքներին:
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Գրականություն

�  Մալ թյան հռ չա կա գիր. Հա ցա դուլ ի րա կա նաց նող ան
ձա նց վե րա բե րյալ հռ չա կա գիր, Մալ թա, 1991թ., վե րա
նայ ված է Մար բե լայում, 1992թ.: Հա սա նե լի է՝ https://
www.wma.net/policiespost/wmadeclarationofmaltaon
hungerstrikers/ կայ քէ ջում։

�  Տո կի ոյի հռ չա կա գիր. Ու ղե ցույց բժի շկ նե րի հա մար 
կա լան քի և ա զա տա զրկ ման ժա մա նակ խոշ տան գում
նե րի և այլ դա ժան, ան մա րդ կային կամ ար ժա նա պատ
վու թյու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի 
վե րա բե րյալ, Տո կի ո, 1975թ., վե րա նայ ված է Դի վոն լը 
Բա նում, 2005թ.: Հա սա նե լի է՝ https://www.wma.net/
policiespost/wmadeclarationoftokyoguidelinesfor
physiciansconcerningtortureandothercruelinhuman
ordegradingtreatmentorpunishmentinrelation
todetentionandimprisonment/ կայ քէ ջում։

�  Բան տային ա ռող ջա պա հու թյան պահ պան ման 
հիմն ա կան աս պե կտ նե րը Ա ռող ջա պա հու թյան հա
մաշ խար հային կազ մա կեր պու թյան ու ղե ցույց: Հա
սա նե լի է՝ https://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_file/0016/111247/E90174R.pdf կայ քէ ջում:

Ներպետական օրենսդրություն

� ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 3ի 
ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության` կա լա
նավորվածներին պահելու վայրերի և ուղղիչ հիմն արկ
ների ներքին կանոնակարգը հաստատելու մասին 
1543Ն 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:

Հա ցա դու լը կա լա նա վոր ված ան ձի կամ դա տա պարտ
յա լի կող մից գի տակ ցա բար և սե փա կան կամ քով ցան
կա ցած տե սա կի սննդամ թեր քից և (կամ) ջրից ո րո շա կի 
ժամ կե տով կամ ան ժամ կետ հրա ժար վելն է, ին չի մա սին 
վեր ջինս բա նա վոր կամ գրա վոր հայ տա րա րութ յուն է ներ
կա յաց նում քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նար կի վար չա կազ
մին:

1.1 Հա ցա դուլ հայ տա րա րած ան ձի բժշկա կան 
զննության ծա վալ ներն ու պար բե րա կա նութ յու նը

Հա ցա դուլ ի րա կա նաց նող ան ձի հա մա ձայ նութ յան 
առ կա յութ յան դեպ քում նա են թարկ վում է անհ րա ժեշտ 
բժշկա կան զննութ յան և ք րեա կա տա րո ղա կան հիմ նար կի 
վար չա կազ մի կող մից հա ցա դուլ ի րա կա նաց նե լու փաս տի 
ար ձա նագր ման պա հից 24 ժամ վա ըն թաց քում քրեա կա
տա րո ղա կան հիմ նար կի պե տի կամ նրան փո խա րի նող 
ան ձի ո րոշ մամբ տե ղա փոխ վում է այդ նպա տա կով հա տուկ 
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ա ռանձ նաց ված խուց՝ հնա րա վո րինս հաշ վի առ նե լով 
քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նար կի շեն քա յին պայ ման նե րը3:

Հա ցա դուլ ի րա կա նաց նե լու ժա մա նա կա հատ վա ծում 
հա ցա դուլ ի րա կա նաց նող ան ձը գտնվում է մշտա կան (ա մե
նօր յա) բժշկա կան հսկո ղութ յան ներ քո: Բ ժիշ կը հա ցա դուլ 
ի րա կա նաց նող ան ձին նրան հաս կա նա լի լեզ վով ներ
կա յաց նում է սննդամ թեր քից և (կամ) ջրից հրա ժար վե լու 
հետևան քով ա ռող ջա կան վի ճա կի հե տա գա վատ թա րաց
ման ռիս կե րը և  այն քայ լե րը, ո րոնք պետք է ձեռ նարկ վեն 
հա ցա դուլ ի րա կա նաց նո ղի ա ռող ջա կան վի ճա կի չվատ թա
րաց ման նպա տա կով4:

Մինչև հա ցա դու լի դա դա րե ցու մը բժիշ կը յու րա քանչ
յուր օր պար զում է հա ցա դուլ ի րա կա նաց նող ան ձի կող
մից սննդամ թեր քի և (կամ) ջրի ըն դու նու մից հրա ժար վե լու 
հետևան քով գի տակ ցութ յան մթագն ման կամ կորս տի, ինչ
պես նաև կո մա յի մեջ ընկ նե լու դեպ քում բժշկա կան օգ նութ
յուն և ս պա սար կում (այդ թվում՝ ար հես տա կան սնուց ման 
ձևով) տրա մադ րե լու վե րա բեր յալ հա մա ձայ նութ յան առ կա
յութ յան կամ բա ցա կա յութ յան հան գա ման քը և դ րա մա սին 
կա տա րում գրա ռում նրա բժշկա կան քար տում5:

Հա ցա դուլ ի րա կա նաց նող ան ձի գի տակ ցութ յան մթագն
ման կամ կորս տի, ինչ պես նաև կո մա յի մեջ ընկ նե լու դեպ
քում վեր ջի նիս ա ռանց իր հա մա ձայ նութ յան տրա մադր վում 
է անհ րա ժեշտ բժշկա կան օգ նութ յուն և ս պա սար կում (այդ 
թվում՝ ար հես տա կան սնուց ման ձևով) միայն կյան քին 
սպառ նա ցող վտան գի, ինչ պես նաև շրջա պա տի հա մար 
վտանգ ներ կա յաց նող հի վան դութ յուն նե րի դեպ քե րում` 

3 Տե՛ս ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 3ի թիվ 1543Ն 
որոշման 173.6րդ կետը:

4 Տե՛ս ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 3ի թիվ 1543Ն 
որոշման 173.7րդ կետը:

5 Տե՛ս ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 3ի թիվ 1543Ն 
որոշման 173.8րդ կետը:
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Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան օ րենսդ րութ յամբ սահ
ման ված կար գով՝ բժշկի պատ ճա ռա բան ված գրա վոր 
եզ րա կա ցութ յան հի ման վրա: Բժշկա կան օգ նութ յու նը և 
ս պա սար կու մը պետք է ի րա կա նաց վեն մարդ կա յին ար ժա
նա պատ վութ յու նը չնվաս տաց նող պայ ման նե րում՝ պահ
պա նե լով հա ցա դուլ ի րա կա նաց նող ան ձի հիմ նա կան ի րա
վունք նե րը և  ա զա տութ յուն նե րը:6

Հար կա վոր է նաև. 
� ըստ անհ րա ժեշ տութ յան ար ձա գան քել հա ցա դուլ հայ

տա րա րած ան ձի կան չե րին,
� ըստ բժշկի կող մից ցուց ված հա ճա խութ յամբ այ ցե լել 

հա ցա դուլ հայ տա րա րած ան ձին և  ի րա կա նաց նել ցուց
ված հե տա զո տութ յուն նե րը, տրա մադ րել նշա նակ ված 
դե ղե րը, ի րա կա նաց նել հա մա պա տաս խան բժշկա կան 
մի ջամ տութ յուն նե րը՝ վի րա կա պութ յուն, ջեր մա չա փում, 
ար յան զար կե րա կա յին ճնշման չա փում, ա նո թա զար կի 
և շն չա ռութ յան հաշվ վում և  այլն,

� լսել հա ցա դուլ հայ տա րա րած ան ձի բո լոր գան գատ
նե րը և  ար ձա նագ րել հա մա պա տաս խան բժշկա կան 
փաս տաթղ թում՝ այդ մա սին տեղ յակ պա հե լով վեր ջի
նիս նկատ մամբ հսկո ղութ յուն ի րա կա նաց նող բժշկին,

� ըստ անհ րա ժեշ տութ յան հա ցա դուլ հայ տա րա րած ան
ձին ցու ցա բե րել ան հե տաձ գե լի բժշկա կան օգ նութ յուն,

� ե թե վեր ջինս հրա ժար վում է բժշկա կան օգ նութ յու նից, 
փոր ձել մաս նա գի տա կան է թի կա յի շրջա նակ նե րում 
բա ցատ րել բժշկա կան օգ նութ յան անհ րա ժեշ տութ
յունն ու ծա վալ նե րը, հնա րա վոր ե ղա նակ նե րը, դրանց 
հետևանք նե րը և բժշկա կան օգ նութ յու նից հրա ժար
վե լու դեպ քում հնա րա վոր բար դութ յուն ներն ու դրանց 

6  Տե՛ս ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 3ի թիվ 1543Ն 
որոշման 173.10րդ կետը:
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հետևանք նե րը,
� եր բեք չխոս տա նալ բա ներ, ո րոնք բու ժաշ խա տո ղի, 

մաս նա վո րա պես՝ Ձեր աշ խա տան քա յին մաս նա գի տա
կան գոր ծու նեութ յան մեջ չեն մտնում,

� ըստ անհ րա ժեշ տութ յան պար զա բա նել առ կա վի ճա կի 
բժշկա կան հետևանք նե րը և բա ցատ րել Ձեր մաս նա գի
տա կան գոր ծու նեութ յան հնա րա վոր սահ ման նե րը,

� հա ցա դուլ ի րա կա նաց նող ան ձի նկատ մամբ չպետք է 
կի րառ վի որևէ ճնշում՝ հա ցա դու լը դա դա րեց նե լու նպա
տա կով: Ն րան տրա մադր վող բժշկա կան օգ նութ յու նը և 
ս պա սար կու մը չեն կա րող պայ մա նա վոր վել հա ցա դու լը 
դա դա րեց նե լու մի տու մով7,

� բու ժաշ խա տող նե րը պետք է հա ցա դուլ հայ տա րա րած 
ան ձին բա ցատ րեն, թե ինչ պես կա րե լի է նվա զա գույ նի 
հասց նել կամ խնա յել ա ռող ջութ յա նը պատ ճառ վե լիք 
վնաս նե րը, օ րի նակ՝ հե ղու կի հա վել յալ գոր ծա ծութ յան 
մի ջո ցով, հանգս տի ռե ժի մի պահ պան ման, մարմն ի 
խնամ քի և հի գիե նա յի պահ պան ման և  այլ բժշկա կան 
հար ցե րի վե րա բեր յալ,

� հա ցա դու լա վոր նե րի հետ հար կա վոր է քննար կել հա
ցա դու լի ըն թաց քի ախ տա նիշ նե րը և դ րանց ի հայտ 
գա լու դեպ քում հնա րա վոր բար դութ յուն ներն ու բժշկա
կան օգ նութ յան հնա րա վո րութ յուն նե րը,

� պետք է հաշ վի առ նել հա ցա դուլ հայ տա րա րած ան ձի 
կար ծիքն իր նկատ մամբ բժշկա կան օգ նութ յան և ս պա
սարկ ման ծա վալ նե րի վե րա բեր յալ, ստա նալ ի րա զեկ
ված հա մա ձայ նութ յուն, հար գել բժշկա կան օգ նութ յու
նից և ս պա սար կու մից հրա ժար վե լու ան ձի ի րա վուն քը,

� ար հես տա կան սնու ցու մը կա րող է է թի կա կան տե սանկ
յու նից պատ շաճ հա մար վել, ե թե հա ցա դու լա վոր նե րը 

7 Տե՛ս ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 3ի թիվ 1543Ն 
որոշման 173.9րդ կետը:
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հա մա ձայն են8:
Գործ նա կա նում հա ցա դուլ հայ տա րա րած ան ձանց 

նկատ մամբ ՀՀ ար դա րա դա տութ յան նա խա րա րութ յան 
քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում հիմ նա կա նում ի րա
կա նաց վում է ար յան զար կե րա կա յին ճնշման և սր տի զար
կե րի հաշ վում, եր բեմն հա ցա դուլ հայ տա րա րած ան ձանց 
քա շի նկատ մամբ հսկո ղութ յուն:

Այ նու հան դերձ, ոչ բո լոր դեպ քե րում է ի րա կա նաց վում 
վեր ջին նե րիս օբ յեկ տիվ բժշկա կան զննութ յուն՝ չեն նկա
րագր վում ա զա տութ յու նից զրկված ան ձի հա բի տու սը 
(ար տա քին տես քը), մաշկն ու լոր ձա թա ղան թը, ստա մոք
սա ղի քա յին, մի զա սե ռա կան, նյար դա յին հա մա կար գե րի 
գոր ծու նեութ յու նը, օր գա նիզ մի հյուծ վա ծութ յու նը և  ա ռող
ջա կան վի ճա կը նկա րագ րող այլ չա փա նիշ ներ:

Հա ցա դու լի հետևան քով հան դի պում են բազ մա պի սի 
ախ տա նիշ ներ: Դ րան ցից շա տե րը կա րող են գլուխ բարձ
րաց նել պայ մա նա վոր ված հա ցա դու լի ըն թաց քում քրո նի
կա կան հի վան դութ յան դե կոմ պեն սա ցիա յով: Յու րա քանչ
յուր օր գա նիզմ յու րո վի է ար ձա գան քում սննդից հրա ժար
վե լուն:

Այդ ար ձա գան քը պայ մա նա վոր ված է ինչ պես օր գա
նիզ մի ֆի զի կա կան հնա րա վո րութ յուն նե րից՝ հի վան դութ
յուն նե րի առ կա յութ յու նից, նախ կի նում տա րած հի վան դութ
յուն նե րից, տա րի քից, սե ռից, կեն ցա ղա յին պայ ման նե րից 
և  այլ գոր ծոն նե րից, այն պես էլ հո գե բա նա կան վի ճա կից՝ 
հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր նե րից, սթրե սա յին վի ճակ
նե րից, սո ցիա լա կան կար գա վի ճա կից, հայ տա րար ված 
նպա տա կից և  այլն հան գա մանք նե րից: Այդ իսկ պատ ճա ռով 
հա ցա դուլ հայ տա րա րած յու րա քանչ յուր ա զա տութ յու նից 

8 Տե՛ս, Մալթյան հռչակագիրը, որը հասանելի է https://www.wma.net/policies
post/wmadeclarationofmaltaonhungerstrikers/ կայքէջում։
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զրկված ան ձի նկատ մամբ պետք է ցու ցա բե րել ան հա տա
կան մո տե ցում:

Հաշ վի առ նե լով վե րոգր յա լը՝ հա ցա դուլ հայ տա րա րած 
յու րա քանչ յուր ան ձի հա մար հա ցա դուլ հայ տա րա րե լու 
ա ռա ջին իսկ օ րից պետք է մշա կել և  ի րա կա նաց նել նրա 
կա րիք նե րին հա մա պա տաս խան բժշկա կան օգ նութ յուն և 
ս պա սար կում` ինչն իր մեջ կնե րա ռի բժշկա կան նեղ մաս
նա գի տա կան խորհրդատ վութ յուն ներ, լա բո րա տորգոր
ծի քա յին հե տա զո տութ յուն ներ, հո գե բա նա կան ա ջակ ցութ
յուն, մինչև ան գամ քա հա նա յի կամ հոգևոր ա ռաջ նոր դի 
հետ հան դի պում և  այլն:

Սա կայն, բժշկա կան անձ նա կազ մը պար տա վոր է 
վե րահս կել հա ցա դուլ հայ տա րա րած ա զա տութ յու նից 
զրկված ան ձի ա ռող ջութ յու նը, ո րը բազ մա տարր է և  իր մեջ 
նե րա ռում է մար դու ֆի զի կա կան, մտա վոր և սո ցիա լա կան 
բա րօ րութ յու նը: 

Պար բե րա բար պետք է կազ մա կեր պել նեղ մաս նա գի
տա կան խորհրդատ վութ յուն ներ:

Այս պես, ե թե անձն ու նի սիր տա նո թա յին հա մա կար գի 
խնդիր ներ և հայ տա րա րում է հա ցա դուլ, պետք է ա պա հո
վել սրտա բա նի դի նա միկ հսկո ղութ յուն:

Հա ցա դուլ հայ տա րա րած ան ձի նկատ մամբ պետք է 
պար բե րա բար ի րա կա նաց նել լա բո րա տորգոր ծի քա յին 
հե տա զո տութ յուն ներ՝ ար յան և մե զի ընդ հա նուր քննութ
յուն, ար յան մեջ է լեկտ րո լիտ նե րի (մաս նա վո րա պես՝ Kի, 
Mgի և  այլն) և  ար յան մեջ շա քա րի քա նա կի ո րո շում, է լեկտ
րասր տագ րութ յուն և  այլ հե տա զո տութ յուն ներ, ո րոնց անհ
րա ժեշ տութ յու նը կա րող է գնա հատ վել նեղ մաս նա գի տա
կան խորհրդատ վութ յուն նե րի արդ յուն քում: 

Պետք է խիստ հսկո ղութ յուն սահ մա նել ըն դուն վող 
հե ղուկ նե րի և  ար տա զատ վող մե զի քա նա կի նկատ մամբ: 
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Ք րո նի կա կան հի վան դութ յամբ տա ռա պող յու րա քանչ
յուր ա զա տութ յու նից զրկված անձ, կախ ված իր ա ռող ջա
կան վի ճա կից, պետք է բժշկա կան հսկո ղութ յան են թարկ վի 
բու ժող բժշկի կող մից հա մա պա տաս խան ցուց ման և 
ծա վալ նե րի շրջա նա կում:

Ե թե ան ձը տա ռա պում է շա քա րա յին դիա բե տով, պետք 
է պար բե րա բար ի րա կա նաց նել ար յան (ըստ անհ րա ժեշ
տութ յան նաև մե զի մեջ) շա քա րի քա նա կի հսկո ղութ յուն, 
քա նի որ սննդից հրա ժա րու մը նպաս տում է ար յան մեջ 
շա քա րի ցու ցա նիշ նե րի նվազ ման, և կա րող է հան գեց նել 
հի պոգ լի կե միկ կո մա յի: Ինչ պես նաև ըն դուն վող հա կա դիա
բե տիկ դե ղա մի ջոց նե րի չա փա քա նա կի նկատ մամբ պետք է 
ի րա կա նաց նել վե րահս կո ղութ յուն:

Պայ մա նա վոր ված հա ցա դու լի ըն թաց քում օր գա նիզ մի 
հյուծ ման հետևան քով ա ռա ջա ցող հի պո տեն զիա յով, պետք 
է պար բե րա բար հսկել ար յան զար կե րա կա յին ճնշու մը: Ե թե 
ա զա տութ յու նից զրկված ան ձը տա ռա պում է զար կե րա կա
յին հի պեր տո նիա յով և պար բե րա բար ըն դու նում է հի պո
տեն զիվ դե ղո րայք, պետք է վեր ջի նիս ըն դուն վող դե ղե րի 
չա փա բա ժին նե րը մշտա պես գտնվի բժշկա կան անձ նա
կազ մի հսկո ղութ յան ներ քո:

Ըստ անհ րա ժեշ տութ յան կա րող են ցուց վել, ոչ միայն 
հե մո դի նա միկ ցու ցա նիշ նե րի հսկո ղութ յուն, այլ նաև լա բո
րա տորգոր ծի քա յին տար բեր հե տա զո տութ յուն ներ՝ հա ցա
դուլ հայ տա րա րած ան ձի ա ռող ջա կան վի ճա կը և  անհ
րա ժեշտ բժշկա կան օգ նութ յան ծա վալ նե րը գնա հա տե լու 
հա մար:

Ա զա տութ յու նից զրկված ան ձին պետք է տրա մադր վեն 
ի րենց ա ռող ջա կան վի ճա կի, բուժ ման ըն թաց քի, բժշկա
կան խորհրդատ վութ յուն նե րի և ն շա նակ ված դե ղա մի ջոց
նե րի մա սին բո լոր կարևոր տե ղե կութ յուն նե րը (անհ րա ժեշ
տութ յան դեպ քում՝ բժշկա կան տե ղե կան քի ձևով): 
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Պետք է խոր հուրդ ներ տրվեն բե րա նի խո ռո չի և մարմ նի 
հի գիե նա յի պահ պան ման, լո գան քի կազ մա կերպ ման, քնի 
հի գիե նա յի, հանգս տի ու զբո սան քի կազ մա կերպ ման և  այլ 
հար ցե րի շուրջ:

Այն դեպ քե րում, երբ օր գա նիզ մի հյուծ վա ծութ յան 
հետևան քով վտանգ կա գի տակ ցութ յան կորս տի, պետք է 
խու սա փել լո գա րա նում լո գանք ըն դու նե լուց:

Ք րեա կա տա րո ղա կան մշա կույ թում, եր բեմն ա զա
տութ յու նից զրկված ան ձինք ի րա կա նաց նում են տար բեր 
բնույ թի մա նի պուլ  յա ցիա ներ: Այդ պի սիք են ծա ծուկ սնվե լը, 
ա ռող ջա կան վի ճա կի ի րա կա նից ա վե լի ծանր ներ կա յաց
նե լը, տա րաբ նույթ գան գատ ներ հայտ նե լը և  այլն, ուս տի 
բժշկա կան անձ նա կազ մը պետք է կա րո ղա նա մաս նա գի
տա կան կա րո ղութ յուն նե րի և փոր ձա ռութ յան, հե մո դի նա
միկ ու ֆի զի կա կան ցու ցա նիշ նե րի, լա բո րա տորգոր ծի քա
յին հե տա զո տութ յուն նե րի և  այլ տվ յալ նե րի հա մադ րութ յան 
շնոր հիվ օբ յեկ տիվ գնա հա տել պա ցիեն տի ա ռող ջա կան 
վի ճա կը: Բ նավ կա րիք չկա բժշկա կան անձ նա կազ մի կող
մից հսկո ղութ յուն սահ մա նել ա զա տութ յու նից զրկված 
ան ձի կող մից սնունդ չըն դու նե լու ա պա հով ման նկատ մամբ:

Հատ կան շա կան է նաև, որ հո գե կան ա ռող ջութ յան 
խնդիր ներ ու նե ցող ան ձինք, եր բեմն, հրա ժար վում են 
ըն դու նել սնունդ, ո րը կա րող է հենց հի վան դութ յան ախ տա
նիշ լի նել: Ն ման պա րա գա յում պետք է ան հա պաղ կազ
մա կեր պել հո գե բույ ժի խորհրդատ վութ յուն, ինչ պես նաև 
հետևո ղա կան բժշկա կան հսկո ղութ յուն սահ մա նել, ըստ 
անհ րա ժեշ տութ յան, պա ցիեն տին ցուց ված հո գե ներ գոր
ծուն դե ղա մի ջոց նե րը ժա մա նա կին ըն դու նե լու նկատ մամբ: 
Ե թե սնունդ ըն դու նե լուց հրա ժար վե լը հո գե կան խան գար
ման ախ տա նիշ է, ա պա պետք է ի րա կա նաց նել հո գե բույ ժի 
խորհրդատ վութ յամբ նշա նակ ված բու ժու մը:



— 29 —

ԽԿԿն  իր ու ղե ցույց նե րում խոր հուրդ է տա լիս հա ցա
դու լի ըն թաց քում կազ մա կեր պել հո գե բույ ժի խորհրդատ
վութ յուն, վստահ լի նե լու հա մար, որ ան ձը չու նի հո գե կան 
ա ռող ջութ յան խնդիր:

Մալթ յան հռչա կա գի րը հստակ ու ղե ցույց է տրա մադ
րում բու ժաշ խա տո ղին՝ հա ցա դու լի դեպ քում ձեռ նար կե լիք 
քայ լե րի վե րա բեր յալ, որ տեղ հստակ ար ձա նագ րում է, որ 
բու ժաշ խա տող նե րը պետք է գնա հա տեն ան ձի մտա վոր 
կա րո ղութ յուն նե րը: Ընդ ո րում՝ հար կա վոր է հա վաս տիա
նալ, որ սննդից հրա ժար վե լու ո րո շում կա յաց րած ան ձը 
չու նի մտա վոր այն պի սի շե ղում ներ, ո րոնք կա րող են 
էա պես նվա զեց նել ա ռող ջութ յան հետ կապ ված ո րո շում
ներ կա յաց նե լու՝ ան ձի կա րո ղութ յու նը: Լր ջո րեն խեղ ված 
մտա վոր կա րո ղութ յուն ու նե ցող ան հատ նե րը հնա րա վոր 
է չկա րո ղա նան գնա հա տել ի րենց գոր ծո ղութ յուն նե րի 
հետևանք նե րը հա ցա դուլ հայ տա րա րե լու պա րա գա յում: 
Ն րանց պետք է ուղ ղոր դել հո գե բու ժա կան օգ նութ յուն և 
ս պա սար կում ստա նա լու հա մար:

1.2. Հա ցա դու լի ըն թա ցքում դե ղո րայ քա յին 
բուժում

Ք րո նիկ հի վան դութ յուն նե րով տա ռա պող հա ցա դու լում 
գտնվող ան ձանց ա մե նօր յա ռե ժի մով ըն դուն վող դե ղո
րայ քի տրա մադ րու մը որ պես կա նոն, պետք է շա րու նակ վի: 
Բժշկի կող մից անհ րա ժեշտ փոփ խութ յուն նե րը (դե ղա մի
ջո ցի չա փա բաժ նի նվա զե ցում, դե ղո րայ քի փո փո խութ յուն 
կամ դրա ըն դուն ման դա դա րե ցում և  այլն) պետք է ի րա
կա նաց վեն միայն բժշկա կան ցուց ման պա րա գա յում, ո րի 
հա մար հիմք են հան դի սա նում ա մե նօր յա ռե ժի մով գնա
հատ վող հե մո դի նա մի կա յի և (կամ) նյու թա փո խա նա կութ
յան ցու ցա նիշ նե րի փո փո խութ յուն նե րը:
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Հարկ է ընդգ ծել, որ քրո նիկ հի վան դութ յուն նե րով 
տա ռա պող պա ցիենտ նե րի մոտ մշտա կան ըն դուն վող 
դե ղա հա բե րի ըն դուն ման դա դա րե ցու մը, եր բեմն, կա րող 
է բա ցա սա բար անդ րա դառ նալ հա ցա դուլ հայ տա րա րած 
ան ձի ա ռող ջա կան վի ճա կի վրա: Օ րի նակ՝  Շա քա րա յին 
դիա բետ ախ տո րոշ մամբ պա ցիենտ նե րին ցուց ված դե ղո
րայ քի չտրա մադ րու մը հա ցա դու լի ա ռա ջին օ րե րին կա րող 
է հան գեց նել ար յան մեջ շա քա րի քա նա կի բարձր ցու ցա
նիշ նե րի պահ պան ման, ո րը լրա ցու ցիչ բար դութ յուն ներ և 
գան գատ ներ կա րող է ա ռա ջաց նել հա ցա դու լի վար ման 
ըն թաց քում: Մ յուս կող մից, սննդի տևա կան (եր բեմն ա վե
լի կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծով) չըն դու նու մը նպաս տում 
է ար յան մեջ շա քա րի ցու ցա նիշ նե րի անկ ման, ինչն էլ իր 
հեր թին կա րող է տար բեր հետևանք ներ ու նե նալ ֆի զի
կա կան ա ռող ջութ յան վրա՝ մինչև իսկ ա ռա ջաց նե լով դող, 
ա ռատ քրտնար տադ րութ յուն, խոս քի և մ տա ծո ղութ յան 
դժվա րութ յուն ներ, ցնցում ներ, գի տակ ցութ յան մթագ նում և  
այլ ախ տա նիշ ներ: Այդ պատ ճա ռով հար կա վոր է պար բե
րա բար կազ մա կեր պել ներ զա տա բա նի խորհրդատ վութ յուն 
և հետևել վեր ջի նիս ցու ցում նե րին՝ ի րա կա նաց նե լով ար յան 
մեջ շա քա րի քա նա կի նկատ մամբ պար բե րա բար հե տա զո
տութ յուն, ինչ պես նաև ընտ րե լով դե ղա մի ջոց նե րի ըն դուն
ման ձևի և դ րանց չա փա բա ժին նե րի ա վե լի արդ յու նա վետ 
մե թոդ ներ:

Ք րո նիկ հի վան դութ յամբ պայ մա նա վոր ված՝ ա մե նօր յա 
ռե ժի մով ըն դուն ման դե ղա մի ջոց ներն, այդ թվում՝ հո գե մետ 
դե ղո րայք ըն դու նե լու դեպ քում հա ցա դուլ և ջ րա դուլ հայ
տա րա րած ա զա տութ յու նից զրկված ան ձանց նկատ մամբ 
պետք է ի րա կա նաց վի հա տուկ բժշկա կան հսկո ղութ յուն: 

Հա ցա դուլ հայ տա րա րած ան ձանց պար բե րա բար պետք 
է սնունդ ա ռա ջար կել և խոր հուրդ տալ, որ ա մեն օր խմեն 
առն վազն եր կու լիտր ջուր: Հե ղու կի ըն դու նու մից ձեռն պահ 
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մնա լը շատ ա վե լի վտան գա վոր է, քան ցան կա ցած դե ղո
րայ քից հրա ժար վե լը:

Այն ան ձանց դեպ քե րում, ով քեր հայ տա րա րել են նաև 
ջրա դուլ և  ա մե նօր յա ռե ժի մով ըն դու նում են ջրում լուծ վող 
դե ղա մի ջոց ներ և  այդ պատ ճա ռով ընդ դի մա նում են դե ղո
րայ քի ըն դուն մա նը, (քա նի որ հե ղու կի ըն դուն մամբ ստիպ
ված են խախ տել բո ղո քի հայ տա րար ված ձևը), պետք է 
քննար կել փո խա րի նող դե ղա մի ջո ցով կամ այլ հնա րա վոր 
ճա նա պար հով դրա ըն դու նու մը շա րու նա կե լու հնա րա վո
րութ յու նը:

Ե թե ջրա դուլ հայ տա րա րած ան ձը չի հրա ժար վում ի րեն 
ցուց ված դե ղա մի ջո ցի ըն դու նու մից, այդ թվում՝ ջրում լուծ
վող, այն պետք է տրա մադր վի և  ըն դուն վի բժշկա կան հսկո
ղութ յան ներ քո:

Ցուց ված դե ղա մի ջոց նե րը չտրա մադ րե լը ցան կա ցած 
դեպ քում պետք է հիմ նա վոր ված լի նի բժշկի մաս նա գի
տա կան, գրա վոր պատ ճա ռա բա նութ յամբ, ո րը պետք 
է ա մե նօր յա ռե ժի մով բա րեխղ ճո րեն և ջա նա սի րա բար 
դի տարկ վի բու ժանձ նա կազ մի կող մից:

1.3. Հա ցա դուլ հայ տա րա րած ան ձի ար հես տա կան 
սնու ցում

Ար հես տա կան սնու ցու մը բժշկա կան մի ջամ տութ յուն է 
(բուժ ման մե թոդ), ո րի օգ նութ յամբ բնա կան ճա նա պար հով 
(բե րա նով) սնուց ման անհ նա րի նութ յան կամ ան բա վա րա
րութ յան դեպ քե րում օր գա նիզմն ա պա հով վում է բնա կա նոն 
կեն սա գոր ծու նեութ յան հա մար անհ րա ժեշտ սննդան յու թե
րով և ջ րով։ Սնն դան յու թերն օր գա նիզմ ներ մու ծե լու ե ղա
նա կից կախ ված՝ տար բե րում են զոն դա ղի քա յին (էն տե րալ) 
և  ար տաա ղի քա յին (պա րէն տե րալ) սնու ցում։
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Մալթ յան հռչա կագ րի հա մա ձայն՝ ար հես տա կան սնու
ցու մը կա րող է է թի կա կան տե սանկ յու նից պատ շաճ հա մար
վել, ե թե հա ցա դու լա վոր նե րը հա մա ձայն են դրան: 

Ա վե լին, ՀՀ կա ռա վա րութ յան 2006 թվա կա նի օ գոս
տո սի 3ի N 1543Ն ո րոշ ման հա վել վա ծի 173.10րդ կե տի 
հա մա ձայն՝ հա ցա դուլ ի րա կա նաց նող ան ձի գի տակ ցութ յան 
մթագն ման կամ կորս տի, ինչ պես նաև կո մա յի մեջ ընկ նե լու 
դեպ քում վեր ջի նիս ա ռանց իր հա մա ձայ նութ յան տրա մադր-
վում է անհ րա ժեշտ բժշկա կան օգ նութ յուն և ս պա սար կում 
(այդ թվում՝ ար հես տա կան սնուց ման ձևով) միայն կյան քին 
սպառ նա ցող վտան գի, ինչ պես նաև շրջա պա տի հա մար 
վտանգ ներ կա յաց նող հի վան դութ յուն նե րի դեպ քե րում` 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան օ րենսդ րութ յամբ սահ ման-
ված կար գով՝ բժշկի պատ ճա ռա բան ված գրա վոր եզ րա կա-
ցութ յան հի ման վրա: Բժշկա կան օգ նութ յու նը և ս պա սար-
կու մը պետք է ի րա կա նաց վեն մարդ կա յին ար ժա նա պատ-
վութ յու նը չնվաս տաց նող պայ ման նե րում՝ պահ պա նե լով 
հա ցա դուլ ի րա կա նաց նող ան ձի հիմ նա կան ի րա վունք նե րը 
և  ա զա տութ յուն նե րը:

Ար հես տա կան սնու ցու մը պետք է ի րա կա նաց վի մաս նա
գի տաց ված բժշկա կան կենտ րոն նե րում, որ տեղ հնա րա վոր 
է ըստ անհ րա ժեշ տութ յան կազ մա կեր պել վե րա կեն դա նաց
ման մի ջո ցա ռում ներ, ինչ պես նաև բազ մա մաս նա գի տա
կան խորհրդատ վութ յուն ներ:

1.4. Ա զա տութ յու նից զրկման վայ րե րում հա ցա դուլ 
հայ տա րա րած ան ձի հար կա դիր կե րակ րում

Հա ցա դու լի ըն թաց քում հան դի պում են այն պի սի ի րա
վի ճակ ներ, երբ բժշկա կան անձ նա կազմն իր մաս նա գի
տա կան պար տա կա նութ յուն նե րը կա տա րե լիս երկմ տում է 
հա ցա դուլ հայ տա րա րած ան ձին թող նել շա րու նա կել հյու ծել 
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օր գա նիզ մը, թե ժամ ա ռաջ հար կա դիր կե րակր ման մի ջո
ցով դուրս բե րել վտան գա վոր հետևանք նե րով լի այդ ի րա
վի ճա կից:

Հարկ է ընդգ ծել, որ հա ցա դու լը գի տակց ված ո րո շում է 
և բժշկա կան անձ նա կազ մի քայ լե րը պետք է ուղղ ված լի նեն 
ան ձի ա ռող ջութ յան պահ պան ման ա ջակց ման ու նրա կող
մից կա յաց ված ո րո շում նե րի հարգ մա նը:

Մալթ յան հռչա կագ րի հա մա ձայն՝ հար կա դիր կե րակ
րու մը է թի կա յի տե սանկ յու նից երբևէ չի կա րող ըն դու նե լի 
հա մար վել: Ե թե ան գամ այն կա տար վում է բա րի նպա տակ
նե րով, ա մեն դեպ քում սպառ նա լի քով, հար կադ րան քով, 
ու ժով կամ ֆի զի կա կան սահ մա նա փա կում նե րով զու գորդ
ված սնու ցումն ան մարդ կա յին և ն վաս տաց նող վե րա բեր
մունք է: Նույն չա փով ա նըն դու նե լի է ո րոշ ա զա տութ յու նից 
զրկված ան ձանց հար կա դիր կե րակ րու մը՝ այլ հա ցա դու լա
վոր նե րին ա հա բե կե լու կամ հա ցա դու լից հրա ժար վե լուն 
հար կադ րե լու նպա տա կով:

Ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յու նը քրեա կա տա րո ղա կան 
հիմ նարկ նե րում պահ վող ան ձանց ար գե լում է են թար կել 
հար կա դիր կե րակր ման: Այս պես, ՀՀ կա ռա վա րութ յան 
2006 թվա կա նի օ գոս տո սի 3ի թիվ 1543Ն ո րոշ ման 173.11
րդ կե տի հա մա ձայն՝ հա ցա դուլ ի րա կա նաց նող ան ձի հար
կա դիր կե րակ րումն ար գել վում է:

Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րանն ուղ
ղա կիո րեն չի անդ րա դառ նում հար կա դիր կե րակր ման 
ար գել քին՝ թող նե լով այն պե տութ յան դիր քո րոշ մա նը և 
ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յան կար գա վոր մա նը: Այ նու
հան դերձ, Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա
րա նը քննար կում է հար կա դիր կե րակր ման հար ցը դրա 
ի րա վա չա փութ յան տե սանկ յու նից՝ հաշ վի առ նե լով դրա 
կի րառ ման բժշկա կան անհ րա ժեշ տութ յու նը, մե թո դը, պայ
ման նե րը և  այլն:
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Այս պես, Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա
րա նը 2005 թվա կա նին Նև մեր ժից կին ընդ դեմ Ուկ րաի
նա յի գոր ծով եզ րա հան գել է, որ դի մու մա տուին հար կա դիր 
կե րակր ման են թար կե լը չի հիմ նա վոր վել «բժշկա կան անհ-
րա ժեշ տութ յամբ», հետևա բար կա րե լի է միայն են թադ րել, 
որ հար կա դիր կե րակ րումն ի րա կա նաց վել է կա մա յա կա նո-
րեն: Դ րա հետ մեկ տեղ, Եվ րո պա կան դա տա րանն ընդգ ծել 
է, որ թեև նշված գոր ծով հար կա դիր կե րակ րումն ի րա կա-
նաց վել է հար կա դիր կե րակր ման ե ղա նա կի վե րա բեր յալ 
ներ պե տա կան ի րա վա կան պա հանջ նե րին հա մա հունչ, ու ժի 
գոր ծադր մամբ կի րառ ված զսպու մը, հա տուկ խո ղո վակ 
կե րակ րա փող տե ղադ րե լը դի մադ րութ յան պայ ման նե րում 
ա ռանց բժշկա կան անհ րա ժեշ տութ յան կա րող են հան գեց-
նել խոշ տանգ ման9:

Չո րափն ընդ դեմ Մոլ դո վա յի գոր ծով Եվ րո պա կան 
դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ դի մու մա տուին հար կա դիր 
կե րակր ման են թար կե լու ո րո շու մը չի հիմ նա վոր վել, և դի մու-
մա տուի կյան քին կամ ա ռող ջութ յա նը լուրջ վտանգ սպառ-
նա լու առն չութ յամբ հա մա պա տաս խան բժշկա կան ա պա-
ցույց նե րի բա ցա կա յութ յան պայ ման նե րում, հնա րա վոր չէ 
պնդել, որ ի րա վա սու մար մին նե րը դի մու մա տուին հար կա-
դիր կե րակր ման են թար կե լով՝ գոր ծել են՝ ել նե լով դի մու մա-
տուի լա վա գույն շա հե րից, ինչն ինք նին խնդիր է ա ռա ջաց-
նում Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 3-րդ հոդ վա ծի ներ քո10:

Հարկ է նշել, որ Միա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պութ
յան՝ խոշ տան գում նե րի և  այլ դա ժան, ան մարդ կա յին կամ 
նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի վե րա բեր յալ 
Հա տուկ զե կու ցո ղը շեշ տել է, որ բո ղո քի ար տա հայտ ման 
ծայ րա հեղ մի ջոց՝ հա ցա դուլ, ընտ րած ան ձանց կե րակ րու մը, 
9 Տե՛ս Նևմերժիցկին ընդդեմ Ուկրաինայի գործով 2005 թվականի ապրիլի 5ի 

վճիռը, գանգատ թիվ 54825/00, կետեր 9597:
10 Տե՛ս Չորափն ըննդեմ Մոլդովայի գործով 2007 թվականի հունիսի 19ի 

վճիռը, գանգատ թիվ 12066/02, կետեր 81, 83:
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որն ու ղեկց վում է սպառ նա լիք նե րով, հար կադ րան քով, 
ֆի զի կա կան ու ժի կամ զսպման մի ջոց նե րի կի րառ մամբ, 
հա վա սա րա զոր է դա ժան, ան մարդ կա յին և  ար ժա նա պատ
վութ յու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի, նույ նիսկ, ե թե 
այն ի րա կա նաց վում է նրանց օգ տին11: 

ԽԿԿն Իս պա նիա կա տա րած թի րա խա յին (ad hoc) այ ցի 
վե րա բեր յալ 2009 թվա կա նի մար տի 2ի զե կույ ցում12 անդ
րա դար ձել է հա ցա դուլ ի րա կա նաց նող ան ձի ի րա զեկ ված 
հա մա ձայ նութ յան և հար կա դիր կե րակր ման հար ցե րին, 
որ տեղ հստակ շեշ տադր վում է, որ նույ նիսկ այն պա րա գա
յում, երբ ան ձը չի հա կադր վել, դի մադ րութ յուն չի ցու ցա բե
րել նա զո գաստ րալ կե րակր ման ժա մա նակ, սա կայն չի տվել 
հա մա ձայ նութ յուն այն ի րա կա նաց նե լու հա մար, ուս տի այն 
հա մար վել է հար կա դիր կե րակ րում:

1.5. Հա ցա դու լի կլի նի կա կան ըն թաց քը  
(գո րծ նա կա նում ա ռո ղջ մա րդ կա նց մոտ  
բա վա րար պայ ման նե րում) 

Ե րբ ան ձը հայ տա րա րում է ջրա դուլ և հա ցա դուլ (այլ 
կե րպ՝ չոր հա ցա դուլ) և հրա ժար վում է ըն դու նել սնունդ և 
ջուր, մա հը կա րող է վրա հաս նել 410 օր վա ըն թաց քում, 
կախ ված տար բեր պատ ճառ նե րից. 
•	 այդ թվում՝ մթ նո լոր տի ջեր մաս տի ճա նից և խո նա վու

թյու նից,
•	 սթ րե սից, ֆի զի կա կան ակ տի վու թյու նից և այլ գոր ծոն

նե րի ց։
 Մա հը վրա է հաս նում հիմ նա կա նում սր տի ռիթ մի խան

գա րու մից: 

11 Տե՛ս http://www.emro.who.int/pse/palestinenews/unjointstatementonnew
israelilawonforcefeedingofdetainees.html կայքէջում:

12 Տե՛ս https://rm.coe.int/1680697ea4 կայքէջում:
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Ե րբ ան ձը հրա ժար վում է սնն դից, բայց շա րու նա կում է 
խմել ջուր 

Այն պա րա գայում, երբ ան ձը չի ստա նում սնն դային որևէ 
կա լո րիա, տե սա կա նո րեն օր գա նիզ մի պա շար նե րը թույլ 
են տա լիս ա պա հո վել ա ռո ղջ մար դուն կեն սա գոր ծու նե ու
թյու նը մի նչև 7580 օր:

 Սա կայն, ա վե լի հա ճախ հա ցա դու լի բար դու թյուն նե րն 
այդ թվում՝ մա հը կա րող է վրա հաս նել ա վե լի վա ղ՝ 40 օ րից, 
ինչն ա ռա ջին հեր թին պայ մա նա վոր ված է նյար դային և 
սի րտա նո թային հա մա կար գե րի հյուծ ման հետ, քա նի որ 
ա ռա ջա նում են վի տա մին նե րի և է լե կտ րո լի տային հա վա
սա րա կշ ռու թյան խի ստ խան գա րում ներ:

 Սո վո րա բար ա ռո ղջ մար դու մոտ, ով չի հրա ժար վել ջրից, 
հա ցա դու լի կլի նի կան զար գա նում է հետևյալ կե րպ. 

Ա ռա ջին շա բա թ
•	  պա ցի ե նտն ու նե նում է սո վի և թու լու թյան զգա ցո ղու

թյուն, 
•	 եր բե մն, հնա րա վոր է սպաս տիկ ցա վեր է պի գա ստ

րալ շր ջա նում, ո րը հետևա նք է ստա մոք սի սպաս տիկ 
կծկումն ե րի: 

Ե րկ րո րդ շա բա թ
•	  պա ցի են տի մոտ թու լու թյան զգա ցո ղու թյու նը խո րա

նում է, 
•	 ու ղե կց վում է գլ խապ տույ տով, որն ա ռա ջա նում է ուղ

ղա հայաց դի րք ըն դու նե լիս, 
•	 սո վա ծու թյան և սն վե լու ցան կու թյու նը հե տզ հե տե մա

րում է,
•	  հա ցա դուլ հայ տա րա րած ան ձը սկ սում է մր սել: 
Եր րո րդ և չոր րո րդ շա բաթ նե ր
•	  վե րոն շյալ ախ տա նիշ նե րը խո րա նում են,
•	  դան դա ղում են մտա վոր կա րո ղու թյուն նե րը:
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 Հին գե րո րդ շա բա թ
•	  հա ճախ պա ցի ե նտ նե րը լի նում են մթագ նած գի տակ

ցու թյա մբ (գի տակ ցա կան և ան գի տա կից վի ճակ նե րը 
հա ջոր դում են մի մյա նց, կա րող է զար գա նալ մե ղմ 
ա պա կո ղմն ո րո շու մից մի նչ ստե պո րի զմ և քն կո տու
թյուն, ա պա տիա և ա նո սոգ նո զիա, ո րին հա ջոր դում են 
աչ քե րի ան նոր մալ շար ժումն եր, սկզբում ան վե րա հս կե
լի շար ժումն եր, իսկ հե տո՝ պա ցի են տը կաթ վա ծա հար է 
լի նում),

•	  կա րող է զար գա նալ կլ ման ակ տի նկա տե լի դժ վա րու
թյուն և շար ժումն ե րի հա մա կա րգ ման ընդ հա նուր բա
ցա կայու թյուն,

•	  տե սո ղու թյան և լսո ղու թյան վատ թա րա ցում, ին չը հան
գեց նում է տե սո ղու թյան և լսո ղու թյան կո րս տի, 

•	 եր բե մն ա ռա ջա նում են ցր ված ա րյու նա զե ղումն եր:
 Մա հը կա րող է վրա հաս նել հան կար ծա կի՝ սր տի ռիթ մի 

խան գար ման կամ հի պոգ լի կե միայի ար դյուն քում կո մայի 
փու լի մեկ նար կից մի քա նի ժամ ան ց: 

Ե թե հա ցա դուլ հայ տա րա րած ան ձն հա ցա դու լի ըն թաց
քում օգ տա գոր ծում է թեյ, քա ղցր ըմ պե լիք ներ, վի տա մին
ներ (մաս նա վո րա պե ս՝ « վի տա մին «Բ» կո մպ լե քս և (կամ) 
թիա մի նի (« վի տա մին Բ1»)), քա ղց րա վե նիք, հա ցա դու լը 
կա րող է եր կա րա ձգ վե լ մի քա նի ա միս: Սա կայն, եր կա
րա տև հա ցա դու լը լուրջ վտանգ է ներ կայաց նում նյար դային 
հա մա կար գի մշ տա կան հյուծ ման հա մար, մաս նա վո րա
պես, կա րող է զար գա նալ Վեր նի կի հա մախ տա նիշ` նյար
դային հա մա կար գի ախ տա նիշ նե րի հա մա լիր, ո րը բնու թա
գր վում է հո գե կան խառ նաշ փո թի վի ճա կով և հա վա սա րա
կշ ռու թյու նը պահ պա նե լու խի ստ դժ վա րու թյա մբ: 

Այ նուա մե նայ նիվ, բու ժա նձ նա կազ մը հա ցա դուլ հայ
տա րա րած ան ձին պե տք է խոր հուրդ տա խմել ջուր, ինչ
պես նաև ըն դու նել է լե կտ րո լիտ ներ, շա քար, մե ղր, կաթ և 
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վի տա մին նե ր՝ սնն դից հրա ժար վե լու ար դյուն քում օր գա նիզ
մում ա ռա ջա ցող վնաս նե րի ռիս կե րը նվա զեց նե լու հա մար:

 Գո րծ նա կա նում, քա նի որ հա ցա դու լի վրա կա րող են 
ազ դել տար բեր գոր ծոն ներ (օ րի նա կ՝ հա ցա դու լի տե սա կը, 
ա զա տա զրկ ման վայ րում պահ ման պայ ման նե րը՝ ջեր
մաս տի ճա նը, խո նա վու թյու նը և հո գե կան խթա նիչ նե րը), 
հնա րա վոր մահ վան ռիս կի և դրա ժա մա նա կի վե րա բե րյալ 
բժշկա կան կան խա տե սում նե րը գրե թե ան հնա րին են: 

Այ նուա մե նայ նիվ, ո րո շա կի բժշկա կան գոր ծոն ներ կա րող 
են հան դի սա նալ հա ցա դուլ նե րի հետևան քով մահ վան զար
գաց ման նա խա պայ ման: Դրան ցից հիմ նա կա նը նե րա ռում 
են սր տա նո թային հի վան դու թյուն նե րը, մաս նա վո րա պես 
սր տի ի շե միկ հի վան դու թյու նը և ե րի կա մային ան բա վա րա
րու թյու նը: Խթա նիչ գոր ծոն է նաև շա քա րախ տը, հատ կա
պես ա ռա ջին տի պի, գա ստ րի տը, ստա մոք սի կամ տաս ներ
կու մատ նյա ա ղու խո ցային հի վան դու թյու նը, ո րո նք կա րող 
են դրսևոր վել որ պես խն դիր ներ հա ցա դու լի ա ռա ջին տաս 
օր վա ըն թաց քում:

1.6. Ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձի ա ռող ջա կան 
վի ճա կի հս կո ղու թյուն հա ցա դու լը դա դա րեց նե
լուց հե տո 

 Հա ցա դու լը դա դա րում է, այն պա հից սկ սած, երբ հա ցա
դու լի մեջ գտն վող ան ձը հայ տա րա րում է, որ դա դա րեց րել 
է հա ցա դու լը: 

Այդ պա հից սկ սած բժշկա կան ան ձնա կազ մը պե տք է 
կրկ նա պատ կի ու ժե րը վեր ջի նիս ա ռող ջա կան վի ճա կի 
նկատ մա մբ հս կո ղու թյուն սահ մա նե լու և այն բա րե հա ջող 
ա վար տե լու ուղ ղու թյա մբ:

 Հա ցա դու լը դա դա րեց նե լուց հե տո, մեծ չա փա բաժ նով 
և ոչ դյու րա մա րս սնն դի ըն դու նու մը կա րող է հան գեց նել 
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մի շա րք ա ռող ջա կան խն դիր նե րի, ինչ պի սիք են մար սո
ղու թյան տար բեր բնույ թի խան գա րում նե րը, ա րյան մեջ 
շա քա րի քա նա կի շեշ տա կի ա ճը, սիր տա նո թային հա մա
կար գի ծան րա բե ռն վա ծու թյու նը և բժշկա կան օգ նու թյուն և 
սպա սար կում պա հան ջող այլ վի ճակ ներ:

 Հա ցա դու լի դա դա րի հայ տա րա րու թյու նից հե տո պե տք 
է ան հա պաղ կազ մա կեր պել բժշկի խո րհրդատ վու թյուն, 
բա ցատ րել հա ցա դու լից դուրս գա լու ճի շտ բա նաձևե րը.
•	  պե տք է ա պա հո վել հե ղու կի՝ ըստ օր գա նիզ մի կա րիք

նե րի ըն դու նու մը և
•	  վի տա մին նե րի (մաս նա վո րա պես, վի տա մին B կո մպ լե

քս և (կամ) B1) և է լե կտ րո լիտ նե րի ըն դու նում.
•	  խոր հուրդ է տր վում հա ցա դու լի դա դա րեց ման ա ռա

ջին օրն ըն դու նել դյու րա մա րս և ցա ծր կա լո րիա կա
նու թյա մբ սնն դամ թե րք՝ հյու թե ր՝ նա խը նտ րե լի է թա րմ 
քամ ված, քա ղցր թեյ13, ա ռա նձ գա զի վի տա մին նե րով 
հա րուստ ըմ պե լիք ներ.

•	  հա ջոր դա բար սնն դա կար գում կա րող են ա վե լաց վել 
թթ վա սեր, մա ծուն, յո գուրտ, աղ ցան ներ, ա պուր ներ և 
այլն.

•	  խոր հուրդ է տր վում սնունդ ըն դու նել քիչ քա նա կով և 
հա ճախ.

•	  ցան կա ցած գան գա տի դեպ քում խո րհրդակ ցել բու ժող 
բժշկի հետ.

•	  շա րու նա կել հս կել հե մո դի նա միկ ցու ցա նիշ նե րը, ըստ 
ան հրա ժեշ տու թյան կազ մա կեր պել լա բո րա տորգոր
ծի քային հե տա զո տու թյուն ներ և նեղ մաս նա գի տա կան 
խո րհրդատ վու թյուն.

•	  կարևոր է ա րյան ընդ հա նուր հե տա զո տու թյան, ա րյան 
մեջ է լե կտ րո լիտ նե րի և գլյու կո զայի քա նա կի, ինչ պես 

13  Կարևոր է հաշվի առնել, որ ազատ գլյուկոզան մեծացնում է սննդառության 
համախտանիշի (Ռեֆիդինգի համախտանիշ) ռիսկը:
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նաև է լե կտ րա սր տագ րու թյան ցու ցա նիշ նե րի նկատ մա
մբ հս կո ղու թյու նը.

•	  շա րու նա կել խի ստ հս կո ղու թյուն ըն դուն վող դե ղա մի
ջոց նե րի և դրա նց չա փա բա ժին նե րի նկատ մա մբ. 

•	 եր կա րա տև հա ցա դու լի, ինչ պես նաև հե ղուկ նե րի 
ըն դու նու մից հրա ժար վե լու հետևան քով պա ցի են տի 
օր գա նիզ մում ան խու սա փե լի ո րեն ա ռա ջա նում են փո
փո խու թյուն ներ, ո րո նք կա րող ան դառ նա լի հետևա նք
ներ ու նե նալ և հան գեց նել պա ցի են տի մահ վա ն։ Նման 
ի րա վի ճակ նե րում կարևոր է բազ մա մաս նա գի տաց ված 
հի վան դա նո ցայի բու ժօգ նու թյուն, նե րա ռյալ վե րա կեն
դա նաց ման մի ջամ տու թյուն նե րի, ցու ցա բեր ման ան
հրա ժեշ տու թյու նը ։

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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 ԴԱ ՍԸՆ ԹԱՑ 2.  
Հո գե բու ժա կան օգ նու թյան  

և սպա սա րկ ման կազ մա կեր պու մը 
ՔԿՀ-նե րում

	 հո գե բու ժա կան օգ նու թյան և սպա սա րկ ման ի րա վա
կան կար գա վո րում ե րը, 

	զսպ ման մի ջոց նե րը և դրա նց կի րա ռու մը ՔԿՀնե
րում, 

	ՔԿՀնե րում հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե
ցող ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձա նց նկատ մա մբ 
ա ռա ջին բժշկա կան օգ նու թյու նը, 

	ամ բու լա տոր և ստա ցի ո նար հո գե բու ժա կան օգ նու
թյան կազ մա կեր պու մը ՔԿՀնե րում և այլն:

 Դա սըն թա ցի նպա տա կը.

•	 «Ք րեա կա տա րո ղա կան բժշկու թյան կե նտ րոն» ՊՈԱԿի 
մի ջին բու ժա նձ նա կազ մին ծա նո թաց նել հո գե բու ժա
կան օգ նու թյա նը և սպա սա րկ մա նն առնչ վող ներ պե
տա կան և մի ջազ գային ի րա վա կան ակ տե րին և փաս
տա թղ թե րին,

•	 «Ք րեա կա տա րո ղա կան բժշկու թյան կե նտ րոն» ՊՈԱԿի 
մի ջին բու ժա նձ նա կազ մին ծա նո թաց նել զսպ ման մի
ջոց նե րի կի րառ ման կար գին և զար գաց նել հմ տու թյուն
ներ այն կի րա ռե լու կա պակ ցու թյա մբ,

•	 «Ք րեա կա տա րո ղա կան բժշկու թյան կե նտ րոն» ՊՈԱԿի 
մի ջին բու ժա նձ նա կազ մին բա ցատ րել հո գե բու ժա կան 
օգ նու թյուն և սպա սար կում ի րա կա նաց նե լու հա մար 
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ի րա զեկ ված հա մա ձայ նու թյան ստաց ման պար տա դիր 
պայ մա նը և գա ղտ նի ու թյան ա պա հո վու մը, ծա նո թաց
նել ի րա զեկ ման թեր թի կի և դրա վար ման կար գի հետ,

•	 «Ք րեա կա տա րո ղա կան բժշկու թյան կե նտ րոն» ՊՈԱԿի 
մի ջին բու ժա նձ նա կազ մին ծա նո թաց նել հի վան դա
նո ցային և ար տա հի վան դա նո ցային հո գե բու ժա կան 
օգ նու թյան և սպա սա րկ ման ձևե րին, դրա նց բո վան դա
կու թյա նը, հնա րա վո րու թյուն նե րին ու ծա վալ նե րին,

•	 «Ք րեա կա տա րո ղա կան բժշկու թյան կե նտ րոն» ՊՈԱԿի 
մի ջին բու ժա նձ նա կազ մին ծա նո թաց նել հո ժա րա կամ, 
ոչ հո ժա րա կամ և հար կա դիր բուժ ման ա ռա նձ նա հատ
կու թյուն նե րին,

•	 «Ք րեա կա տա րո ղա կան բժշկու թյան կե նտ րոն» ՊՈԱԿի 
մի ջին բու ժա նձ նա կազ մին բա ցատ րել հո գե կան ա ռող
ջու թյան խն դիր նե րն ու նե ցող ա զա տու թյու նից զրկ ված 
ան ձա նց ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կումն ե րի կի րառ
ման ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը,

•	 «Ք րեա կա տա րո ղա կան բժշկու թյան կե նտ րոն» ՊՈԱԿի 
մի ջին բու ժա նձ նա կազ մի մոտ զար գաց նել հո գե կան 
ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե ցող ան ձա նց ա ռա ջին 
բժշկա կան օգ նու թյուն ցու ցա բե րե լու հմ տու թյուն նե րը:

 Ներ պե տա կան ի րա վա կան կար գա վո րում նե ր

•	 « Հո գե բու ժա կան օգ նու թյան և սպա սա րկ ման մա սին» 
ՀՀ օ րե նք,

•	 ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2010 թվա կա նի ապ րի լի 1ի «Ար
տա հի վան դա նո ցային և հի վան դա նո ցային հո գե բու
ժա կան բժշկա կան օգ նու թյան տրա մա դր ման կար գը 
հաս տա տե լու մա սին» 350Ն ո րո շում,

•	 ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի 2021 թվա կա
նի հուն վա րի 27ի « Հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր 
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ունեցող ան ձին հան դար տեց ման նպա տա կով տրա
մա դր վող դե ղե րի ցան կը հաս տա տե լու մա սին» N 04Ն 
հրա ման:

Նախամոդուլային հարցաշար

	� Ի՞նչ իրավունքներ ունի հոգեկան առողջության 
խնդիր ունեցող անձը ՔԿՀում,

	� Ի՞նչ զսպման միջոցներ կարող են կիրառվել 
ՔԿՀում 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) 
բու ժում սկսելուց առաջ։

 Հո գե կան ա ռող ջու թյու նը մար դու ա նօ տա րե լի և ան փո
խան ցե լի ոչ նյու թա կան բա րի քն է, ո րը նե րա ռում է շր ջա կա 
մի ջա վայ րի հա մա պա տաս խան ըն կա լու մը, սե փա կան 
նե րու ժը գի տակ ցե լու, կյան քի սթ րե սային վի ճակ նե րը 
հաղ թա հա րե լու, ար դյու նա վետ աշ խա տե լու, ինչ պես նաև 
հա սա րա կա կան կյան քում սե փա կան նե րդ րումն ու նե նա
լու կա րո ղու թյու նը, կայուն հու զա կա նու թյան դրսևո րու մը և 
պահ պա նու մը ։

 Հո գե կան ա ռող ջու թյան պահ պա նու մը հո գե կան ա ռող
ջու թյան պահ պա նումն ու բա րե լա վումն է, ինչ պես նաև 
հո գե կան խան գա րում նե րի կան խար գե լու մը, հո գե կան 
խան գա րում ու նե ցող ան ձա նց բու ժումն և վե րա կանգ նու մը, 
հո գե կան լիա կա տար բա րե կե ցու թյան վի ճա կի ա պա հո
վու մը:



— 44 —

 Հո գե կան խան գա րումն օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված 
կար գով հաս տատ ված հի վան դու թյուն նե րի դա սա կա րգ չով 
նա խա տես ված, հո գե կան և վար քային խան գա րում նե րի 
դա սին հա մա պա տաս խա նող խան գա րում նե րն են:

 Հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ու նե ցող ան ձն այն 
ան ձն է, ո րի մոտ « Հո գե բու ժա կան օգ նու թյան և սպա սա րկ
ման մա սին» օ րեն քով սահ ման ված կար գով ախ տո րոշ ված 
է հո գե կան խան գա րում:

2.1. Հո գե բու ժա կան օգ նու թյու նը  
և սպա սար կու մը ՔԿՀնե րում

 Վի ճա կագ րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ ընդ հա նուր բնակ
չու թյան հա մե մա տ՝ ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձա նց 
շր ջա նում հո գե կան խան գար ման նշան ներ ա վե լի հա ճախ 
են հան դի պում:

Դ րան նպաս տում են ինչ պես մի նչ ա զա տա զրկ վե լն ու նե
ցած դժ վա րու թյուն նե րը, հո գե կան ապ րում նե րն ու խն դիր
նե րը, այն պես էլ ա զա տա զրկ ման վայ րում նրա նց կյան քի 
պայ ման նե րն ու սո ցիա լա կան կար գա վի ճա կը: Հա ճա
խա կի են հան դի պում դեպ քեր, երբ ան ցյա լում վեր ջին նե րս 
բախ վել են բռ նու թյան, զր կա նք նե րի, գոր ծա զր կու թյան, 
թմ րա մի ջոց նե րի օգ տա գո րծ ման, սո ցիա լա կան կա պե րի 
ստե ղծ ման դժ վա րու թյուն նե րի և հո գե բու ժա կան ծա ռայու
թյուն նե րի հետ շփ ման հետ կապ ված խն դիր նե րի:

 Շա տե րն ըն դուն վում են ՔԿՀներ ար դեն իսկ հո գե բու
ժա կան տար բեր ախ տո րո շում նե րով: 

Եվ րո պայի խո րհրդի «Ա ռող ջա պա հու թյան և մար դու 
ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան ամ րա պն դու մը Հայաս
տա նի քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նա րկ նե րում» ծրագ րի 
շր ջա նակ նե րում մշակ վել են ՔԿՀ մուտք գոր ծող ա զա
տու թյու նից զրկ ված ան ձա նց մոտ հո գե կան ա ռող ջու թյան 
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խն դիր նե րի ռիս կայ նու թյու նը գնա հա տե լու, ինչ պես նաև 
ոչ խոր քային և մաս նա գի տա կան հար ցում նե րի ի րա կա
նաց ման հա մար գոր ծի քա կա զմ: Ո րի նպա տակ է հո գե կան 
ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե ցող ա զա տու թյու նից զրկ ված 
ան ձա նց վաղ հայտ նա բե րու մը, ինչ պես նաև հի վան դու
թյուն նե րի կան խար գե լումն ու ժա մա նա կին ան հրա ժե շտ 
բժշկա կան օգ նու թյան կազ մա կեր պու մը:

 Բո լոր ՔԿՀնե րում տե ղա կայ ված «Ք րեա կա տա րո ղա
կան բժշկու թյան կե նտ րոն» ՊՈԱԿի բժշկա կան ստո րա
բա ժա նում նե րը պե տք է ա պա հով ված լի նեն հո գե բույ ժի 
կա նո նա վոր այ ցե րով:

ԽԿԿ գոր ծու նե ու թյան մա սին 3րդ ընդ հա նուր զե կույ ցի 
41րդ կե տի հա մա ձայն՝ քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նար կի 
պայ ման նե րում հո գե բու ժա կան հի վան դու թյուն նե րի ա ռա վել 
տա րա ծու մը բա րձ րաց նում է քրեա կա տա րո ղա կան հիմ-
նար կի ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի պա տաս խա նատ-
վու թյու նը: Ա ռա ջին հեր թին, քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նար կի 
բժշկա կան ծա ռայու թյան աշ խա տա նք նե րում ան հրա ժե շտ է 
հո գե բույժ նե րի նե րգ րա վում: Ա վե լին, վե րոգ րյալ ծա ռայու-
թյան աշ խա տա նք նե րում ընդ գրկ ված բուժ քույ րե րից ո մա նք 
պե տք է ու նե նան գի տե լիք ներ և հմ տու թյուն ներ հո գե բու ժա-
կան օգ նու թյուն և սպա սար կում տրա մադ րե լու վե րա բե րյալ: 
Բժշկա կան և բուժ քույ րա կան ան ձնա կազ մը, ինչ պես նաև 
նրան և հո գե բա նա կան ծա ռայու թյուն ներ հա մա գոր ծակ ցու-
թյու նը պե տք է ա պա հո վի ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձա նց 
կա նո նա վոր դե ղո րայ քային, հո գե թե րա պև տիկ և աշ խա-
տան քային թե րա պիայի ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը ։

ԽԿԿ նույն զե կույ ցի 43րդ կե տի հա մա ձայն՝ հո գե-
կան հի վան դու թյա մբ տա ռա պող ա զա տա զրկ ված ան ձա նց 
ան հրա ժե շտ է պա հել և խնա մել բա վա կա նա չափ սար քա-
վո րում ներ և պատ շաճ ձևով պատ րա ստ ված ան ձնա կա զմ 
ու նե ցող բու ժա կան հիմ նար կում: Այդ պի սի հիմ նա րկ կա րող 
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է լի նել սո վո րա կան հո գե բու ժա կան հի վան դա նո ցը, կամ 
ուղ ղիչ հա մա կար գի շր ջա նակ նե րում գոր ծող հա տուկ սար-
քա վոր ված հո գե բու ժա կան բա ժան մուն քը: Հո գե բու ժա կան 
բա ժան մուն քում տե ղե րի քա նա կը պե տք է բա վա րար լի նի, 
այ լա պես չա փա զա նց հա ճախ կձգձգ վի հի վան դի ան հրա-
ժե շտ տե ղա փո խու մը: Հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ու նե-
ցող ան ձի տե ղա փո խու մը հո գե բու ժա կան հիմ նա րկ պե տք է 
դի տա րկ վի որ պես ա ռաջ նա հե րթ կարևո րու թյան հա րց14:

ԽԿԿն Հայաս տա նի վե րա բե րյալ 2016 թվա կա նի զե կույ
ցում նշել է, որ հո գե բու ժա կան օգ նու թյան հա սա նե լի ու-
թյու նը խն դիր է ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձա նց հա մար, 
մի նչ դեռ այ ցե լած բո լոր քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նա րկ նե-
րում առ կա է ին հո գե բու ժա կան ախ տո րոշ մա մբ ա զա տու-
թյու նից զրկ ված ան ձի նք, այդ թվում՝ ցմահ ա զա տա զրկ ված 
ան ձի նք, ով քեր, ան կաս կած, ու նե ին այդ օգ նու թյան կա րի քը։ 
Ըստ զե կույ ցի՝ «Ար մա վիր» և « Վա նա ձոր» քրեա կա տա րո ղա-
կան հիմ նա րկ նե րում առ կա չեն ե ղել հիմ նար կում մշ տա կան 
աշ խա տող հո գե բույժ ներ, իսկ ար տա քին խո րհրդա տու նե րի 
այ ցե լու թյուն նե րը, լա վա գույն դեպ քում, ան կա նոն բնույթ են 
կրել (ԽԿԿ-ի 2015 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 5-ից 15-ը Հայաս-
տան կա տա րած այ ցի վե րա բե րյալ 2016 թվա կա նի զե կույ ցը, 
կետ 87)15:

2.2. Հո ժա րա կամ բու ժում

Ան ձի մոտ հո գե կան խան գար ման առ կայու թյան և բժի
շկհո գե բույ ժի կող մից վեր ջի նիս հե տա զո տու թյան կամ 
բուժ ման ան հրա ժեշ տու թյան մա սին եզ րա կա ցու թյան 
առ կայու թյան և ան ձի ի րա զեկ ված հա մա ձայ նու թյան 

14  Տ՛ես ԽԿԿի գործունեության մասին 3րդ ընդհանուր զեկույցը https://
rm.coe.int/1680696a40 կայքէջում:

15  Տե՛ս https://rm.coe.int/16806bf46f կայքէջում:
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առ կայու թյան պա րա գայում վեր ջի նիս նկատ մա մբ սկս վում 
է հո ժա րա կամ բու ժում:

 Հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ու նե ցող ա զա տու թյու նից 
զրկ ված ան ձա նց բու ժու մը կա րող է կազ մա կե րպ վել ար տա
հի վան դա նո ցային և հի վան դա նո ցային պայ ման նե րում: 
Բո լոր ՔԿՀնե րում, բա ցա ռու թյա մբ « Դա տա պար տյալ նե րի 
հի վան դա նոց» ՔԿՀում, տրա մա դր վում է ար տա հի
վան դա նո ցային հո գե բու ժա կան օգ նու թյուն: Ստա ցի ո
նար հո գե բու ժա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ի րա
կաց վում է հա մա պա տաս խան լի ցեն զիայի հա մա ձայն՝ 
« Դա տա պար տյալ նե րի հի վան դա նոց» ՔԿՀում:

Ք րեա կա տա րո ղա կան հիմ նա րկ նե րում ար տա հի վան
դա նո ցային հո գե բու ժա կան օգ նու թյան ծա վալ նե րը հաս
տատ ված են ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2006 թվա կա նի մայի սի 
26ի « Կա լա նա վոր ված ան ձա նց և դա տա պար տյալ նե րի 
բուժ սա նի տա րա կան և բուժ կան խար գե լիչ օգ նու թյու նը 
կազ մա կեր պե լու, ա ռող ջա պա հա կան մար մին նե րի բու ժա
կան հիմ նա րկ նե րից օգտ վե լու և այդ նպա տա կով դրա նց 
բժշկա կան ան ձնա կազ մին նե րգ րա վե լու կար գը հաս տա
տե լու մա սին» 825Ն ո րոշ ման հա վել վա ծի 61րդ կե տի 
հա մա ձայն: 

Ար տա հի վան դա նո ցային հո գե բու ժա կան բժշկա կան 
օգ նու թյու նը նե րա ռում է`

1)  հո գե բու ժա կան վկայար կու մը.
2)  հե տա զո տու մը՝ ախ տո րոշ ման նպա տա կով.
3)  հո գե կան խան գա րում ու նե ցող ան ձա նց հաշ վա ռու մը.
4)  հո գե կան խան գա րում ու նե ցող ան ձա նց խո րհրդատ

վա կան բժշկա կան օգ նու թյան տրա մադ րու մը.
5)  հաշ վառ ման մեջ գտն վո ղ՝ հո գե կան խան գա րում ու նե

ցող ան ձա նց ար տա հի վան դա նո ցային շա րու նա կա կան 
բու ժու մը և հս կո ղու թյու նը.

6)  հար կա դիր բու ժու մը և հս կո ղու թյու նը` դա տա րա նի 
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ո րոշ ման հի ման վրա. 
7) ա ռո ղջ ապ րե լա կեր պի մա սին քա րոզ չու թյու նը: 
Ի սկ հա վել վա ծի 62րդ կե տով սահ ման վում է հի վան դա

նո ցային հո գե բու ժա կան բժշկա կան օգ նու թյան ծա վալ
նե րը̀

1)  հո գե կան խան գա րում ու նե ցող ան ձա նց ըն դու նու մը.
2)  հո գե կան խան գա րում ու նե ցող ան ձա նց հե տա զո տու

մը.
3)  հի վան դա նո ցային բու ժու մը.
4)  հո գե կան խան գա րում ու նե ցող ան ձա նց հի վան դա նո

ցային մաս նա գի տաց ված խնամ քը.
5)  հո գե կան խան գա րում ու նե ցող ան ձա նց դուրսգ րու մը: 
Ը նդ հա նուր հս կո ղու թյան հո գե բու ժա կան բա ժան մուն

քից հո ժա րա կամ հոս պի տա լաց ված հո գե կան ա ռող ջու
թյան խն դիր ու նե ցող ան ձի դուրսգ րու մը ի րա կա նաց վում է` 
Հո գե բու ժա կան օգ նու թյան և սպա սա րկ ման մա սի ն ՀՀ 
օ րեն քի 23րդ կե տի հա մա ձայն՝ 

1) ան ձի ցան կու թյա մբ կա մ
2) ան ձի ա ռող ջաց ման և հո գե կան վի ճա կի բա վա րար 

լի նե լու դեպ քում, ե թե վե րա ցել է հե տա գա հի վան դա նո
ցային ձևով բուժ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը` բժի շկհո
գե բույ ժի եզ րա կա ցու թյան հի ման վրա, կա մ

3) հե տա զոտ ման կամ փոր ձա քն նու թյան ժամ կետ նե րը 
ա վա րտ վե լու դեպ քում:

2.3. Ոչ հո ժա րա կամ բու ժում

 Հո գե բու ժա կան օգ նու թյան և սպա սա րկ ման մա սի ն 
ՀՀ օ րեն քով սահ ման ված հիմ քե րով ա ռա նց ան ձի հա մա
ձայ նու թյան նրան հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պու թյուն 
տե ղա փո խե լը և հո գե բու ժա կան հի վան դա նո ցային 
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բուժ ման են թար կե լն է` Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով սահ ման
ված կար գով:

 Հա մա պա տաս խան դա տա կան ակ տի հի ման վրա 
ստա ցի ո նար հար կա դիր բու ժու մը կա րող է ի րա կա նաց վել 
միայն « Դա տա պար տյալ նե րի հի վան դա նոց» քրեա կա տա
րո ղա կան հիմ նար կի հո գե բու ժա կան բա ժան մուն քում կամ 
ա ռող ջա պա հա կան մար մին նե րի հո գե բու ժա կան կազ մա
կեր պու թյուն նե րում: 

Ոչ հո ժա րա կամ բու ժում կի րառ վում է hո գե կան ա ռող
ջու թյան խն դիր ու նե ցող ան ձից բխող վտան գը (նե րա ռյա լ՝ 
իր կամ այլ ան ձա նց կյան քի կամ ա ռող ջու թյան հա մար) 
կան խե լու նպա տա կով, ե թե ա ռա նց հոս պի տա լաց ման 
ան ձի բու ժումն ար դյու նա վետ չի կա րող կազ մա կե րպ վել, 
և հո գե բու ժա կան օգ նու թյան ու շա ցու մը կա րող է վտանգ 
ներ կայաց նել ան ձի կյան քին, ա ռող ջու թյա նը կամ շր ջա
պա տին: Ան ձի նկատ մա մբ ոչ հո ժա րա կամ հոս պի տա լաց
ման ըն թա ցա կա րգ սկս վում է ի րա գո րծ վել, ստա ցի ո նար 
ըն դուն վե լուց հե տո 72 ժամ վա ըն թաց քում հա մա ձայ նու
թյան բա ցա կայու թյան պա րա գայում: 

Այդ պա րա գայում. 
1) հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ու նե ցող ան ձին պար

տա դիր հե տա զո տում է հո գե բու ժա կան հա նձ նա ժո ղո վը, և
2) ոչ հո ժա րա կամ հոս պի տա լաց ման հիմ նա վոր վա ծու

թյու նը մաս նա գի տա կան հո գե բու ժա կան հա նձ նա ժո ղո վի 
եզ րա կա ցու թյա մբ հաս տատ վե լու դեպ քում հո գե բու ժա կան 
կազ մա կեր պու թյան գոր ծա դիր մար մի նը դի մում է դա տա
րան` Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան 
դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով սահ ման ված կար գով 
ան ձին հո գե բու ժա կան հի վան դա նո ցային ոչ հո ժա րա կամ 
բուժ ման են թար կե լու հա մար: Սույն մա սով նա խա տես ված 
դեպ քե րում մի նչև դա տա րա նի կող մից ոչ հո ժա րա կամ 
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կար գով հոս պի տա լաց նե լու վե րա բե րյալ բուժ ման են թար
կե լու մա սին վճ ռի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտ նե լը հո գե բու ժա
կան կազ մա կեր պու թյու նում հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր 
ու նե ցող ան ձին ա ռա նց նրա ի րա զեկ ված հա մա ձայ նու թյան 
տրա մա դր վում են միայն շտապ և ան հե տաձ գե լի հո գե բու
ժա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում: 

Ոչ հո ժա րա կամ բու ժու մը կա րող է տևել ոչ ա վե լի, քան 
վեց ա միս: Մի նչև սահ ման ված վե ցամ սյա ժամ կե տի լրա
նա լը հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ու նե ցող ան ձի մոտ 
ոչ հո ժա րա կամ բուժ ման օ րեն քով սահ ման ված հիմ քե րը 
վե րա նա լու դեպ քում հո գե բու ժա կան կազ մա կեր պու թյան 
գոր ծա դիր մար մի նը դի մում է դա տա րան` ան ձին հո գե բու
ժա կան կազ մա կեր պու թյուն ոչ հո ժա րա կամ հոս պի տա լաց
ման են թար կե լու վե րա բե րյալ դա տա րա նի վճի ռը վե րաց նե
լու պա հան ջով: Անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում այն կա րող է 
եր կա րաց վել միայն դա տա րա նի վճ ռի հա մա ձայն:

2.4. Հար կա դիր հս կո ղու թյուն կամ բու ժում

 Հար կա դիր հս կո ղու թյուն կամ բու ժու մը բժշկա կան 
բնույ թի հար կադ րան քի մի ջոց կի րա ռե լու մա սին դա տա
րա նի ո րոշ ման հի ման վրա ա ռա նց ան ձի հա մա ձայ նու թյան 
նրան հար կա դիր ար տա հի վան դա նո ցային հս կո ղու թյան 
կամ բուժ ման կամ հի վան դա նո ցային (ընդ հա նուր հս կո ղու
թյան հո գե բու ժա կան կամ հա տուկ տի պի հո գե բու ժա կան 
բա ժան մուն քում) բուժ ման են թար կե լն է՝ Հայաս տա նի Հան
րա պե տու թյան քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րե նսգր քով 
սահ ման ված կար գով:

 Հար կա դիր ար տա հի վան դա նո ցային հս կո ղու թյան 
կամ բուժ ման կամ հի վան դա նո ցային բուժ ման ըն դուն վե
լիս հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ու նե ցող ան ձը տե ղե
կաց վում է իր ի րա վունք նե րի, ա զա տու թյուն նե րի, դրա նց 
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սահ մա նա փա կում նե րի, հար կա դիր հս կո ղու թյուն կամ բու
ժում ստա նա լու նպա տա կի և պատ ճառ նե րի մա սին:

2.5. Զսպ ման մի ջոց նե րի կի րա ռու մը սուր հո գե
կան խան գա րում ու նե ցող ա զա տու թյու նից զրկ
ված ան ձա նց նկատ մա մբ 

Զսպ ման մի ջոց նե րը լրա ցու ցիչ զր կա նք ներ են և պե տք 
է կի րառ վեն միայն ծայ րա հեղ բժշկա կան ան հրա ժեշ տու
թյան դեպ քում:

 Ֆի զի կա կան զսպ ման մի ջո ցը ֆի զի կա կան ու ժի և (կամ) 
զսպ ման մե խա նի կա կան մի ջոց նե րի (գո տու, ամ րա կա պի) 
կի րա ռումն է հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ու նե ցող 
ան ձին պա հե լու կամ շար ժում նե րը զս պե լու նպա տա կով:

 Մե կու սաց ման մի ջո ցը հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր 
ու նե ցող ան ձի տե ղա վո րումն է ա ռա նձ նաց ված սե նյա կում 
նրա տե ղա շար ժի սահ մա նա փակ ման նպա տա կով:

 Հան դար տեց ման մե թո դը հո գե կան ա ռող ջու թյան 
խն դիր ու նե ցող ան ձին նրա կամ քին հա կա ռակ դե ղե րի 
տրա մադ րումն է ան ձի վար քա գի ծը մեղ մե լու (հան դար տեց
նե լու) նպա տա կով:

 Ֆի զի կա կան ու ժը ֆի զի կա կան զսպ ման մի ջո ցի տե սակ 
է, որն ուղղ ված է հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ու նե ցող 
ան ձի զսպ մա նը կամ ան շար ժաց մա նը` հա մա չափ ֆի զի կա
կան ուժ գոր ծադ րե լու մի ջո ցով (ձեռ քե րով հս կո ղու թյուն):

1) Զսպ ման մի ջոց նե րը կի րա ռու թյու նը 

ԽԿԿ գոր ծու նե ու թյան մա սին 3րդ ընդ հա նուր զե կույ ցի 
44րդ կե տի հա մա ձայն՝ հո գե կան խան գա րում ներ ու նե-
ցող, ագ րե սիվ հի վա նդ նե րի բու ժու մը պե տք է ի րա կա նաց վի 
խի ստ հս կո ղու թյան տակ, ա պա հո վե լով հի վան դի խնամ քը և 
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ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում հա մադ րե լով այդ հանգս տաց-
նող մի ջոց նե րի օգ տա գո րծ ման հետ: Ֆի զի կա կան ներ գո րծ-
ման մի ջոց նե րին դի մե լը պե տք է ար դա րաց ված լի նի միայն 
ա ռա նձ նա հա տուկ դեպ քե րում, ընդ ո րում, ե թե ե ղել է նման 
մի ջոց ներ կի րա ռե լու ա ռա ջա րկ, ա պա պա հա նջ վում է կամ 
բժշկի ան մի ջա կան հրա հան գը, կամ նրա հա վա նու թյու նը: 
Ֆի զի կա կան ներ գո րծ ման մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մը պե տք 
է կա սեց վի ա ռա ջին իսկ հնա րա վո րու թյան դեպ քում: Պե տք 
չէ երբևի ցե դրա նք կի րա ռել, կամ դրա նց կի րա ռու մը եր կա-
րաձ գել որ պես պատ ժա մի ջոց: 

Այն դեպ քում, երբ դի մում են ֆի զի կա կան ներ գո րծ-
ման մե թոդ նե րին, ան հրա ժե շտ է գրան ցում ա նել ինչ-
պես հի վան դի քար տի մեջ, այն պես էլ հա մա պա տաս խան 
մա տյա նում՝ նշե լով տվյալ մե թո դի օգ տա գո րծ ման ժամ կե տի 
սկի զբն ու ա վար տը, ինչ պես նաև այդ դեպ քի հան գա մա նք-
նե րը և այդ պի սի մե թոդ նե րին դի մե լու պատ ճառ նե րը16:

 Հո գե բու ժա կան օգ նու թյան և սպա սա րկ ման մա սի ն 
ՀՀ օ րեն քի 7րդ հոդ վա ծի 2րդ կե տով սահ ման վում է, որ 
հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ու նե ցող ան ձի նկատ մա մբ 
ֆի զի կա կան զսպ ման կամ մե կու սաց ման մի ջոց նե րը կամ 
հան դար տեց ման մե թոդ նե րը կի րառ վում են ի րեն կամ շր ջա-
պա տին ֆի զի կա կան վնաս պատ ճա ռե լու կամ դրա ի րա կան 
սպառ նա լի քի դեպ քում, և ե թե այդ սպառ նա լի քի վե րաց-
մա նն ուղղ ված այլ մի ջոց նե րի (բա նա վոր խոս քի, նե րա ռյա լ՝ 
հա մո զե լու մի ջո ցով) կի րա ռու մը բա վա րար չէ այն վե րաց նե-
լու հա մար: 

Ի սկ նույն Օ րեն քի 7րդ հոդ վա ծի 5րդ կե տը սահ մա նում 
է, որ հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ու նե ցող ան ձի նկատ-
մա մբ ֆի զի կա կան զսպ ման, մե կու սաց ման մի ջոց նե րի և 

16  Տ՛ես ԽԿԿի գործունեության մասին 3րդ ընդհանուր զեկույցը https://
rm.coe.int/1680696a40 կայքէջում 44րդ կետ:
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հան դար տեց ման մե թոդ նե րի կի րառ ման բժշկա կան ցու-
ցում նե րն են՝

1) հո գե շար ժա կան գրգռ վա ծու թյու նը .
2) գի տակ ցու թյան խան գար մա մբ ըն թա ցող վի ճակ նե րը .
3) ծա նր դիս ֆո րիա ն.
4) ագ րե սիվ կամ աու տոագ րե սիվ վար քը.
5) ծա նր դեպ րե սիվ խան գա րում ե րը` պա ցի են տի ար տա-

հայտ ված հո գե շար ժա կան գրգռ վա ծու թյա մբ (ա ժի տա-
ցիայով) և (կամ) կայուն ինք նաս պա նու թյան (սուի ցի-
դալ) մի տում ե րո վ.

6) կա խյա լու թյան ծա նր վի ճակ նե րը նար կո լո գիա կան 
ո լոր տի հի վա նդ նե րի մոտ, ո րո նք ըն թա նում են հո գե-
շար ժա կան գրգռ վա ծու թյա մբ և (կամ) ագ րե սիայով, և 
(կամ)  աու տոագ րե սիայով:

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:

 Ֆի զի կա կան զսպ ման, մե կու սաց ման մի ջոց նե րի և հան
դար տեց ման մե թոդ նե րի կի րա ռու մը կա րող է զու գա կց վել, 
ե թե դրա նց զու գակ ցու մից դրա նց կի րառ ման տևո ղու
թյու նը կկր ճատ վի, կամ ե թե դա ան հրա ժե շտ է հո գե կան 
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ա ռող ջու թյան խն դիր ու նե ցող ան ձին կամ այլ ան ձա նց 
սպառ նա ցող վտան գը կան խե լու հա մար:

Զսպ ման մի ջոց նե րի կի րառ ման վե րա բե րյալ ո րո շում 
կա րող է կայաց նել հո գե բու ժա կան հա նձ նա ժո ղո վը կամ 
բժի շկ հո գե բույ ժը: 

Այս պես, Հո գե բու ժա կան օգ նու թյան և սպա սա րկ ման 
մա սի ն ՀՀ օ րեն քի 7րդ հոդ վա ծի 1ին կե տով սահ ման վում 
է, որ հո գե բու ժա կան հա նձ նա ժո ղո վի, իսկ տվյալ պա հին 
դրա ստե ղծ ման ան հնա րի նու թյան դեպ քում (հո գե բու ժա-
կան հա նձ նա ժո ղո վում ընդ գրկ ված մաս նա գետ նե րի ար ձա-
կուր դում գտն վե լու, հի վան դու թյան, ոչ աշ խա տան քային 
ժա մի, հաս տի քի թա փուր լի նե լու դեպ քե րում) հե տա զո տող 
կամ բու ժող բժի շկ-հո գե բույ ժի կամ հեր թա պահ բժի շկ-հո-
գե բույ ժի պատ ճա ռա բան ված ո րոշ ման հի ման վրա հո գե-
բու ժա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ստա ցող հո գե կան 
ա ռող ջու թյան խն դիր ու նե ցող ան ձի նկատ մա մբ կա րող են 
կի րառ վել ֆի զի կա կան զսպ ման կամ մե կու սաց ման մի ջոց-
ներ կամ հան դար տեց ման մե թոդ ներ:

Զսպ ման մի ջոց նե րի կի րառ ման վե րա բե րյալ հաշ վա
ռումն ի րա կա նաց վում է ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա
րա րի 2021 թվա կա նի փե տր վա րի 15ի « Ֆի զի կա կան զսպ
ման կամ մե կու սաց ման մի ջոց ներ կամ հան դար տեց ման 
մե թոդ ներ կի րա ռե լու վե րա բե րյալ հաշ վառ ման մա տյա նի 
ձևը հաս տա տե լու մա սին» N 07Ն ո րոշ ման հա մա ձայն:

2) Ֆի զի կա կան զս պու մը 

 Ֆի զի կա կան զս պումն ի րա կա նաց նում է մի ջին և կրտ
սեր բու ժա նձ նա կազ մը` բու ժող բժի շկհո գե բույ ժի կամ հեր
թա պահ բժի շկհո գե բույ ժի հս կո ղու թյա մբ17:

17  Տ՛ես Հոգեբուժական օգնության և սպասարկման մասին ՀՀ օրենքի 
հոդված 8, կետ 6:
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 Ֆի զի կա կան զս պան հա մար կի րառ վում են ոչ տրավ մա
տիկ, հար մա րա վետ գո տի ներ, հա տուկ հա գուստ ներ:

 Ֆի զի կա կան զսպ ման, մե կու սաց ման մի ջոց նե րը և 
հան դար տեց ման մե թոդ նե րն ընտ րե լիս բժի շկհո գե բույ ժը 
պար տա վոր է հաշ վի առ նել դրա նց կի րառ ման հա կա ցու
ցում նե րը:

24 ժամ վա ըն թաց քում ֆի զի կա կան զսպ ման կի րառ ման 
ընդ հա նուր տևո ղու թյու նը չպե տք է գե րա զան ցի` 18 տա րե
կա նից բա րձր ան ձա նց հա մար` չո րս ժա մը, իսկ 917 տա րե
կան ան ձա նց հա մար` եր կու ժա մը:

 Ֆի զի կա կան զսպ ման կամ մե կու սաց ման մի ջոց նե րը 
կամ հան դար տեց ման մե թոդ նե րը չեն կա րող կի րառ վել այլ 
պա ցի ե նտ նե րի ներ կայու թյա մբ, բա ցա ռու թյա մբ ֆի զի կա
կան ու ժի ան հա պաղ կի րառ ման ան հրա ժեշ տու թյուն ա ռա
ջա նա լու դեպ քե րի, ո րո նք կա րող են կի րառ վել վար քագ ծի 
կտ րուկ փո փո խու թյան և ագ րե սի վաց ման դեպ քե րում, այլ 
ան ձա նց կյան քի կամ ա ռող ջու թյան պա շտ պա նու թյան և 
վե րա հաս ծա նր հետևա նք նե րը կան խե լու նպա տա կով:

 Հո գե բու ժա կան օգ նու թյան և սպա սա րկ ման մա սի ն 
ՀՀ օ րեն քի 8րդ հոդ վա ծի 7րդ կե տի հա մա ձայն՝ ոչ ուշ, քան 
30 րո պե պար բե րա կա նու թյա մբ բժի շկ-հո գե բույ ժը զն նում է 
հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ու նե ցող ֆի զի կա կան զսպ-
ման են թա րկ ված ան ձին, ո րի ըն թաց քում ստուգ վում են 
կա պե րի ամ րու թյու նը, վեր ջույթ նե րի ար տա քին տես քը (գու-
նա վո րու մը, հնա րա վոր այ տուց վա ծու թյու նը), վեր ջույթ նե րի 
ջեր մու թյու նը, կա պի չից ստո րև գտն վող վեր ջույթ նե րի ա նո-
թա զար կը, կա պի չի տե ղա դր ման հատ վա ծում ցա վի զգա ցո-
ղու թյու նը, կա պի չից ստո րև վեր ջույթ նե րի զգայու նու թյու նը, 
և ֆի զի կա կան զսպ ման կամ մե կու սաց ման մի ջոց ներ կամ 
հան դար տեց ման մե թոդ ներ կի րա ռե լու վե րա բե րյալ հաշ-
վառ ման մա տյա նում կա տա րում է հա մա պա տաս խան գրա-
ռում:
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 Նույն օ րեն քի 8րդ հոդ վա ծի 8րդ կե տի հա մա ձայն՝ նույն 
պար բե րու թյա մբ հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ու նե ցող 
ան ձի զն նու թյա մբ բժի շկ-հո գե բույ ժը պար զում է ֆի զի կա կան 
զսպ ման մի ջոց նե րի կի րա ռու մը շա րու նա կե լու ան հրա ժեշ-
տու թյան հար ցը: Ֆի զի կա կան զսպ ման մի ջոց նե րի կի րառ-
ման պատ ճառ նե րի վե րաց ման դեպ քում հո գե բու ժա կան 
հա նձ նա ժո ղո վը, իսկ տվյալ պա հին դրա ստե ղծ ման ան հնա-
րի նու թյան դեպ քում հե տա զո տող կամ բու ժող բժի շկ-հո գե-
բույ ժը կամ հեր թա պահ բժի շկ-հո գե բույ ժը ո րո շում է ֆի զի-
կա կան զսպ ման մի ջոց նե րի կի րա ռու մը դա դա րեց նել:

 Հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ու նե ցող ան ձի կյան քի 
հա մար կեն սա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող ֆունկ ցիա
նե րը, ինչ պի սիք են շն չա ռու թյու նը, խո սե լու, ու տե լու և խմե
լու ու նա կու թյուն նե րը չպե տք է խա թար վեն:

3) Դե ղո րայ քային հան դար տեց ման մի ջոց նե րը 

ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի 2021 թվա կա նի 
հուն վա րի 27ի « Հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ու նե
ցող ան ձին հան դար տեց ման նպա տա կով տրա մա դր վող 
դե ղե րի ցան կը հաս տա տե լու մա սին» N 04Ն հրա մա նով 
նա խա տես ված են դե ղա մի ջոց նե րի սահ մա նա փակ շր ջա
նակ, ո րո նք կա րող են կի րառ վել որ պես զսպ ման մի ջոց ներ.

1. Լևո մեպ րո մա զին (լու ծույթ նե րա րկ ման և կա թի լա նե
րարկ ման) 25մգ/մլ,

2. Հա լո պե րի դոլ լու ծույթ նե րա րկ ման 5մգ/մլ,
3. Դիա զե պա մի լու ծույթ ն/ե և մ/մ նե րա րկ ման 5մգ/մլ,
4. Տրիֆ լուո պե րա զին (տ րիֆ լուո պե րա զի նի հիդ րոք լո րիդ) 

դե ղա հա տեր թա ղան թա պատ 5մգ,
5. Ռիս պե րի դոն դե ղա հա տեր թա ղան թա պատ 2մգ,
6. Հա լո պե րի դոլ դե ղա հա տեր 5մգ,
7. Քլո րպ րո մա զին (ք լո րպ րո մա զի նի հիդ րոք լո րիդ) դե ղա
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հա տեր թա ղան թա պատ 25մգ,
8. Կլո զա պին դե ղա հա տեր 100մգ,
9. Դիա զե պամ դե ղա հա տեր թա ղան թա պատ 5մգ,
10. Լո րա զե պամ դե ղա հա տեր 2մգ,
11. Ֆե նա զե պամ դե ղա հա տեր 1մգ,
12. Օ լան զա պին դե ղա հա տեր թա ղան թա պատ 5մգ, 10մգ, 

20մգ
13. Լևո մեպ րո մա զին (Լևո մեպ րո մա զի նի մա լեատ) դե ղա

հա տեր թա ղան թա պատ 25մգ:

 Դե ղո րայ քային զսպ ման սահ մա նա փակ տե սա կա նին 
կա րող է կի րառ վել միայն բժի շկհո գե բույ ժի կող մից ցուց
ված ե ղա նա կով և չա փա բաժ նով: 

Ե թե պե րօ րալ դե ղե րի ըն դու նումն ան հնա րին է, կամ 
ան հրա ժե շտ է սե դա տիվ է ֆեկ տի ա րագ ստա ցում, ա պա 
կի րառ վում է պա րեն տե րալ ճա նա պար հը (մի ջմ կա նային 
կամ նե րե րա կային): Ցան կա լի է դե ղա պա հա րա նում ու նե
նալ օր վա ըն թաց քում պա հա նջ ված դե ղե րից զատ, որ պես 
դե ղո րայ քային հան դար տեց ման մի ջոց հան դի սա ցող լրա
ցու ցիչ դե ղա մի ջոց:

 Հան դար տեց նող դե ղե րի կո ղմ նա կի ազ դե ցու թյուն նե րը 
կա ռա վա րե լու նպա տա կով կա րող են կի րառ վել կո ղմ նա կի 
ազ դե ցու թյուն նե րը շտ կո ղ՝ կո րեկ տոր ներ հան դի սա ցող 
դե ղեր, ինչ պես նաև հնա րա վոր մա րմ նա կան (սո մա տիկ) 
խն դիր նե րի դեպ քում` սո մա տիկ վի ճա կը կար գա վո րող 
դե ղեր` ըստ բժշկա կան ցու ցում նե րի:

 Դե ղո րայ քային հան դար տեց ման մի ջոց ներ կի րառ ման 
պա րա գայում պե տք է ոչ ուշ, քան մեկ ժամ պար բե րա
կա նու թյա մբ զն նել հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ու նե
ցող ան ձին (ա նո թա զար կը, շն չա ռու թյան ա րա գու թյու նը, 
մա րմ նի ջեր մաս տի ճա նը, հիդ րա տա ցիայի աս տի ճա նը և 
գի տակ ցու թյան մա կար դա կը) և ֆի զի կա կան զսպ ման կամ 
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մե կու սաց ման մի ջոց ներ կամ հան դար տեց ման մե թոդ ներ 
կի րա ռե լու վե րա բե րյալ հաշ վառ ման մա տյա նում կա տա րել 
հա մա պա տաս խան գրա ռում: 

Ե թե ՔԿՀում կի րառ վել է դե ղո րայ քային հան դար տեց
ման մի ջոց և տե ղում հնա րա վոր չէ ի րա կա նաց նել պա ցի
են տի նկատ մա մբ ստա ցի ո նար հո գե բու ժա կան օգ նու թյուն 
և սպա սար կում, ա պա պե տք է քն նար կել ա զա տու թյու նից 
զրկ ված ան ձին ստա ցի ո նար հո գե բու ժա կան օգ նու թյուն և 
սպա սար կում ի րա կա նաց նող հաս տա տու թյուն տե ղա փո
խե լու հար ցը՝ պատ շաճ հե տա զոտ ման և բուժ ման հա մար: 

Եր բե մն, ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձա նց հո գե բու
ժա կան ախ տա նիշ նե րը ՔԿՀ ան վտան գու թյան ծա ռայող
նե րը դի տար կում են որ պես ՔԿՀ ներ քին կար գա պա հա
կան կա նոն նե րի խախ տում և նրա նց նկատ մա մբ տար բեր 
բնույ թի կար գա պա հա կան տույ ժե րի կի րառ ման միջ նոր
դու թյուն են ներ կայաց նում ՔԿՀ պե տին: Այս պի սի ի րա վի
ճակ նե րում հար կա վոր է բժշկա կան հս կո ղու թյան ար դյուն
քում միջ նոր դու թյուն ներ կայաց նել ՔԿՀի պե տին վեր ջի նս 
կար գա պա հա կան տույ ժի կի րառ ման դա դա րեց ման կամ 
հե տա ձգ ման պա հան ջով և ան հա պաղ կազ մա կեր պել 
հա մա պա տաս խան բու ժում:

 Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը 
Քե նա նն ընդ դեմ Միա ցյալ Թա գա վո րու թյան գոր ծով 
ճա նա չել է ՄԻ ԵԿ 3րդ հոդ վա ծի խախ տում այն ընդ հա նուր 
սկզբուն քի հի ման վրա, ըստ ո րի՝ իշ խա նու թյուն նե րը պար-
տա վոր են պա շտ պա նել ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձա նց և 
նրա նց ա ռող ջու թյու նը (Քե նա նն ընդ դեմ Միա ցյալ Թա գա-
վո րու թյան 2001 թվա կա նի ապ րի լի 3-ի վճի ռը, գան գատ 
թիվ  27229/95, կետ 111, տե ՛ս նաև Դե Դոն դեր և Դե Քլի փե լն 
ընդ դեմ Բել գիայի 2011 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 6-ի վճի ռը, 
գան գատ թիվ 8595/06, կե տեր 84, 87): Ար ձա նագ րե լով, 
որ « Մա րկ Քե նա նի վի ճա կի նկատ մա մբ ար դյու նա վետ 
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վե րա հս կո ղու թյան բա ցա կայու թյու նը և հո գե բույ ժի կող մից 
նրա հե տա զո տումն ու բու ժու մը չա պա հո վե լը վկայում են 
հո գե կան հի վան դու թյա մբ տա ռա պող ան ձին բժշկա կան 
խնա մք տրա մադ րե լու հար ցում էա կան թե րա ցում նե րի 
մա սին: Նրան, իր հի վան դու թյան պայ ման նե րում լուրջ 
կար գա պա հա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լը՝ 
պատ ժիչ բլո կում յոթ օր մե կու սաց նե լու և ա զա տա զրկ ման 
ժամ կե տին 28 լրա ցու ցիչ օր ա վե լաց նե լու մի ջո ցով, կա րող էր 
վտան գել նրա ֆի զի կա կան և բա րոյա կան դի մադ րո ղա կա-
նու թյու նը, ին չը չի հա մա պա տաս խա նում հո գե կան հի վան-
դու թյա մբ տա ռա պող ան ձա նց նկատ մա մբ պա հա նջ վող 
վե րա բեր մուն քի չա փո րո շիչ նե րին: Այն պե տք է հա մար վի 
ան մա րդ կային և նվաս տաց նող վե րա բեր մունք՝ ՄԻ ԵԿ 3-րդ 
հոդ վա ծի ի մաս տով:» (Քե նա նն ընդ դեմ Միա ցյալ Թա գա վո-
րու թյան 2001 թվա կա նի ապ րի լի 3-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 
27229/95, կետ 115):

 Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը մեկ 
այլ գոր ծո վ՝ Դի բե կուն ընդ դեմ Ալ բա նիայի գոր ծով գտել է, 
որ տե ղի է ու նե ցել ՄԻ ԵԿ 3րդ հոդ վա ծի խախ տում, նշե լով, 
որ ի տար բե րու թյուն ա զա տու թյու նից զրկ ված մյուս ան ձա նց 
դի մու մա տուի հո գե բա նա կան վի ճա կը նրան դա րձ րել է ա վե-
լի խո ցե լի, և նրա ա զա տա զր կու մը կա րող էր խո րաց նել նրա 
տան ջա նք նե րը, տա ռա պա նք նե րը և վա խի զգա ցո ղու թյու նը 
(Դի բե կուն ընդ դեմ Ալ բա նիայի 2007 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 
18-ի վճի ռը, գան գատ թիվ 41153/06, կետ 39):

4) Մե կու սաց ման մի ջո ցի կի րա ռու մը 

 Մե կու սաց ման մի ջոց նե րի կի րա ռումն ի րա կա նաց վում 
է այդ նպա տա կով ա ռա նձ նաց ված, հա տուկ կա հա վո րում 
ու նե ցող սե նյա կում:
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 Մե կու սաց ման մի ջոց նե րի կի րառ ման դեպ քում հո գե կան 
ա ռող ջու թյան խն դիր ու նե ցող ան ձը պե տք է լի նի մշ տա կան 
հս կո ղու թյան ներ քո: Սույն դեպ քում հա մա պա տաս խան 
բու ժաշ խա տո ղը պե տք է գտն վի մե կու սաց ման սե նյա կից 
դուրս կամ մե կու սաց ման սե նյա կի հետ ընդ հա նուր պա տու
հա նով միաց ված հարևան սե նյա կում այն պես, որ հո գե կան 
ա ռող ջու թյան խն դիր ու նե ցող ան ձը հնա րա վո րու թյուն 
ու նե նա ամ բող ջու թյա մբ տես նե լու բու ժաշ խա տո ղին, իսկ 
բու ժաշ խա տո ղը հնա րա վո րու թյան ու նե նա հս կե լու և լսե լու 
հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ու նե ցող ան ձին: Տե սան
կա րա հան ման մի ջոց նե րը չեն կա րող փո խա րի նել ան ձնա
կազ մի մշ տա կան ներ կայու թյա նը:

 Մե կու սաց ման մի ջոց նե րը 24 ժամ վա ըն թաց քում կի րառ
վում են 18 տա րե կա նից բա րձր ան ձա նց հա մա ր՝ ա ռա
վե լա գույ նը չո րս ժամ տևո ղու թյա մբ, իսկ 917 տա րե կան 
ան ձա նց հա մար` ա ռա վե լա գույ նը եր կու ժամ տևո ղու թյա մբ:

2.6. Հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե ցող 
ան ձա նց բու ժու մը 

 Հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե ցող ան ձա նց 
բու ժու մը պե տք է հի մն ված լի նի ան հա տա կան մո տեց
ման վրա, ին չը են թադ րում է, որ յու րա քան չ յուր հի վան դի 
հա մար հար կա վոր է մշա կել բուժ ման ա ռան ձին պլա ն՝ 
նշե լով բուժ ման նպա տա կը, թե րա պև տիկ մի ջո ցա ռում
նե րը և դրա հա մար պա տաս խա նա տու բու ժա նձ նա կազ մը: 
Բուժ ման պլա նը պե տք է բաղ կա ցած լի նի նաև պա ցի են տի 
հո գե կան վի ճա կի պար բե րա կան վեր լու ծու թյու նից, ինչ պես 
նաև վեր ջի նիս կող մից ստաց ված դե ղո րայ քի ար դյունք
նե րի գնա հա տու մից: Պա ցի ե նտ նե րին ան հրա ժե շտ է 
ընդ գր կել ի րե նց իսկ ան հա տա կան բուժ ման պլան նե րի 
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մշակ ման աշ խա տա նք նե րին: Նրա նք պե տք է տե ղե կաց վեն 
նաև բուժ ման ըն թաց քի մա սին:

 Հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե ցող ան ձա նց 
բու ժու մը պե տք է նե րա ռի ինչ պես թե րա պև տիկ, այն պես էլ 
վե րա կանգ նո ղա կան հո գե սո ցիա լա կան մի ջո ցա ռում նե րի 
շր ջա նակ, ին չը թույլ կտա նա խա պատ րաս տել նրա նց ինք
նու րույն կյան քին և կա պա հո վի նրա նց վե րա դար ձը հա սա
րա կու թյուն: 

Աշ խա տան քային թե րա պիան պե տք է կազ մի վե րա
կանգ նո ղա կան ծրագ րի ան բա ժա նե լի մա սը: Այն կա րող է 
ոգևո րել, զար գաց նել ու սում նա ռու թյան հմ տու թյուն նե րը և 
շփ ման ու նա կու թյուն նե րը, ձե ռք բե րել հա տուկ կա րո ղու
թյուն ներ և բա րձ րաց նել ինք նագ նա հա տա կա նը:

 Հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե ցող ան ձա նց 
դե ղո րայ քային բու ժու մը պե տք է լի նի հո գե բույ ժի ան մի ջա
կան, պար բե րա կան հս կո ղու թյան ներ քո և պե տք է ի րա կա
նաց վի ցուց ված սխե մայով: Դե ղո րայ քի, ինչ պես նաև դրա 
չա փա բա ժին նե րի փո փո խու թյու նը պե տք է ի րա կա նաց նի 
հո գե բույ ժը: 

Ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան պե տք է ա պա հո վել դե ղո րայ քի 
ցուց ված տե սա կա նին և դրա բա վա րար քա նա կու թյու նը՝ 
բուժ ման ա նը նդ հա տու թյունն ու ար դյու նա վե տու թյու նը 
բա րձ րաց նե լու նպա տա կով:

 Կարևոր է հետևել հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ 
ու նե ցող ան ձա նց կող մից ըն դուն վող դե ղե րի ար դյու նա վե
տու թյա նը, դրա նց կո ղմ նա կի ազ դե ցու թյուն նե րի զար գաց
մա նը և այլ դե ղա մի ջոց նե րի միա ժա մա նա կյա ըն դուն ման 
հնա րա վոր փո խազ դե ցու թյա նը:

 Հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ու նե ցող (գոր ծու նակ) 
ան ձի նկատ մա մբ ի րա կա նց վող ցան կա ցած բժշկա կան 
մի ջամ տու թյուն պե տք է ի րա կա նաց նել վեր ջի նիս ա զատ և 
ի րա զեկ ված հա մա ձայ նու թյու նը ստա նա լուց հե տո: 



— 62 —

Պա ցի են տին պե տք է բա ցատ րել բու ժու մից կամ բժշկա
կան այլ մի ջամ տու թյու նից հրա ժար վե լու հնա րա վո րու թյան 
մա սին: Հիմ նա րար այս սկզբուն քից ցան կա ցած շե ղում 
պե տք է վե րա բե րի միայն հս տակ և ճշգ րիտ սահ ման ված 
բա ցա ռիկ հան գա մա նք նե րին:

2.7. Հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե
ցող ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձա նց ա ռա ջին 
բժշկա կան օգ նու թյու նը ՔԿՀնե րում

 Ա ռաջ նային հո գե բու ժա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում 
կազ մա կեր պե լու հա մար պե տք է հնա րա վո րու թյուն ու նե
նալ ճի շտ գնա հա տել ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձի հո գե
կան վի ճա կը և հո գե բու ժա կան ախ տա նիշ նե րը:

 Հո գե կան վի ճա կի գնա հատ ման հա մար կարևոր բա ղադ
րիչ է դի տար կու մը և զրույ ցը: Հո գե վի ճա կի գնա հատ ման 
ար դյուն քում բու ժաշ խա տո ղը պե տք է փոր ձի գնա հա տել, 
թե որ քա նով է ան ձի հո գե կան վի ճա կը վտան գա վոր իր կամ 
շր ջա պա տի հա մար: 

Ե թե վտան գը մեծ է կա րող է հո գե բույ ժի հետ քն նար կել 
դե ղո րայ քային հան դար տեց ման մի ջո ցի կի րա ռու մը, մի նչ 
վեր ջի նիս ան մի ջա կան խո րհրդատ վու թյու նը կազ մա կեր
պե լը:

 Հա կա ռակ դեպ քում պե տք է ա զա տու թյու նից զրկ ված 
ան ձի նկատ մա մբ հս կո ղու թյուն սահ մա նել մի նչ հո գե բույ ժի 
այ ցը:
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Խն դի ր
 Ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձը տա ռա պում է շի զոֆ
րե նիայով: Տևա կան ժա մա նակ ստա ցի ո նար բու ժում 
է ստա ցել Դա տա պար տյալ նե րի հի վան դա նո ց 
ՔԿՀի հո գե բու ժա կան բա ժան մուն քում: Վեր ջի նս 
դուրս է գր վել ստա ցի ո նա րից, նշա նակ վել է ար տա
հի վան դա նո ցային բու ժում և հս կո ղու թյուն: Ա զա
տու թյու նից զրկ ված ան ձը տե ղա փոխ վել է այլ ՔԿՀ 
և պա տի ժը շա րու նա կում է կրել կի սա բաց ռե ժի մով: 
Ո րոշ ժա մա նակ ան ց, ան վտան գու թյան աշ խա տա
կից նե րը նկա տում են, որ ա զա տու թյու նից զրկ ված 
ան ձն ինք նա մե կու սա նում է, չի շփ վում, գի շեր նե րը 
լու սաց նում է մահ ճա կա լին նս տած, չի օգտ վում 
տրա մա դր վող սնն դից (երբ մշ տա պես օգտ վում էր 
սնն դից): Մի քա նի օր ան ց, քնի ժա մին, ան վտան գու
թյան ծա ռայո ղը նկա տում է, որ վեր ջի նս կրա կայ րի
չով այ րում է իր ան կող նային պա րա գա նե րը և կա ցա
րա նի պա տին ամ րաց րած ա զա տու թյու նից զրկ ված 
ան ձա նց ի րա վունք նե րի մա սի ն ի րա զեկ ման թեր
թի կը: Անվ տան գու թյան աշ խա տա կի ցը հրա հան
գում է կա ՛նգ առ նել և ներ կայա նա լ, սա կայն նա 
շա րու նա կում է ան հան գի ստ շար ժում ներ ա նել: Նրա 
նկատ մա մբ կի րառ վում է ֆի զի կա կան ուժ և հեր թա
փո խի պա տաս խա նա տուի ո րոշ մա մբ մե կու սաց վում 
է 24 ժա մով: 
Ի ՞նչ քայ լեր պե տք է ձեռ նար կի մի ջին բու ժաշ խա
տո ղը:
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 ԴԱ ՍԸՆ ԹԱՑ 3.  
Բժշկա կան է թի կան ՔԿՀ-նե րում

	Բժշկա կան է թի կայի (դե ոն թո լո գիայի) ժա մա նա կա
կից սկզբունք նե րը և դրա նց կի րա ռու մը, 

	բժշկա կան գա ղտ նիք, 
	ի րա զեկ ված հա մա ձայ նու թյան, 
	պա ցի ե նտ նե րի հետ շփ ման և ար դյու նա վետ հա ղոր

դա կց ման հմ տու թյուն նե րի զար գա ցու մը, 
	ա նձ նա կե նտ րոն (պա ցի են տա կե նտ րոն) մո տեց ման 

կի րա ռու մը ։

 Դա սըն թա ցի նպա տա կը .

•	  ծա նո թաց նել և քն նար կել քրեա կա տա րո ղա կան հիմ
նա րկ նե րի ա ռող ջա պա հա կան է թի կայի ա ռա նց քային 
սկզբունք նե րը,

•	 քն նար կել ա զա տու թյու նից զրկ ման վայ րե րում բժշկա
կան գա ղտ նի քի պահ պան ման մե խա նի զմն ե րը,

•	 քն նար կել ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձա նց ի րա զեկ
ված հա մա ձայ նու թյա նը ստա նա լու ան հրա ժեշ տու թյու
նը,

•	 քն նար կել ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձա նց հետ վար
վե ցո ղու թյան նվա զա գույն կա նոն նե րը:

Գ րա կա նու թյուն

	 ՄԱԿի 2015 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 17ի «Ա զա տու թյու
նից զրկ ված ան ձա նց հետ վար վե ցո ղու թյան նվա զա
գույն ստան դա րտ կա նոն ներ» (Ման դե լայի կա նոն ներ): 
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Հա սա նե լի է՝ https://www.unodc.org/documents/justice-
and-prison-reform/GA-RESOLUTION/E_ebook.pdf  կայ քէ-
ջում։

	 ՄԱԿի Կա լա նա վոր ված ան ձա նց և դա տա պար տյալ նե
րին խոշ տան գումն ե րից և այլ դա ժան, ան մա րդ կային 
կամ ար ժա նա պատ վու թյու նը նվաս տաց նող վե րա բեր
մուն քից կամ պատ ժից պա շտ պա նող բժշկա կան ան
ձնա կազ մի, հատ կա պես բժի շկ նե րի դե րին առնչ վող 
բժշկա կան է թի կայի սկզբունք ներ, 1982թ.: Հա սա նե լի 
է՝  https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/
MedicalEthics.aspx կայ քէ ջում։

	 Խոշ տան գումն ե րի և այլ դա ժան, ան մա րդ կային կամ 
ար ժա նա պատ վու թյու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն
քի կամ պատ ժի դեմ կոն վեն ցիա, 1987թ.: Հա սա նե լի է՝ 
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cat.
aspx կայ քէ ջում։

	 Տո կի ոյի հռ չա կա գիր. Ու ղե ցույց բժի շկ նե րի հա մար 
կա լան քի և ա զա տա զրկ ման ժա մա նակ խոշ տան գում
նե րի և այլ դա ժան, ան մա րդ կային կամ ար ժա նա պատ
վու թյու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի 
վե րա բե րյալ, Տո կի ո, 1975թ., վե րա նայ ված է Դի վոն 
լը Բա նում, 2005թ. Հա սա նե լի է՝ https://www.wma.net/
policies-post/wma-declaration-of-tokyo-guidelines-for-
physicians-concerning-torture-and-other-cruel-inhuman-
or-degrading-treatment-or-punishment-in-relation-
to-detention-and-imprisonment/ կայ քէ ջում։

	Հռ չա կա գիր բժի շկ նե րի վե րա բե րյալ, ով քեր հրա
ժար վում են մաս նակ ցել խոշ տան գումն ե րի կամ այլ 
դա ժան, ան մա րդ կային կամ ար ժա նա պատ վու թյու
նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի ի րա կա նաց մա նը 
կամ հա մա կե րպ վել դրա հետ, Համ բուրգ, 1997թ.: 
Հա սա նե լի է՝ https://www.wma.net/policies-post/
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wma-declaration-of-hamburg-concerning-support-for-
medical-doctors-refusing-to-participate-in-or-to-condone-
the-use-of-torture-or-other-forms-of-cruel-inhuman-or-
degrading-treatment/ կայ քէ ջում։ 

	Եվ րո պա կան բան տային կա նոն ներ. Կա լա նա վոր ված 
ան ձա նց ու դա տա պար տյալ նե րի հետ վար վե ցո ղու
թյան նվա զա գույն ստան դա րտ կա նոն ներ, Հա նձ
նա րա րա կան R (87) 3: Հա սա նե լի է՝ https://rm.coe.
int/16804f856c կայ քէ ջում։

	Ս տամ բու լյան ար ձա նագ րու թյուն. Խոշ տան գումն ե րի 
կամ այլ դա ժան, ան մա րդ կային կամ ար ժա նա պատ
վու թյու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի 
ար դյու նա վետ քն նու թյան և ար ձա նա գր ման վե րա բե
րյալ ձեռ նա րկ, 1999թ.: Հա սա նե լի է՝ https://www.ohchr.
org/documents/publications/training8rev1en.pdf կայ քէ-
ջում։

	 Բան տային ա ռող ջա պա հու թյու նը և բժշկա կան է թի կա. 
Հա սա նե լի է՝ https://rm.coe.int/prisons-healthcare-and-
medical-ethics-arm-2016/16806ab9c3 կայ քէ ջում: 

	Է թի կայի կա նոն ներ բուժ քույ րե րի հա մար (Բուժ քույ րե
րի մի ջազ գային խոր հուրդ (ICN) 2012թ.): Հա սա նե լի է՝ 
https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-files/2012_ICN_
Codeofethicsfornurses_%20eng.pdf կայ քէ ջում:

 Ներ պե տա կան օ րե նսդ րու թյուն

•	 ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րե նս գի րք, 
•	 ՀՀ քրեա կա տա րո ղա կան օ րե նս գի րք,
•	 «Բ նակ չու թյան բժշկա կան օգ նու թյան և սպա սա րկ ման 

մա սին» ՀՀ օ րե նք, 
•	 Ք րեա կա տա րո ղա կան ծա ռայու թյան մա սի ն ՀՀ օ րե

նք,
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•	  Ձեր բա կալ ված և կա լա նա վոր ված ան ձա նց պա հե լու 
մա սի ն ՀՀ օ րե նք,

•	 ՀՀ կա ռա վա րու թյան թիվ 2006 թվա կա նի մայի սի 26ի 
« Կա լա նա վոր ված ան ձա նց և դա տա պար տյալ նե րի 
բուժ սա նի տա րա կան և բուժ կան խար գե լիչ օգ նու թյու
նը կազ մա կեր պե լու, ա ռող ջա պա հա կան մար մին նե րի 
բու ժա կան հիմն ա րկ նե րից օգտ վե լու և այդ նպա տա կով 
դրա նց բժշկա կան ան ձնա կազ մին նե րգ րա վե լու կար գը 
հաս տա տե լու մա սին» 825Ն ո րո շում:

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 
տվյալ ները փոխանցել ՔԿՀի անվտանգության 
աշխատակ ցին.

	� Արդյոք կարո՞ղ են ազատությունից զրկված 
անձին իր կամքին հակառակ հետազոտել կամ 
բուժել:
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3.1. Բժշկա կան է թի կա

Է թի կան նոր մա տի վային գի տու թյուն է և սահ ման ման 
հա մա ձայն մա րդ կային վար քագ ծի ու սում նա սի րու թյունն ու 
փի լի սո փայու թյունն է՝ ճիշ տը և սխա լը ո րո շե լու շեշ տա դր
մա մբ:

Բժշկա կան է թի կան (բժշկա կան դե ոն թո լո գիա) կի րա
ռա կան է թի կայի այն բա ժի նն է, որն ու սում նա սի րում է 
բժշկի և գոր ծըն կեր նե րի և հի վան դի մի ջև փոխ գոր ծակ ցու
թյան կա նոն նե րն ու նոր մե րը:

Յու րա քան չ յուր բու ժաշ խա տո ղի հա մար կարևոր է 
բժշկա կան է թի կայի վե րա բե րյալ ու նե նալ հս տակ պատ
կե րա ցում, սա կայն քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նա րկ նե րում 
գոր ծող բժշկա կան ստո րա բա ժա նում նե րի բժշկա կան 
ան ձնա կազ մի հա մար, պայ մա նա վոր ված քրեա կա տա րո
ղա կան հիմ նա րկ նե րի մի ջա վայ րի դժ վա րու թյուն նե րով 
և է թի կա կան մար տահ րա վեր նե րով: Սա ա ռաջ նա հե րթ 
կարևո րու թյան հա րց է քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նա րկ
նե րում հան դի պող բազ մա թիվ է թի կա կան եր կը նտ րա նք
նե րի ժա մա նակ օ ժան դա կու թյուն և ուղ ղոր դում ու նե նա լու 
հա մար:

«Ք րեա կա տա րո ղա կան բժշկու թյան կե նտ րոն» ՊՈԱԿի 
են թա կայու թյա մբ աշ խա տող բժշկի և այլ բու ժաշ խա տող
նե րի ա ռաջ նային խն դի րն է ա նա զա տու թյան մեջ գտն վող 
ան ձա նց ա ռող ջու թյան և բա րե կե ցու թյան պահ պան ման 
ա պա հո վու մը:

Ք րեա կա տա րո ղա կան ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գը 
պե տք է ուղ ղո րդ վի բժշկա կան է թի կայի այն կա նոն նե րով, 
ինչ հան րային ա ռող ջա պա հու թյու նը:

 Դա տա պար տյալ նե րի և կա լա նա վոր ված ան ձա նց հիմ
նա րար ի րա վունք նե րի նկատ մա մբ հար գան քը են թադ րում 
է բուժ կան խար գե լիչ և բժշկա կան օգ նու թյան տրա մադ րում, 
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ո րի ո րա կը պե տք է հա մար ժեք լի նի հա մայն քում տրա մա
դր վող բու ժօգ նու թյան ո րա կին:

Ք րեա կա տա րո ղա կան հիմ նա րկ նե րի բուժս պա սա րկ
ման պրակ տի կայի հա մար կարևոր են ստո րև նշ ված 7 
սկզբունք նե րը, ո րո նք ամ րա գր ված են ԽԿԿ չա փա նիշ նե
րում, դրա նք են. 

• յու րա քան չյուր ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձի հա մար 
բժշկի ծա ռայու թյուն նե րից ան վճար օգտ վե լու հնա րա
վո րու թյուն,

• խ նամ քի հա մար ժե քու թյուն,
•  պա ցի են տի հա մա ձայ նու թյու նը և բժշկա կան գա ղտ

նիք,
•  կան խար գե լիչ բու ժօգ նու թյուն,
•  մար դա սի րա կան օ ժան դա կու թյուն, 
•  մաս նա գի տա կան ան կա խու թյուն, 
•  մաս նա գի տա կան ո րա կա վո րում:
 Բու ժա նձ նա կազ մի, մաս նա վո րա պե ս՝ բժի շկ նե րի 

հա մար բժշկա կան է թի կայի խախ տում կհա մար վի, ե թե 
նրա նք մաս նա գի տա կան որևէ հա րա բե րու թյան մեջ մտ նեն 
ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձա նց հետ, ո րի նպա տա կը չի 
սահ մա նա փակ վում բա ցա ռա պես վեր ջին նե րիս ֆի զի կա
կան և հո գե կան ա ռող ջու թյան գնա հատ մա մբ, պա շտ պա
նու թյա մբ կամ բա րե լավ մա մբ18: 

Այս պի սո վ՝ բժշկա կան ան ձնա կազ մը երբևէ չի կա րող 
մաս նա կից լի նել. 
•	 ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձի խու զար կու թյա նը, 
•	 ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձի նկատ մա մբ ֆի զի կա

կան ու ժի կի րառ մա նը, 
•	 կա լա նա վոր ված ան ձի կամ դա տա պար տյա լի նկատ

18 ՄԱԿի 1982թ. Ազատազրկվածներին պաշտպանող բժշկական անձնակազմի 
դերին առնչվող բժշկական էթիկայի սկզբունքների վերաբերյալ թիվ 37/194 
բանաձև
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մա մբ կար գա պա հա կան տույ ժի, մաս նա վո րա պես 
պատ ժա խուց տե ղա փո խե լու ձևով, կի րառ ման մա սին 
ո րո շումն ե րի կայաց մա նը, 

•	 ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձի մոտ թմ րա նյու թե րի 
ստուգ ման գոր ծո ղու թյուն նե րին,

•	 բ ժիշ կը չպե տք է դա տա փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու
թյուն ներ կայաց նի քրեա կա տա րո ղա կան հիմն ար կի 
վար չա կազ մի պա հան ջով:

Բժշկա կան ան ձնա կազ մը չպե տք է երբևի ցե մաս նակ ցի 
ո րո շում նե րի ըն դուն ման այն պի սի գոր ծըն թա ցում, ո րի 
հետևան քով ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձի նք կա րող են 
հայտն վել ցան կա ցած աս տի ճա նի մե կու սաց վա ծու թյան 
պայ ման նե րում, ե թե այդ մի ջո ցը չի կի րառ վել սո սկ բժշկա
կան նկա տա ռում նե րից ել նե լով: 

Սա կայն, բժշկա կան ան ձնա կազ մը պե տք է չա փա
զա նց ու շա դիր լի նի մե կու սաց վա ծու թյան պայ ման նե րում 
պահ վող կա լա նա վոր ված ան ձա նց և դա տա պար տյալ նե րի 
ա ռող ջա կան վի ճա կի նկատ մա մբ: Պատ ժախ ցում պահ վող 
ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձին ա մեն օր պե տք է այ ցե լի 
բժշկա կան սպա սա րկ ման հա մա պա տաս խան ծա ռայո ղը19 
և ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում ժա մա նա կին բժշկա կան 
օգ նու թյուն տրա մադ րի:

 Բո լոր այն դեպ քե րում, երբ պատ ժախ ցում պա հե լը լուրջ 
վտանգ է ներ կայաց նում ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձի 
ա ռող ջու թյա նը, ա պա այդ մա սին պե տք է ան հա պաղ տե ղե
կաց նել քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նար կի պե տի ն20:

19  Տ՛ես ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 3ի ՀՀ ԱՆ 
քրեակատարողական ծառայության` կալանավորվածներին պահելու 
վայրերի և ուղղիչ հիմնարկների ներքին կանոնակարգը հաստատելու 
մասին 1543Ն որոշման 224րդ կետը:

20  Տ՛ես ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 3ի ՀՀ ԱՆ 
քրեակատարողական ծառայության` կալանավորվածներին պահելու 
վայրերի և ուղղիչ հիմնարկների ներքին կանոնակարգը հաստատելու 
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3.2. Բժշկա կան ծա ռայու թյուն նե րի  
մատ չե լի ու թյուն

Ա զա տու թյու նից զրկ ման ողջ ըն թաց քում ա զա տու թյու
նից զրկ ված ան ձի նք պե տք է հնա րա վո րու թյուն ու նե նան 
ցան կա ցած պա հի, ան կախ պահ ման ռե ժի մային գո տուց, 
դի մե լու և հա մար ժեք բժշկա կան օգ նու թյուն և սպա սար
կում ստա նա լու: Դա հատ կա պես կարևոր է այն դեպ քե րում, 
երբ ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձը պահ վում է մե կու սի: 

Բժշկա կան խո րհրդատ վու թյուն ստա նա լու ցան կա ցած 
խնդ րա նք ա ռա նց ան հար կի ձգձ գում նե րի պե տք է բա վա
րար վի բժշկա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ի րա կա նաց
նող մա րմ նի կող մից:

 Բո լոր այն դեպ քե րում, երբ հնա րա վոր է պա ցի են տին 
ան հրա ժե շտ բժշկա կան օգ նու թյունն ի րա կա նաց նել ար տա
հի վան դա նո ցային պայ ման նե րում, ա պա վեր ջի նս բու ժումն 
ու խնամ քը մշ տա պես պե տք է գտն վի բժշկա կան ան ձնա
կազ մի հս կո ղու թյան ներ քո: Իսկ ար տա հի վան դա նո ցային 
պայ ման նե րում այն կազ մա կեր պե լու հնա րա վո րու թյան 
բա ցա կայու թյան դեպ քում, այն պե տք է կազ մա կեր պել 
հի վան դա նո ցային պայ ման նե րում, այդ թվում՝ ա ռող ջա
պա հա կան մար մին նե րի բու ժա կան հիմ նա րկ նե րում: 

Ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձա նց, ով քեր ու նեն դե ղո
րայք ըն դու նե լու բժշկա կան ցու ցում, պե տք է ա պա հո վել 
ան վճար դե ղո րայ քով:

 Լա բո րա տորգոր ծի քային հե տա զո տու թյուն նե րը նույն
պես պե տք է ի րա կա նց վեն ան վճար սկզբուն քով:

Յու րա քան չ յուր կա լա նա վոր ված ան ձի կամ դա տա պար
տյա լի հա մա ր՝ բժշկա կան ծա ռայու թյուն նե րից ան վճար 
օգտ վե լու հնա րա վո րու թյու նը են թադ րում է, որ քրեա
կա տա րո ղա կան հիմ նար կում բժշկա կան օգ նու թյուն և 

մասին 1543Ն որոշման 225րդ կետը:
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սպա սար կում տրա մադ րող բու ժա նձ նա կազ մը պե տք է 
բա վա րար չա փով հա մա լր ված լի նի, և այդ ծա ռայու թյուն
նե րի օգտ վե լու հա մար ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձի նք 
պե տք է սպա սա րկ վեն ա ռա նձ ձգձ գում նե րի և բժշկա կան 
ան ձնա կազ մը պե տք է հնա րա վո րու թյուն ու նե նա բա վա
րար ժա մա նակ տրա մադ րե լու հա մար:

Բժշկի ծա ռայու թյուն նե րից օգտ վե լու հնա րա վո րու թյունն 
ա պա հո վե լու հա մար քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նա րկ 
ըն դուն վե լիս կարևոր է ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձա նց 
տրա մադ րել ի րա զեկ ման թեր թիկ, ո րում ներ կայաց ված են 
ա ռող ջա պա հա կան ծա ռայու թյուն նե րի հա սա նե լի ու թյան 
մա սին տե ղե կու թյուն նե րը21:

Բժշկա կան օգ նու թյան հա մար ժե քու թյու նը են թադ րում 
է միև նույն կան խար գե լիչ, ախ տո րո շիչ, թե րա պև տիկ և 
բուժ քույ րա կան ծա ռայու թյուն նե րի հա սա նե լի ու թյու նը, 
ինչ առ կա է հա մայն քում: Այն նե րա ռում է ան վճար ա տամ
նա բու ժա կան, վի րա բույ ժի, հո գե բույ ժի, գի նե կո լո գի 
և, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում, այլ մաս նա գի տա կան 
ծա ռայու թյուն նե րից ան վճար օգտ վե լու հնա րա վո րու թյու նը:

3.3. Ի րա զեկ ված հա մա ձայ նու թյուն  
և գա ղտ նի ու թյուն

Ի րա զեկ ված հա մա ձայ նու թյու նը՝ պա ցի են տի գրա վոր 
հա մա ձայ նու թյունն է բժշկա կան ցան կա ցած մի ջամ տու
թյուն ստա նա լու կամ դրա նից հրա ժար վե լու վե րա բե րյա լ՝ 
բա ցա ռու թյա մբ օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րի:

21  Տ՛ես ՀՀ կառավարության թիվ 2006 թվականի մայիսի 26ի 
«Կալանավորված անձանց և դատապարտյալների բուժսանիտարական 
և բուժկանխարգելիչ օգնությունը կազմակերպելու, առողջապահական 
մարմինների բուժական հիմնարկներից օգտվելու և այդ նպատակով դրանց 
բժշկական անձնակազմին ներգրավելու կարգը հաստատելու մասին» 825Ն 
որոշման 9րդ կետը:
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Բժշկա կան մի ջամ տու թյու նը գոր ծո ղու թյուն է, որն ի րա
կա նաց նում է բու ժաշ խա տո ղը պա ցի են տի հե տ՝ ա ռող ջու
թյու նը կամ ախ տա բա նա կան վի ճա կը գնա հա տե լու, պահ
պա նե լու, բա րե լա վե լու, փո փո խե լու նպա տա կով: 

Ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձի նկատ մա մբ ցան կա ցած 
բժշկա կան մի ջամ տու թյուն կա րող է ի րա կա նաց վել միայն 
վեր ջի նիս հա մա ձայ նու թյան պա րա գայում: 

Այն միայն ստո րագ րու թյուն չէ, որ դր վում է հա մա ձայ նու
թյան փաս տա թղ թի վեր ջում, այլ ան ձին հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս կա տա րել ընտ րու թյուն:

 Հա մա ձայ նու թյու նը պա հան ջում է պատ շաճ ի րա զե կում 
(ամ բող ջա կան տե ղե կու թյան տրա մադ րում), ո րի ժա մա
նակ պե տք է հաշ վի առն վեն պա ցի են տի կա մքն ար տա հայ
տե լու հնա րա վո րու թյու նը, ըմբռն ման հետ կապ ված դժ վա
րու թյուն նե րն ու լեզ վա կան խո չըն դոտ նե րը, ո րո նք հա ճախ 
հան դի պում են ա զա տու թյու նից զրկ ման վայ րե րում: 

Ան ձը պե տք է հնա րա վո րու թյուն ու նե նա ո րո շում ներ 
կայաց նե լու իր նկատ մա մբ նա խա տես վող բժշկա կան 
մի ջամ տու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման, դրա ձևի և ծա վալ
նե րի կա պակ ցու թյա մբ: 

Ար դեն իսկ գրա վոր ի րա զեկ ված հա մա ձայ նու թյուն 
տված ան ձը ցան կա ցած պա հի կա րող է հրա ժար վել 
տր ված հա մա ձայ նու թյու նից, երբ նրան պար զա բան վի դրա 
հետևա նք նե րի մա սին: 

Ան հա մա ձայ նու թյան կամ տր ված հա մա ձայ նու թյու
նից հրա ժար վե լու դեպ քում բժիշ կը պե տք է հա մոզ վի, որ 
ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձը գի տակ ցում է իր ո րոշ ման 
հետևա նք նե րը, և տե ղե կաց ված է, որ ցան կա ցած պա հի 
կա րող է վե րա նայել իր ո րո շու մը: 

Ի րա զեկ ված հա մա ձայ նու թյու նը ստա նա լու այս սկզբուն
քից ցան կա ցած շե ղում կա րող է ար դա րաց ված լի նել միայն 
օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում, օ րի նա կ՝ հո գե կան 
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ա ռող ջու թյան խն դիր ու նե ցող այն ան ձա նց դեպ քում, 
ով քեր ու նակ չեն հաս կա նա լու ի րե նց գոր ծո ղու թյուն նե րի 
հետևա նք նե րը, կամ ան գի տա կից հի վա նդ նե րի՝ ան հե տաձ
գե լի բու ժօգ նու թյուն պա հան ջող ի րա վի ճակ նե րում:

Ք րեա կա տա րո ղա կան հիմ նա րկ նե րում ա վե լի հա ճախ 
հան դի պում են դեպ քեր բժշկա կան է թի կայի այս սկզբուն քի 
խա խտ ման դեպ քեր, ո րո նց ան դրա դա րձ է ԽԿԿն իր տար
բեր երկր ներ կա տա րած այ ցե րի ժա մա նա կ22: 

Ա զա տու թյու նից զրկ ման վայ րե րում պահ վող ան ձա նց 
ի րա զեկ ված հա մա ձայ նու թյան պար տա դիր պայ մա նին 
ան դրա դար ձել է նաև Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան 
դա տա րա նը և այդ պա հան ջի ան տե սու մը դի տա րկ վել է 
ՄԻ ԵԿ 3րդ հոդ վա ծի խախ տում23:

ԽԿԿ գոր ծու նե ու թյան մա սին 3րդ ընդ հա նուր զե կույց 
46րդ կե տի հա մա ձայն՝ ա զատ ար տա հայ տած հա մա ձայ-
նու թյու նը և գա ղտ նի ու թյան պահ պա նու մը հան դի սա նում են 
մար դու հիմ նա կան ի րա վունք նե րը: Դրա նք նաև կարևոր են 
վս տա հու թյան մթ նո լո րտ ստեղ ծե լու հա մար, ին չը բժշկի և 
հի վան դի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի ան հրա ժե շտ մաս նի կն 
է, մա նա վա նդ, այն ա զա տա զրկ ման վայ րե րում, որ տեղ հնա-
րա վոր չի ա զա տո րեն ընտ րել ան ձնա կան բժշկին:

ԽԿԿ գոր ծու նե ու թյան մա սին 3րդ ընդ հա նուր հաշ վետ
վու թյան 46րդ կե տի հա մա ձայն՝ հի վա նդ նե րին պե տք է 
տրա մա դր վեն ի րե նց ա ռող ջա կան վի ճա կի, բուժ ման կուր սի 
և նշա նակ ված դե ղա մի ջոց նե րի մա սին բո լոր կարևոր տե ղե-
կու թյուն նե րը (անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում՝ բժշկա կան 
հաշ վետ վու թյան տես քով): Ցան կա լի է, որ հի վա նդ նե րը 
ի րա վունք ու նե նան ծա նո թա նա լու ի րե նց բժշկա կան քար տի 

22  Տ՛ես 2007 թվականին Իսպանիա կատարած ԽԿԿ զեկույց https://rm.coe.
int/1680697ea4 կայքէջում:

23  Տ՛ես Jallohն ընդդեմ Գերմանիայի գործով 2006 թվականի հուլիսի 11ի 
վճիռը, գանգատ թիվ 54810/00 գործը https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22ite
mid%22:[%2200317236691807285%22]} կայքէջում:
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բո վան դա կու թյա նն ան մի ջա պես, բա ցա ռու թյա մբ այն դեպ-
քե րի, երբ դա խոր հուրդ չի տր վում բու ժա կան նկա տա ռում-
նե րով: Նրա նք պե տք է հնա րա վո րու թյուն ու նե նան դի մե լու, 
որ այդ տե ղե կատ վու թյու նը փո խա նց վի ի րե նց ըն տա նիք նե-
րին, փաս տա բա նին կամ հաս տա տու թյան սահ ման նե րից 
դուրս գոր ծող բժշկին:

ԽԿԿ գոր ծու նե ու թյան մա սին 3րդ ընդ հա նուր հաշ վետ
վու թյան 47րդ կե տի հա մա ձայն՝  ա ռո ղջ դա տո ղու թյուն և 
գի տակ ցու թյուն ու նե ցող յու րա քան չյուր հի վա նդ կա րող է 
հրա ժար վել բու ժու մից, ինչ պես նաև այլ բժշկա կան մի ջամ-
տու թյու նից: Ցան կա ցած շե ղում այս հիմ նա կան սկզբուն քից 
պե տք է հի մն ված լի նի օ րեն քի վրա և թույ լատ րե լի՝ միայն 
հս տակ և խի ստ ո րո շա կի ա ռա նձ նա հա տուկ պայ ման նե րում, 
ինչ պես և դա ար վում է ամ բո ղջ բնակ չու թյան հա մար:

Բժշկա կան գա ղտ նի քը պա ցի են տի ա ռող ջա կան 
վի ճա կի մա սին կամ բժշկա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում 
ստա նա լու հա մար դի մե լու կամ ստա նա լու մա սին տե ղե կու
թյունն է, ինչ պես նաև բժշկա կան օգ նու թյուն և սպա սար
կում ի րա կա նաց նե լու ըն թաց քում պա րզ ված տվ յալ նե րը:

Բժշկա կան գա ղտ նիք հա մար վող տվ յալ նե րի տի րա պե
տող ան ձը պար տա վոր է պահ պա նել (չ փո խան ցել) բժշկա
կան գա ղտ նի քը՝ բա ցա ռու թյա մբ օ րեն քով սահ ման ված 
դեպ քե րի: Օ րեն քի խա խտ մա մբ բժշկա կան գա ղտ նի քի 
փո խան ցում հա մար վող գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լը ա ռա
ջաց նում է օ րեն քով նա խա տես ված պա տաս խա նատ վու
թյուն24:

 Գա ղտ նի ու թյան նկատ մա մբ հար գա նքն էա կան նշա նա
կու թյուն ու նի վս տա հու թյան մթ նո լո րտ ստեղ ծե լու հա մար, 
որն ան հրա ժե շտ է բու ժաշ խա տողպա ցի ե նտ հա րա բե րու
թյուն նե րի հա մար: Այդ հա րա բե րու թյուն նե րի պահ պա նե լը 

24  Տ՛ես Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին 
ՀՀ օրենքը հոդված 1, կետ 4:



— 76 —

և կո նկ րետ դեպ քով գա ղտ նի ու թյան կա նոն նե րի պահ
պան ման վե րա բե րյալ ո րո շում կայաց նե լը բու ժաշ խա տո ղի 
պար տա կա նու թյուն նե րից է:

 Ցան կա ցած բժշկա կան զն նու թյուն (խո րհրդատ վու թյուն) 
պե տք է ի րա կա նաց վի բժշկի խո րհրդատ վա կան սե նյա
կում, որ պես զի հնա րա վոր լի նի ստեղ ծել վս տա հու թյան, 
գա ղտ նի ու թյան, մե կու սու թյան և ար ժա նա պատ վու թյան 
մթ նո լո րտ` բա ցա ռու թյա մբ ար տա կա րգ ի րա վի ճակ նե րի: 

Որևէ դեպ քում թույ լատ րե լի չի բժշկա կան զն նու թյու նը, 
խո րհրդատ վու թյու նը, դե ղո րայ քի տրա մադ րու մը և այլ 
բժշկա կան մի ջո ցա ռում կազ մա կեր պել միջ նոր մի (դ ռան) 
ետևից կամ կե րակ րա դռ նա կից: 

Ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձա նց բժշկա կան զն նու
թյու նը պե տք է ի րա կա նաց վի ան հա տա կան հի մունք նե րով, 
այլ ոչ խմ բե րով:

Բժշկա կան գա ղտ նի քը պե տք է ե րաշ խա վոր ված լի նի 
և հա րգ վի նույն կե րպ, ինչ պես ողջ բնակ չու թյան պա րա
գայում:

ԽԿԿ գոր ծու նե ու թյան մա սին 3րդ ընդ հա նուր հաշ
վետ վու թյան 50րդ կե տի հա մա ձայն՝  ա զա տա զրկ ման 
վայ րե րում բժշկա կան գա ղտ նի քը պե տք է պահ պան վի 
ճի շտ այն պես, ինչ պես հա սա րա կու թյու նում ընդ հան րա պես: 
Հի վա նդ նե րի քար տե րի վա րու մը պե տք է լի նի բժշկի պար-
տա կա նու թյու նը: 

Ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձա նց բժշկա կան փաս տա
թղ թե րի վա րու մը բժշկի պար տա կա նու թյունն է: Քրեա
կա տա րո ղա կան այլ հիմ նար կից փո խա դր վե լու դեպ քում 
բժշկա կան փաս տա թղ թե րը պե տք է ըն դու նող հիմ նար կի 
բժի շկ նե րին փո խա նց վի գա ղտ նի ու թյան կա նոն նե րի պահ
պան մա մբ՝ օգտ վե լով տվ յալ նե րի ան վտանգ փո խա նց ման 
հա մա կար գե րից:
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Բժշկա կան զն նու թյան ըն թաց քում սե նյա կում չպե տք է 
գտն վեն ոչ բժշկա կան ան ձնա կազ մի ներ կայա ցու ցիչ ներ: 
Զն նու թյան (խո րհրդակ ցու թյան) և հե տա զո տու թյուն նե րի 
կազ մա կե րպ ման ըն թաց քում ա զա տու թյու նից զրկ ված 
ան ձի նք չպե տք է լի նեն ձեռ նա շղ թա նե րով:

ԽԿԿ գոր ծու նե ու թյան մա սին 3րդ ընդ հա նուր հաշ վետ
վու թյան 51րդ կե տի հա մա ձայն՝  բժշկա կան զն նու թյունն 
ի րա կա նաց վում է կա լա նա վոր ված նե րին պա հե լու վայ րի, 
քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նար կի բու ժաշ խա տող չհան դի սա-
ցող ծա ռայող նե րի կամ կա լա նա վոր ված ան ձի կամ դա տա-
պար տյա լի փո խադ րումն ի րա կա նաց նող ծա ռայող նե րի 
լսե լի ու թյան և, ե թե բժշկա կան զն նու թյունն ի րա կա նաց նող 
բժիշ կը հա կա ռա կը չի պա հան ջում, ա պա նաև՝ տե սա նե լի ու-
թյան սահ ման նե րից դուրս: Բա ցի այդ, ա զա տու թյու նից զրկ-
ված ան ձի նք պե տք է զնն վեն ան հա տա կան    հի մունք նե րով, 
ոչ թե խմ բային: 

Այն դեպ քե րում, երբ ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձին 
տրա մա դր վող դե ղո րայ քը վս տահ վում է քրեա կա տա րո ղա
կան հիմ նար կի վար չա կազ մի ներ կայա ցուց չին (օ րի նա կ՝ 
ՔԿՀից ան ձին դուրս բե րե լիս), բժշկա կան ան ձնա կազ մը 
պե տք է դե ղե րը նա խա պես փա թե թա վո րի դե ղո րայ քի 
պահ ման հա մար նա խա տես ված տու փե րում: Բժշկա կան 
գա ղտ նի քը պահ պա նե լու հա մար դե ղո րայ քը բաշ խող վար
չա կազ մի ներ կայա ցու ցի չը չպե տք է տե ղե կաց ված լի նի 
դե ղե րի ան վան ման և չա փա բա ժին նե րի վե րա բե րյալ: 

3.4. Կան խար գե լիչ բու ժօգ նու թյուն 

Ք րեա կա տա րո ղա կան հիմ նա րկ նե րում բժշկա կան 
օգ նու թյա նն ու սպա սա րկ ման կազ մա կե րպ ման կարևոր 
բա ղադ րիչ է կան խար գե լիչ ա ռող ջա պա հա կան մի ջո ցա
ռում նե րը: 
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Սա նե րա ռում է բժշկա կան ծա ռայու թյուն նե րի պա տաս
խա նատ վու թյու նը քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նա րկ նե րում 
հի գի ե նայի, բնա կե լի տա րած քի, մաք րու թյան, ջե ռուց
ման, լու սա վո րու թյան, օ դա փո խու թյուն, պատ շաճ սնն դի և 
մա քուր խմե լու ջրի հա սա նե լի ու թյան, հա գուս տի և ան կող
նային պա րա գա նե րի, ան ձնա կան հի գի ե նայի և սա նի տա
րա կան պա րա գա նե րի, շր ջա կա մի ջա վայ րի ան վտան գու
թյուն (օ րի նա կ՝ ծխե լու ար գել քով տա րա ծք նե րի), ֆի զի կա
կան և մտա վոր վար ժու թյուն ներ կա տա րե լու հնա րա վո րու
թյուն պայ ման նե րի նկատ մա մբ վե րա հս կո ղու թյու նը: 

Բժշկա կան կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ներ, այդ թվում՝ 
տե ղե կատ վա կանլու սա վոր չա կան աշ խա տա նք նե րի կազ
մա կեր պու մը պե տք է ուղղ ված լի նի ոչ վա րա կիչ և վա րա կիչ 
հի վան դու թյուն նե րի կան խար գել մա նը: Դրա նց կարևոր 
բա ղադ րիչ են կան խար գե լիչ հե տա զո տու թյուն նե րն ու 
զն նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև պատ վաս տում նե րը:

ԽԿԿ գոր ծու նե ու թյան մա սին 3րդ ընդ հա նուր հաշ վետ
վու թյան 51րդ կե տի հա մա ձայն՝ ա զա տա զրկ ման վայ րե րում 
ա ռող ջա պա հա կան ծա ռայու թյան խն դիր նե րը չպե տք է սահ-
մա նա փակ վեն միայն հի վա նդ նե րի բուժ մա մբ: Բժշկա կան 
ծա ռայու թյու նը պե տք է պա տաս խա նա տու լի նի նաև սո ցիա-
լա կան և կան խար գե լիչ բժշկու թյան հա մար: 

3.5. Մար դա սի րա կան օ ժան դա կու թյուն 

 Մար դա սի րա կան օ ժան դա կու թյունն ա ռա վել ան հրա
ժե շտ է ցու ցա բե րել այն կա լա նա վոր ված ան ձա նց ու դա տա
պար տյալ նե րի նկատ մա մբ, ով քեր ա վե լի խո ցե լի են: Այդ
պի սիք են օ րի նա կ՝ հղի կա նայք, մայ րե րն ու նրա նց խնամ քի 
տակ գտն վող ե րե խա նե րը, ան չա փա հաս, էթ նիկ և մշա կու
թային պատ կա նե լի ու թյա մբ տար բեր վող ա զա տու թյու նից 
զրկ ված ան ձի նք կամ սե ռա կան փոք րա մաս նու թյուն նե րը, 



— 79 —

սե ռա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի մեջ մե ղա դր վող նե րը, 
ծե րե րն ու հաշ ման դամ նե րը: 

Այս հաշ վառ մա մբ կարևոր են նաև բժշկա կան ան ձնա
կազ մի ջան քե րն ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձա նց պատ ժի 
հետ ան հա մա տե ղե լի հի վան դու թյուն նե րի առ կայու թյան 
պա րա գայում ա զատ ար ձակ ման միջ նոր դու թյան ներ
կայաց մա նը, ինչ պես նաև, ծայ րա հեղ դեպ քե րում, պա ցի ե
նտ նե րի ար ժա նա պա տիվ մահ վա նը:

3.6. Մաս նա գի տա կան ան կա խու թյու նը 

Ք րեա կա տա րո ղա կան հիմ նա րկ նե րում բժշկա կան 
ան ձնա կազ մը շատ հա ճախ հայտն վում է եր կը նտ րան քի 
ա ռաջ, ո րի հա մար ա ռա ջա րկ վող միակ դե ղա տոմ սը՝ մաս
նա գի տա կան հեն քով կայաց րած ո րո շում նե րն են՝ բա ցա
ռա պես բժշկա կան օգ նու թյան և սպա սա րկ ման ան հրա ժեշ
տու թյու նից ել նե լով` ա ռա նց որևէ եր րո րդ կող մի ազ դե ցու
թյան: 

Այս պես, օ րի նա կ՝ քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նար կի վար
չա կազ մը հրա ժար վում է ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձին 
տե ղա փո խել ա ռող ջա պա հա կան մար մին նե րի բու ժա
կան հիմ նա րկ, հայ տա րա րե լով, որ չի կա րող ա պա հո վել 
ան վտան գու թյան աշ խա տա կից նե րի օ րեն քով սահ ման ված 
բա վա րար թի վ՝ ցմահ դա տա պար տյա լին տե ղա փո խե լու և 
նշ ված հաս տա տու թյու նում պա հե լու հա մար, ա վե լին, վեր
ջի նս ստա ցել է պատ ժա խուց տե ղա փո խե լու ձևով կար գա
պա հա կան տույժ և պե տք է այդ նպա տա կով տե ղա փոխ վի 
պատ ժա խուց: 

Ն ման ի րա վի ճակ նե րում բժշկա կան ան ձնա կազ մը 
պե տք է օբյեկ տիվ գնա հա տի պա ցի են տի ա ռող ջա կան 
վի ճա կը, ան հրա ժե շտ բժշկա կան օգ նու թյան և սպա
սա րկ ման ծա վալ նե րի շր ջա նա կը և այն տրա մադ րե լու 
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հնա րա վո րու թյու նը՝ ուղ ղո րդ վե լով բա ցա ռա պես մաս նա գի
տա կան ան կախ եզ րա կա ցու թյուն տա լու սկզբուն քով: Անհ
րա ժեշ տու թյան դեպ քում պե տք է նաև բժշկա կան եզ րա
կա ցու թյուն ներ կայաց նել ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձի 
կար գա պա հա կան տույ ժի կի րա ռու մը հե տաձ գե լու հա մար:

3.7. Մաս նա գի տա կան ո րա կա վո րում

Ք րեա կա տա րո ղա կան հիմ նա րկ նե րի բժշկա կան ան ձնա
կազ մը շատ հա ճախ կտր ված է լի նում պե տա կան ա ռող ջա
պա հա կան հա մա կար գից և մաս նա գի տա կան գի տե լիք
նե րի ու ան հրա ժե շտ հմ տու թյուն նե րի զար գաց ման հա մար 
պե տք են բա վա րար վեն նրա նց կա րիք նե րը: Ջան քեր պե տք 
է գոր ծա դր վեն բժշկա կան ան ձնա կազ մի պար բե րա կան 
մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաս տում ներ կազ մա կեր պե լու 
ուղ ղու թյա մբ և շա րու նա կա կան մաս նա գի տա կան զար գա
ցումն (ՇՄԶ) ա պա հո վե լու հա մար, ինչ պես դա ան հրա ժե շտ 
է հա մայն քի ա ռող ջա պա հա կան մաս նա գետ նե րին: 

3.8. Ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձա նց հետ 
բժշկա կան ան ձնա կազ մի շփում նե րը 

Բժշկա կան ան ձնա կազ մի աշ խա տան քի ան կյու նա քա
րային սկզբունք նե րից մե կը ՄԻ՛ ՎՆԱ ՍԻՐն է: 

Բժշկա կան ան ձնա կազ մի ամ բո ղջ ջան քե րը պե տք է ուղ
ված լի նեն ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձա նց ա ռող ջու թյուն 
պահ պան ման գոր ծին: 

Ա զա տա զրկ ված ան ձի նք ան կախ ի րե նց կա տա րած հան
ցան քից բժշկա կան ան ձնա կազ մի հա մար դի տա րկ վում են 
ՊԱ ՑԻ Ե ՆՏ ՆԵՐ:

Ն րա նց հետ շփում նե րը պե տք է լի նեն վեր ջին նե րիս 
բժշկա կան օգ նու թյան և սպա սա րկ ման շր ջա նակ նե րում: 
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Ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձի (պա ցի են տի) նկատ մա մբ 
պե տք է ցու ցա բե րել հո գա տար և հար գա լից վե րա բեր
մունք: Դի մել ա նունազ գան վա մբ, չհի շա տա կել վեր ջի նիս 
դա տա պար տյալ կամ կա լա նա վոր ված ան ձ լի նե լը: 

Պե տք է հի շել, որ « բան տար կյալ նե րին բա նտ են ու ղար
կում որ պես պա տիժ, այլ ոչ թե պատ ժե լու հա մար» (Պե տեր
սո նի հայտ նի մեջ բե րու մը):

Խմ բային աշ խա տա նք
 
	 Ա զա տու թյու նից զրկ ման վայ րե րում ա ռող ջա
պա հու թյան ներ կայաց ված չա փա նիշ նե րից ո րո ՞նք 
են ձեր հա մար ա ռա վել կարևոր նե րը: Կազ մեք գե րա
կայու թյուն նե րի ցա նկ և բա ցատ րեք ձեր ընտ րու թյու
նը: 
	 Ա րդյոք կա ՞ն չա փա նիշ ներ, ո րո նք հնա րա վոր չէ 
ի կա տար ա ծել ՔԿՀ այն մի ջա վայ րում, որ տեղ դուք 
աշ խա տում եք:
	 Ն կա րագ րեք Ձեր աշ խա տան քում հան դի պող 
բժշկա կան է թի կային առնչ վող խն դիր նե րը և ներ
կայաց րեք Ձեր պատ կե րա ցում նե րը դրա նց լուծ ման 
հա մար: 
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Հետմոդուլային հարցաշար՝ 

	� Քրեակատրողակն հիմնարկներում ազատու թյու
նից զրկված անձի նկատմամբ բժշկական միջա
մտու թյան արդյունքները կարող է տրամադրվել 
Քրեակատարողական հիմնարկի պետին.

	� Արդյոք պետք է ազատությունից զրկված 
անձին հոգեմեդ դեղորայքը տրամադրել ՔԿՀի 
անվտան գության աշխատակցի միջոցով.

	� Արդյոք կարող են ազատությունից զրկված անձի 
հարա զատը ստանալ տեղեկություններ նրա 
առող ջական վիճակի մասին, եթե՝ այո, ապա, ո՞ր 
դեպ քերում:
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 ԴԱ ՍԸՆ ԹԱՑ 4.  
Ա զա տու թյու նից զրկ ված  

ան ձա նց խնա մք

Ք րեա կա տա րո ղա կան հիմ նա րկ նե րում հան դի պում են 
դեպ քեր, երբ ան ձը ա ռող ջա կան վի ճա կից ել նե լով կա րիք է 
ու նե նում մաս նա գի տա կան խնամ քի:

 Գո րծ նա կա նում ան կող նային խնամ քի ան հրա ժեշ տու
թյան դեպ քում ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձի նք տե ղա
փոխ վում են ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան 
Դա տա պար տյալ նե րի հի վան դա նո ց ՔԿՀ կամ ա ռող ջա
պա հա կան մար մին նե րի բու ժա կան հիմ նա րկ ներ: Սա կայն 
մի նչ նրա նց տե ղա փո խու մը վե րոն շյալ հիմ նա րկ ներ կա րիք 
է լի նում կազ մա կեր պել վեր ջին նե րիս խնամ քը պատ ժի 
կր ման նշա նակ ված վայ րում:

Ք րեա կա տա րո ղա կան հիմ նա րկ նե րում հան դի պում են 
դեպ քեր, երբ ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձի նք ու նե նում են 
տե ղա շա րժ ման հետ կապ ված խն դիր ներ և նրա նց տե ղա
շար ժը կազ մա կե րպ վում է սայ լակ նե րի մի ջո ցով: Հան դի
պում են դեպ քեր, երբ սայ լակ նե րը բա վա րար քա նա կով չեն 
լի նում, ին չի հետևան քով ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձի նք 
դրան ցից օգտ վում են հեր թով:

 Հա րկ է ընդ գծել, որ ոչ բո լոր ՔԿՀնե րն ու նեն թե քա
հար թակ ներ և կամ սայ լակ նե րով տե ղա շար ժի հա մար այլ 
նպաս տա վոր պայ ման ներ (հա րթ հա տակ, դռ նե րի բա վա
րար լայ նու թյուն և այլն):

 Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձի նք ա զա տա զրկ ման 
վայ րե րում եր բե մն հնա րա վո րու թյուն չեն ու նե նում օգտ
վել սան հան գույց նե րից, քա նի որ դրա նք հիմ նա կա նում 
ա սիա կան տի պի են, ինչ պես նաև վեր ջին նե րիս լո գան քը 
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պատ շաճ կազ մա կեր պե լու հա մար հար մա րա նք ներ առ կա 
չեն լի նում: 

Ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձան ցից շա տե րը կա րիք են 
ու նե նում հա տուկ սնն դա կար գով և ռե ժի մով սն ման, ինչ պի
սիք են օ րի նա կ՝ շա քա րային դիա բե տով հի վա նդ ան ձի նք: 

Ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձա նց հա տուկ սնն դա կար
գով ա պա հով ման վե րա բե րյալ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2015 
թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 15ի թիվ 1182ն ո րոշ ման 1ին 
կե տի 4րդ են թա կե տի հա մա ձայն՝ նա խա տես ված է, որ 
հի մք ըն դու նե լով բժշկի կող մից տր ված եզ րա կա ցու թյու նը 
կամ խո րհրդատ վու թյու նը̀  Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան քրեա կա տա րո ղա-
կան հիմ նա րկ նե րում պահ վող հղի, կե րակ րող մայր և (կամ) 
հի վա նդ կա լա նա վոր ված ան ձա նց և դա տա պար տյալ նե րին 
տրա մա դր վում է սույն ո րոշ ման N 1 հա վել վա ծով նա խա-
տես ված սնն դա տե սակ նե րից պատ րա ստ ված հա մա պա-
տաս խան ճա շա տե սակ ներ: Հի մք ըն դու նե լով բժշկի կող մից 
տր ված եզ րա կա ցու թյու նը կամ խո րհրդատ վու թյու նը̀  Հայաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան ար դա րա դա տու թյան նա խա րա-
րու թյան քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նա րկ նե րում պահ վող 
հղի, կե րակ րող մայր, ան չա փա հաս և (կամ) հի վա նդ կա լա-
նա վոր ված ան ձա նց և դա տա պար տյալ նե րին տրա մա դր վում 
է սույն ո րոշ ման N 4 հա վել վա ծով նա խա տես ված հա վե լ յալ 
սնունդ25:

 Վե րոգ րյալ հար ցի կա պակ ցու թյա մբ Եվ րո պայի 
խո րհրդի Նա խա րար նե րի կո մի տե ի կող մից թիվ (2006)2 

25 ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 15 «ՀՀ արդա րա դա
տության նախարարության քրեակատարողական հիմարկներում պահ
վող անձանց սննդի օրական նվազագույն չափաբաժինները, հանդեր
ձան քի չափաբաժինները և դրանց շահագործման ժամկետները, 
անկող նային ու հիգիենիկ պարագաների չափաբաժինները և դրանց 
շահա գործ ման ժամկետները սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2003 
թվա կանի ապրիլի 10ի N 413ն որոշում ուժը կորցրած ճանաչելու մա
սին» թիվ 1182Ն։
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հա նձ նա րա րա կա նով ըն դուն ված, 2020 թվա կա նի հու լի սի 
1ին վե րա նայ ված «Եվ րո պա կան բան տային կա նոն նե րի» 
40.3րդ կա նո նի հա մա ձայն՝ ա զա տա զրկ ված ան ձա նց 
պե տք է հա սա նե լի լի նեն պե տու թյու նում առ կա ա ռող ջա-
պա հա կան ծա ռայու թյուն նե րը՝ ա ռա նց նրա նց ի րա վա կան 
կար գա վի ճա կով պայ մա նա վոր ված խտ րա կա նու թյան, իսկ 
46.1րդ կա նո նում նշ վում է, որ հա տուկ խնա մք պա հան ջող 
հի վան դու թյուն ու նե ցող ա զա տա զրկ ված ան ձի նք պե տք է 
տե ղա փոխ վեն հա տուկ մաս նա գի տաց ված հաս տա տու-
թյուն ներ կամ քա ղա քա ցիա կան բու ժա կան հիմ նա րկ ներ, 
երբ նման բու ժու մը հա սա նե լի չէ ա զա տա զրկ ման վայ րե-
րում26: Նույ նաբ նույթ պա հա նջ է ներ կայաց վում նաև ՄԱԿի 
ա ռա ջին կոնգ րե սի 1955 թվա կա նի օ գոս տո սի 30ի Ա զա
տու թյու նից զրկ ված ան ձա նց հետ վար վե ցո ղու թյան նվա
զա գույն կա նոն նե րի 22րդ կե տի 2րդ են թա կե տով:

Ք րեա կա տա րո ղա կան հիմ նա րկ նե րում բժշկա կան 
ծա ռայու թյուն նե րը պե տք է ի զո րու լի նի հի վա նդ նե րին 
ա պա հո վե լու այն պի սի ո րա կի բժշկա կան և բուժ քույ րա կան 
օգ նու թյա մբ, ինչ պես նաև հա մա պա տաս խան դի ե տայով, 
ֆի զի ո թե րա պև տիկ, վե րա կանգ նո ղա կան կամ ան հրա
ժե շտ որևէ այլ հա տուկ բուժ մա մբ, ո րը հա մա պա տաս խա
նում է հա մայն քային բուժ հաս տա տու թյուն նե րի հի վա նդ
նե րին տրա մա դր վող ծա ռայու թյան ո րա կին: Բա ցի այդ, 
ան հրա ժե շտ է հաշ վի առ նել բժշկա կան, բուժ քույ րա կան 
ան ձնա կազ մով և տեխ նի կա կան մաս նա գետ նե րով հա մա
լր ված լի նե լու, ինչ պես նաև տա րա ծք նե րի, սար քե րի և սար
քա վո րում նե րի առ կայու թյան հետ կապ ված խն դիր նե րը:

Խ նամ քի կազ մա կե րպ ման կարևոր բա ղադ րիչ է մաս
նա գի տաց ված խնա մա տա րե րի հա մա լր վա ծու թյու նը 
«Ք րեա կա տա րո ղա կան բժշկու թյան կե նտ րոն» ՊՈԱԿի 

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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ստո րա բա ժա նում նե րում, սա կայն գո րծ նա կա նում նման 
հաս տիք ներ նա խա տես ված չեն լի նում, իսկ ա զա տու թյու
նից զրկ ված ան ձա նց խնամ քը կազ մա կե րպ վում է ա զա տու
թյու նից զրկ ված այլ ան ձա նց մի ջո ցով:

ԽԿԿն Ի տա լիայի վե րա բե րյալ զե կույ ցի 75րդ կե տում 
կոչ է ա րել. զգու շու թյուն ցու ցա բե րել սահ մա նա փակ հնա-
րա վո րու թյուն ներ ու նե ցող ա զա տա զրկ ված ան ձա նց խնա-
մքն ա պա հո վե լու հա մար ա նա զա տու թյան մեջ պահ վող այլ 
ան ձա նց նե րգ րա վե լիս:

ԽԿԿ գոր ծու նե ու թյան մա սին 3րդ ընդ հա նուր զե կույ ցի 
38րդ կե տի հա մա ձայն՝ ա զա տա զրկ ման վայ րե րում բժշկա-
կան սպա սար կու մը պե տք է ա պա հո վի ա զա տու թյու նից 
զրկ ված ան ձա նց բու ժումն ու խնամ քը, ինչ պես նաև տրա-
մադ րի հա մա պա տաս խան սնունդ, ֆի զի ո թե րա պև տիկ բու-
ժում, վե րա կանգ նո ղա կան կամ  ցան կա ցած այլ ան հրա ժե շտ 
հա տուկ բու ժում՝ հա մար ժեք այն բուժ մա նը, ո րից օգտ վում 
են հի վա նդ նե րը նման հիմ նա րկ նե րի սահ ման նե րից դուրս: 
Պե տք է նաև նա խա տես վի հիմ նար կի ա պա հով վա ծու թյու նը 
բժշկա կան և խնա մող ան ձնա կազ մով, տեխ նի կա կան մաս-
նա գետ նե րով, տա րա ծք նե րով ու սար քա վո րում նե րով: Անհ-
րա ժե շտ է դե ղա մի ջոց նե րի մա տա կա րար ման և բա շխ ման 
հա մա պա տաս խան վե րա հս կում, իսկ դե ղա մի ջոց նե րի 
պատ րաս տու մը պե տք է հա նձ նա րար վի ար հես տա վա րժ 
բու ժա նձ նա կազ մին (դե ղա գո րծ, բուժ քույր և այլն):

Խ նամ քի կազ մա կե րպ ման մեկ այլ կարևոր բա ղադ րիչ է 
պա լիա տիվ խնամ քի կազ մա կեր պու մը:

Բժշկա կան օգ նու թյան և սպա սա րկ ման այս տե սա կը 
ուղղ ված է ան բու ժե լի, ա րագ զար գա ցող և հի վան դու թյան 
վե րջ նա կան փու լում գտն վող հի վան դու թյուն նե րով տա ռա
պող ան ձա նց կյան քի ո րա կի բա րե լավ ման հնա րա վո րու
թյան ստե ղծ մա նը, ցա վի և մյուս բա ցա սա կան ախ տա
նիշ նե րի մեղ մաց մա նն ու կա ռա վար մա նն, ինչ պես նաև 
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հո գե բա նա կան, սո ցիա լա կան և հոգևոր ա ջակ ցու թյան ցու
ցա բեր մա նն, ո րը կյան քի վե րջ նա կան փու լում ա պա հո վում է 
հնա րա վոր լա վա գույն ո րակ, որն ուղղ ված չէ մահ վան գա լու 
ոչ կր ճատ մա նը և ոչ եր կա րաց մա նը: Պա լիա տիվ բժշկա
կան օգ նու թյու նը և սպա սար կու մը հատ կա պես կարևոր է 
քա ղց կե ղով և ՁԻ ԱՀով տա ռա պող պա ցի ե նտ նե րի հա մար: 

Ը ստ ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ մա
կեր պու թյան պա լիա տիվ բժշկա կան օգ նու թյունն ու սպա
սար կումն ան հրա ժե շտ է հի վան դու թյան վե րջ նա կան փու
լում գտն վող բո լոր պա ցի ե նտ նե րին և խի ստ կարևոր վում 
է բժշկա կան օգ նու թյան և սպա սա րկ ման այս տե սա կի 
նե րդ րումն ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի տար բեր 
մա կար դակ նե րում: Ին չը թույլ է տա լիս պն դե լու, որ «Ք րեա
կա տա րո ղա կան բժշկու թյան կե նտ րոն» ՊՈԱԿն պե տք է 
նե րգ րա ված լի նի ա ռող ջա պա հու թյան պա լիա տիվ խնամ քի 
ծրագ րե րում և բու ժա նձ նա կազ մը պե տք է պար բե րա բար 
վե րա պատ րաս տում ներ ան ցնի այդ ո լոր տի հմ տու թյուն
նե րը ձե ռք բե րե լու հա մար:

Խն դի ր
70 տա րե կան ցմահ ա զա տա զրկ ման դա տա պա րտ
ված ան ձը խցում տե ղա շա րժ վե լիս վայր է ըն կել և 
կոտ րել աջ ազդ րի հո դա գլ խի կը: Վնաս ված քա բան
նե րի զն նու թյան ար դյուն քում ցուց վել է վի րա հա տա
կան մի ջամ տու թյուն, ո րից պա ցի են տը հրա ժար վել 
է և շա րու նա կում է գտն վել ան կող նային ռե ժի մում: 
Նրա խնամ քը հնա րա վոր չէ կազ մա կեր պել Քրեա
կա տա րո ղա կան հիմ նար կի իր խցում, իսկ այդ հիմ
նար կի ստա ցի ո նար բժշկա կան սպա սա րկ ման բաժ
նում չկան խնա մա տար ներ: 
Ի նչ պե ՞ս կազ մա կեր պել ան ձի խնամ քը:
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 ԴԱ ՍԸՆ ԹԱՑ 5.  
Ինք նաս պա նու թյուն նե րի կան խար գե-
լու մը ՔԿՀ-նե րում, ինք նավ նա սում նե-
րի հա կում ու նե ցող ան ձա նց նկատ-

մա մբ բժշկա կան հս կո ղու թյուն

«Ի նք նաս պա նու թյու նը մի շտ չէ, որ հաս կաց վում է որ պես 
ճա նա պա րհ դե պի մա հը, քա նի որ այն ինչ-որ բա նից հե ռու

 տա նող ուղ ղու թյուն է, և այդ ինչ-որ բա նը մշ տա պես նույնն է.
 ան տա նե լի հույ զեր, ան տա նե լի ցավ կամ ա նըն դու նե լի չար-

չա րա նք: 
Ն վա զեց րեք տա ռա պան քը, և ան ձը կը նտ րի կյան քը»:

 Դոկ տոր Էդ վին Շնեյդ ման 

	ի նք նաս պա նու թյան պա շտ պա նիչ և ռիս կային գոր
ծոն նե րը, 

	ի նք նաս պա նու թյան տա նող վար քա գի ծը, 
	ի նք նավ ա սում ե րի և ինք նաս պա նու թյուն նե րի կան

խար գե լում ու գնա հա տու մը, 
	ի նք նավ ա սում ե րի և ինք նաս պա նու թյան փոր ձե րի 

ժա մա նակ ա ռա ջին բժշկա կան օգ նու թյան կազ մա
կեր պու մը:

 Դա սըն թա ցի նպա տա կը

•	  ծա նո թաց նել և քն նար կել քրեա կա տա րո ղա կան հիմ
նա րկ նե րում ինք նաս պա նու թյան տա նող վար քագ ծի 
ճա նաչ ման հետ կապ ված հար ցե րը,

•	 քն նար կել պա շտ պա նիչ և ռիս կային գոր ծոն նե րը ա զա
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տու թյու նից զրկ ման վայ րե րում,
•	 քն նար կել ինք նավն ա սումն ե րի և ինք նաս պա նու թյան 

փոր ձե րի ժա մա նակ ա ռա ջին բժշկա կան օգ նու թյան 
կազ մա կեր պու մը:

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:

Ի նք նավ նա սու մը լիար ժեք գի տակ ցու թյա մբ օժտ ված 
ան ձի կող մից սե փա կան ա ռող ջու թյա նը կամ կյան քին վե րջ 
դնե լու, դի տա վո րու թյա մբ ձեռ նա րկ ված և ի րա կա նաց ված 
գոր ծո ղու թյան հետևա նք է: Այն ի րա կա նաց վում է ներ քին 
պատ ճառ նե րով, ա ռա նց սուի ցի դալ մտ քե րի: 

Ի նք նավ նա սու մը հա ճախ հան դի պում է հո գե կան խան
գա րում նե րի ժա մա նակ, և եր բե մն կա րող է հան դես գալ 
որ պես սահ մա նային ան ձնային խան գար ման ախ տա նիշ: 
Սահ մա նային ան ձնային խան գա րում ու նե ցող ան ձա նց 70 
%ը ինք նավ նա սում է կա տա րում ա ռա նց սուի ցի դալ մտադ
րու թյան: 

Ի նչ վե րա բեր վում է ինք նաս պա նու թյուն նե րին, պե տք 
է նկա տել, որ ինք նաս պա նու թյան գնա ցող մա րդ կա նց 
մե ծա մաս նու թյան նպա տա կը մա հը չէ: Այն հան դես է 
գա լիս որ պես մի ջո ց՝ ցա վն ու տա ռա պան քը դա դա րեց նե լու 
հա մար: 
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Ան ձի հո գե կան ապ րում նե րը հան գեց նում են մտա ծո ղու
թյան սահ մա նա փակ ման և խնդ րի վե րա բե րյալ լու ծում նե րի 
ու ղի ներ գտ նե լու ան կա րո ղու թյան: Ա պա գայի հան դեպ 
հույ սը մա րում է հատ կա պես այն մա րդ կա նց մոտ, ով քեր 
պահ վում են միայ նակ, չու նեն ա ջակ ցող հա րա բե րու թյուն
ներ, կրո նա կան հա վա տա մք, ե րես են թե քել մա րդ կան ցից, 
տա ռա պում են դեպ րե սիայից, հու սա հա տու թյու նից, ցա ծր 
ինք նագ նա հա տա կա նից, ցի նիզ մից, տագ նապ նե րից, պեր
ֆեկ ցի ո նիզ մից, նվաս տա ցու մից, ձա խո ղում նե րից: 

Ի նք նավ նա սում կա րող են կա տա րել նաև այլ ախ տո րո
շում նե րով ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձի նք, ինչ պի սիք են՝ 
դեպ րե սիվ խան գա րու մը, ընդ հան րաց ված տագ նա պային 
խան գա րու մը, հո գեակ տիվ նյու թե րի չա րա շա հու մը, սնն դի 
ըն դուն ման խան գա րու մը, հե տտ րավ մա տիկ սթ րե սային 
խան գա րու մը, շի զոֆ րե նիան և ան ձնային տար բեր խան
գա րում նե րը: Ինք նավ նա սում կա տա րե լով ա զա տու թյու նից 
զրկ ված ան ձի նք կա րող են ար տա հայ տել ի րե նց բո ղո քը 
տար բեր հար ցե րի շուրջ:

 Խո սե լով ինք նավ նաս ման ձևե րի մա սին, կա րող ենք 
ա ռա նձ նաց նել ա ռա վել տա րած ված ձևե րը՝ կտր վա ծք ներ, 
քե րծ վա ծք ներ, ինչ պես նաև հար ված ներ, այր վա ծք ներ, 
վնաս վա ծք նե րի բուժ մա նը խո չըն դո տում, թու նա վոր նյու
թե րի օգ տա գոր ծում, ան դա մա խե ղում ներ, օ տար մար մին
նե րի կուլ տա լը և այլն: 

Ի նք նավ նա սումն ա ռա վել շատ տա րած ված է ե րի տա
սա րդ կա նա նց, պա տե րազ մի վե տե րան նե րի, հա սա րա կու
թյու նում չին տե գր ված, հա մա սե ռա կան նե րի և երկ սե ռա
կան նե րի, ման կու թյան ըն թաց քում դա ժան վե րա բեր մուն քի 
ար ժա նա ցած ան ձա նց շր ջա նակ նե րում:

 Հա րկ է նշել նաև, որ ինք նաս պա նու թյան հա կում նե րով 
ան ձա նց 1020%ը նախ կի նում ու նե ցել է այ լոց հան դեպ 
բռ նու թյուն գոր ծադ րե լու փո րձ:
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5.1 Ինք նաս պա նու թյան պա շտ պա նիչ  
և ռիս կային գոր ծոն նե րը

Ի նք նավ նա սում նե րի և ինք նաս պա նու թյուն նե րի կան
խար գել ման հա մար կարևոր է ճա նա չել դրան նպաս տող 
ռիս կային գոր ծոն նե րը: Եր բե մն ինք նավ նա սում ներ կամ 
ինք նաս պա նու թյուն ներ կա տա րե լու վրա ազ դե ցու թյուն 
կա րող են ու նե նալ մեկ կամ միա ժա մա նակ մի քա նի գոր
ծոն ներ:

Բ նակ չու թյան շր ջա նում ինք նաս պա նու թյուն նե րի տա նող 
ռիս կային գոր ծոն նե րից են.
•	  գոր ծա զր կու թյու նը,
•	  ցա ծր ե կա մու տը,
•	  նախ կի նում կա տա րած ինք նավն ա սումն ե րը կամ ինք

նաս պա նու թյան փոր ձը,
•	 կր թա կան ցա ծր մա կար դա կը, 
•	 ան ձի հո գե բա նա կան վի ճա կը,
•	  սո ցիա լա կան կար գա վի ճա կը,
•	  հո գե բու ժա կան խն դիր նե րը,
•	 թմ րա նյու թե րից և ալ կո հո լից կախ վա ծու թյու նը և այլն: 
Ի նք նաս պա նու թյան փոր ձը ա վե լի տա րած ված են տղա

մա րդ կա նց շր ջա նում: 
Կա րե լի է նկա տել, որ ինք նաս պա նու թյան ռիս կային 

գոր ծոն նե րից սո ցիալհո գե բա նա կան բա ղադ րի չը ու նի 
դրսևոր ման լայն շր ջա նակ և ընդ գր կում է այն պի սի գոր
ծոն ներ, ինչ պի սիք են՝ սո ցիա լա կան մե կու սա ցու մը, հա րա
զատ նե րի, ըն տա նի քի, ըն կեր նե րի հետ hա րա բե րու թյուն
նե րի վատ թա րա ցու մը, սո ցիա լա կան կա պե րի խզու մը, 
հո գե բու ժա կան հի վան դու թյուն նե րը կամ հո գե բա նա կան 
դժ վա րու թյուն նե րը, հու զա կան դրսևո րում նե րը, նախ կի
նում ինք նաս պան վար քագ ծի առ կայու թյու նը, սպաս վող 
այ ցե լու թյուն նե րի չի րա կա նա ցու մը:
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 Խո սե լով ա զա տու թյու նից զրկ ման վայ րե րի մա սին, 
պե տք է ընդ գծել, որ բա ցի վե րոգ րյալ դեպ քե րից, ՔԿՀ
նե րում կա րող են հան դի պել տար բեր ի րա վի ճակ ներ, երբ 
ան ձի մոտ բա րձր է գնա հատ վում ինք նաս պա նու թյան ռիս
կը: Այդ պի սի ի րա վի ճա կում կա րող են հայտն վել օ րի նա կ՝ 
ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձա նց մի ջև կո նֆ լի կտ նե րից 
տու ժող, կար գա պա հա կան խախ տում կա տա րած, ՔԿՀի 
ներ սից կամ դր սից սպառ նա լիք ներ ստա ցած, կամ են թամ
շա կույ թի աս տի ճա նա կար գու թյան ցա ծր դի րք զբա ղեց նող 
ան ձը: 

Ի նք նաս պա նու թյան կամ ինք նավ նաս ման պատ ճառ 
կա րող են հան դի սա նալ նաև ան սպա սե լի վատ լու րե րը, 
դա տավ ճի ռը (հատ կա պես, ե թե եր կա րա տև պա տիժ է 
նշա նակ վում), մեղ քի և ա մո թի զգա ցո ղու թյու նը (վեր
ջի նս բնո րոշ է սպա նու թյան դեպ քե րին և սե ռա կան 
հան ցա գոր ծու թյուն նե րին), դա տա վճ ռի կամ հան ցա գոր
ծու թյուն նե րի տա րե դար ձե րը, այ լոց կող մից ինք նաս
պա նու թյան փոր ձե րը, վա խի մթ նո լոր տը, բռ նու թյան 
են թա րկ վե լը, պա րտ քե րի մեջ խր վե լը, ան սպա սե լի ո րեն 
այլ ՔԿՀ փո խա դր վե լը, ա զատ ման ժամ կե տի մո տե նա լը, 
ա զա տու թյու նից զրկ ման վայ րե րում տի րող բար քե րն ու 
տար բեր ի րա վի ճակ նե րը:

 Խո սե լով ինք նաս պա նու թյան հակ ման բա րձր ռի սկ ու նե
ցող խմ բե րի մա սին, կա րող ենք ա ռա նձ նաց նել հետևյալ
նե րը.
	2025 տա րե կան ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձի նք, 

ով քեր կա լա նա վոր ման ա ռա ջին օ րե րն են ան ցկաց նում 
ՔԿՀում, 

	3035 տա րե կան դա տա պար տյալ նե րը,
	 պատ ժախ ցում կամ մե կու սի պահ վող ա զա տու թյու նից 

զրկ ված ան ձի նք,
	ս պա նու թյան հա մար դա տա պա րտ ված նե րը,
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	բռ նու թյա մբ զու գո րդ ված հան ցա գոր ծու թյուն ներ կա
տա րած ան ձի նք,

	 սե ռա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար դա տա պա
րտ ված նե րը,

	տևա կան պա տիժ ներ կրող նե րը, ցմահ դա տա պար
տյալ նե րը,

	 հո գե կան հի վան դու թյա մբ տա ռա պող նե րը, 
	ալ կո հո լային և թմ րա նյու թային կախ վա ծու թյուն ու նե

ցող նե րը:

5.2 Ինք նաս պա նու թյան տա նող վար քա գիծ ու 
գնա հա տում

Ք րեա կա տա րո ղա կան հիմ նա րկ նե րում կարևոր խն դի
րից է ինք նավ նաս ման և ինք նաս պա նու թյան դեպ քե րի 
կան խար գե լու մը, ո րը պա հան ջում է նաև բժշկա կան 
ան ձնա կազ մի ան մի ջա կան և հետևո ղա կան հս կո ղու թյունն 
ու ա ջակ ցու թյու նը, այդ թվում բա ցա հայտ ման գոր ծըն թա
ցին, որն իր մեջ նե րա ռում է մե ծա ծա վալ մաս նա գի տա կան 
աշ խա տա նք: 

Ի նք նաս պա նու թյուն նե րի և ինք նավ նա սում նե րի կան
խար գել ման հա մար հար կա վոր է կա րո ղա նալ ճի շտ գնա
հա տել վտան գը, ա րար քը կա տա րե լու հա վա նա կա նու
թյու նը: Այդ գնա հա տու մը ի րա կա նաց նե լու հա մար, մաս
նա գետ նե րը պե տք է ու նե նան բա վա րար գոր ծի քա կա զմ և 
հմ տու թյուն ներ այն ար դյու նա վետ ի րա կա նաց նե լու հա մար: 

Այս պի սով, յու րա քան չ յուր քրեա կա տա րո ղա կան հիմ
նա րկ պե տք է ու նե նա լավ մշակ ված և տե ղայ նաց ված 
ինք նաս պա նու թյուն նե րի և ինք նավ նա սում նե րի կան խար
գել ման ռազ մա վա րու թյուն՝ վե րա պատ րա ստ ված ան ձնա
կազ մի ընդ գրկ մա մբ:
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Սկ րի նին գային զն նու թյան ժա մա նակ ո րոշ ման րա
մաս ներ կա րող են հու շել ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձի 
ինք նաս պա նու թյան կամ ինք նավ նաս ման մտայ նու թյան 
մա սին: Այդ պի սի նա խան շան ներ կա րող են դրսևոր
վել լա ցի, ան քնու թյան, դան դաղ կո տու թյան, բա ցա ռիկ 
ան հանգս տու թյան, ետ ու ա ռաջ քայ լե լու, տագ նա պի և հու-
սա հա տու թյան այլ նշան նե րի, դեպ րե սիայի, վր դով մուն քի, 
խու ճա պի, զա ռան ցան քային դեպ րե սիայի, ինք նաս պա նու-
թյան մտայ նու թյան և այլ ձևե րով:

 Մաս նա գետ նե րը, ինչ պես նաև քրեա կա տա րո ղա կան 
ծա ռայող նե րը պե տք է մեծ ու շադ րու թյուն դա րձ նեն նախ կի
նում կա տա րած ինք նավ նա սում նե րի և ինք նաս պա նու թյան 
ձա խող ված փոր ձե րի առ կայու թյա նը: Ինք նաս պա նու թյան 
ռիս կի գնա հա տու մը են թադ րում է տար բեր ցու ցա նիշ նե րի, 
ինչ պես նաև այդ ցու ցա նիշ նե րի մի ջև առ կա փո խազ դե ցու
թյուն նե րի գնա հա տում: 

ՔԿՀում գտն վե լու ըն թաց քում կա րող են ի հայտ գալ 
լրա ցու ցիչ նշան ներ, ո րո նք կա րող են բա ցա հայ տել ինք
նաս պա նու թյան մտայ նու թյու նը: 

Այդ պի սիք են սթ րե սի կամ հու սալ քու թյան նշան նե րը. 
	 միայ նակ ա վե լի շատ ժա մա նակ ան ցկաց նե լը, 
	ի նք նամ փոփ կամ չշփ վող դառ նա լը,
	սնն դից հրա ժար վե լը,
	չք նե լը, 
	ա պա գայի պլան ներ չկազ մե լն ու չու նե նա լը,
	չն չին հար ցե րի շուրջ ցաս ման պո ռթ կումն ե րը, 
	ա ռող ջա պա հա կան ստո րա բա ժա նում հա ճա խա կի այ

ցե լե լը, 
	ա նձ նա կան ի րե րից ա զատ վե լը:
 Այս պի սով, յու րա քան չ յուր ինք նաս պա նու թյան դե պք 

ռի սկ գնա հա տե լիս մաս նա գետ նե րը պե տք է ման րա կր կիտ 
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դի տար կեն ան ձի դրսևո րած վար քա գի ծն ու վեր ջին շր ջա նի 
հե տա քրք րու թյուն նե րի շր ջա նա կը: 

5.3 Ինք նավ նա սում նե րի և ինք նաս պա նու թյուն
նե րի կան խար գե լում 

Ի նք նաս պա նու թյուն նե րի և ինք նավ նա սում նե րի կան
խար գել ման ուղղ ված աշ խա տա նք նե րը սկ սում են հե նց 
ՔԿՀ ըն դուն վե լիս: Հա մա պա տաս խան գոր ծիք նե րով պե տք 
է գնա հա տել ինք նաս պա նու թյուն նե րի և ինք նավ նա սում
նե րի հա վա նա կա նու թյու նը: 

Եվ րո պայի խո րհրդի «Ա ռող ջա պա հու թյան և մար դու 
ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան ամ րա պն դու մը Հայաս
տա նի քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նա րկ նե րում» ծրագ րի 
շր ջա նակ նե րում մշակ վել են ՔԿՀ մուտք գոր ծող ա զա
տու թյու նից զրկ ված ան ձա նց մոտ ինք նավ նա սում նե րի և 
ինք նաս պա նու թյուն նե րի կա տար ման նախ նա կան ռիս
կայ նու թյու նը գնա հա տե լու, ինչ պես նաև ոչ խոր քային և 
մաս նա գի տա կան հար ցում նե րի և հե տա զո տու թյուն նե րի 
ի րա կա նաց ման հա մար գոր ծի քա կա զմ: Ո րի նպա տակ է 
ինք նավ նա սում նե րի և ինք նաս պա նու թյուն նե րի վար քա գիծ 
դրսևո րող ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձա նց վաղ հայտ նա
բե րու մը, ինչ պես նաև դրա նց կան խար գե լումն ու ժա մա նա
կին ան հրա ժե շտ մաս նա գի տա կան օգ նու թյան կազ մա կեր
պու մը: 

Ի նք նաս պա նու թյան ա ռու մով ռիս կային հա մար ված 
ան ձը ան հրա ժե շտ տևո ղու թյա մբ պե տք է պահ վի դի տա րկ
ման հա տուկ մե խա նիզ մի հս կո ղու թյան ներ քո: Բա ցի այդ, 
նման ան ձի նք չպե տք է կա րո ղա նան հեշ տո րեն օգտ վել ի րե
նց վնա սե լու ա ռու մով հար մար մի ջոց նե րից (խ ցի պա տու
հա նի ճա ղա վան դակ ներ, կո տր ված ա պա կի, պա րան ներ, 
քու ղեր, գո տի ներ կամ սա վան ներ և այլն): 
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Այս պա հա նջ նե րին  ան դրա դառ նում են նաև մի շա րք 
մի ջազ գային հե ղի նա կա վոր կա ռույց ներ, ինչ պես օ րի նակ 
ԽԿԿն: Այս պես, ԽԿԿն իր 3րդ ընդ հա նուր զե կույ ցում 
նշում է, որ կյան քից զր կե լու մի ջոց նե րը (պա տու հա նա վան-
դա կի ձո ղե րը, կո տր ված ա պա կին, գո տի նե րը, փող կապ-
նե րը և այլն) չպե տք է հա սա նե լի լի նեն ինք նաս պա նու թյան 
ռիս կի խմ բին դաս վող ան ձա նց27: 

Ի նք նաս պա նու թյան ա ռու մով ռիս կային հա մար
ված բո լոր ան ձի նք պե տք է օգտ վեն հո գե բա նի և բժշկի 
խո րհրդատ վու թյու նից, ա ջակ ցու թյու նից և այլ ան ձա նց 
հետ շփ վե լու հնա րա վո րու թյուն նե րից: 

Ա նդ րա դառ նա լով ներ պե տա կան կար գա վո րում նե րին, 
հա րկ է նշել, որ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2006 թվա կա նի օ գոս
տո սի 3ի N 1543Ն ո րոշ ման հա վել վա ծի 9րդ կե տի հա մա
ձայն՝ ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձի նք Քրեա կա տա րո ղա-
կան հիմ նա րկ ըն դուն վե լիս կա րան տի նային բա ժան մուն քում 
ան ցնում են նախ նա կան բժշկա կան զն նու թյուն, ինչն ու նի 
կարևոր նշա նա կու թյուն ինք նաս պա նու թյուն նե րի կան խար-
գել ման հար ցում: 

Այս հար ցի կա պակ ցու թյա մբ ԽԿԿի 3րդ ընդ հա նուր 
զե կույ ցի հա մա ձայն՝ ա զա տու թյու նից զրկ ման վայ րեր 
ըն դուն վե լուց բժշկա կան զն նու թյուն ան ցնե լը, կա րան տի-
նային բա ժան մուն քում ուղ ղիչ հիմ նար կի պայ ման նե րին 
հար մար վե լու ուղ ղու թյա մբ տար վող աշ խա տա նք նե րը պե տք 
է կարևոր դեր խա ղան ինք նաս պա նու թյուն նե րի կան խար-
գել ման հար ցում: Կա նո նա վոր կեր պով կա տար վա ծ

 բուժզն նու մը կա րող է ի հայտ բե րել այդ պի սի վտան գի 
են թա կա ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձա նց մի մա սին և 
մաս նա կի ո րեն թեթևաց նել ան հանգս տու թյան զգա ցու մը, 

27  Տե՛ս ԽԿԿի գործունեության մասին 3րդ ընդհանուր զեկույցը, որն ընդգրկում 
է 1992 թվականի հունվարի 1ից դեկտեմբեր 31ն ընկած ժամանակահատվածը 
https://rm.coe.int/1680696a40  կայքէջում, էջ 65, կետ 59:
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որն ու նե նում են ա զա տու թյու նից զրկ ման վայ րեր նոր մուտք 
գոր ծած բո լոր ան ձի նք: Ինք նաս պա նու թյան ռիս կի խմ բին 
դաս վող ան ձի նք պե տք է հա տուկ հս կո ղու թյան տակ գտն-
վեն այն քան ժա մա նակ, որ քան դա ան հրա ժե շտ է28: 

Ի նք նաս պա նու թյան կամ ագ րե սիվ վար քագ ծի ակն հայտ 
նշան ներ դրսևո րող ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձի նք պե տք 
է ան հա պաղ զնն վեն հո գե բույ ժի կող մից, ըստ ան հրա
ժեշ տու թյան պե տք է կազ մա կեր պել նրա նց փո խադ րու մը 
հո գե բու ժա կան բա ժան մունք ներ:

 Ռե նո լդն ընդ դեմ Ֆրան սիայի գոր ծով Եվ րո պա կան 
դա տա րա նը ճա նա չել է ՄԻ ԵԿ 2րդ և 3րդ հոդ վա ծի խախ
տում այն ընդ հա նուր սկզբուն քի հի ման վրա,  որ դի մու մա-
տուի եղ բայ րը ու նե ցել է հո գե կան խան գա րում (սուր փսի-
խոզ), ինք նաս պա նու թյան փո րձ է կա տա րել և չի քն նա րկ վել 
նրա հո գե բու ժա կան հաս տա տու թյուն տե ղա փո խե լու հար-
ցը, ինչ պես նաև իշ խա նու թյուն նե րը չեն հետևել, որ ըն դու նի 
ցուց ված դե ղո րայ քը (ա մի սը մի քա նի հաբ է ըն դու նել), ա վե-
լին տե ղա վոր վել է պատ ժա խուց 45 օ րով: ՄԻ ԵԴ –ը հատ կա
պես նշել է, որ նրա դե ղո րայ քը նրան տր վել էր ա ռա նց որևէ 
վե րա հս կո ղու թյան (պա րբ. 100): Ա վե լին, Ռե նոլ դը պա տժ-
վել էր մե նախ ցո վ՝ բան տի աշ խա տո ղի վրա հար ձակ վե լու 
հա մար, սա կայն այդ ո րո շու մը կայաց նե լիս հաշ վի չէր առն վել 
նրա հո գե կան վի ճա կը (պա րբ. 106): Ռե նո լդն ինք նաս պան է 
ե ղել մե նախ ցում: ՄԻ ԵԴը գտել է, որ իշ խա նու թյուն նե րը չեն 
կա տա րել Ռե նոլ դի կյան քը պա շտ պա նե լու՝ ի րե նց պո զի տիվ 
պար տա վո րու թյու նը (պա րբ. 109–110) 29: 

28 Տե՛ս ԽԿԿի գործունեության մասին 3րդ ընդհանուր զեկույցը, որն 
ընդգրկում է 1992 թվականի հունվարի 1ից դեկտեմբեր 31ն ընկած 
ժամանակահատվածը https://rm.coe.int/1680696a40  կայքէջում, էջ 65, կետ 
58:

29  Տե՛ս Ռենոլդն ընդդեմ Ֆրանսիայի գործով 2008 թվականի հոկտեմբերի 16ի 
վճիռը, գանգատ թիվ 5608/05 գործը՝ https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22item
id%22:[%2200188972%22]} կայքէջում:
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Ի նք նաս պան վար քա գիծ ու նե ցող ան ձի նք պե տք է ստա
նան բա վա րար խնա մք:

 Մաս նա գե տը ինք նաս պան հա կում ներ ու նե ցող ան ձի 
խնամ քը կազ մա կեր պե լիս պե տք է հետևի հետևյալ 7 
սկզբունք նե րին. 
	ի նք նաս պա նու թյունն ան խու սա փե լի չէ,
	 փո փո խու թյու նը մի շտ հնա րա վոր է, 
	ի նք նաս պա նու թյան մա սին ի րա զե կու թյու նը կա րող է 

էա պես նվա զեց նել ռիս կը, 
	ի նք նաս պա նու թյուն գոր ծե լու ցան կու թյուն ու նե ցող ան

ձը պե տք է տա իր հա մա ձայ նու թյու նը՝ ա ռա ջա րկ վող 
օգ նու թյան հա մար, 

	ը մբռն մա մբ զու գո րդ ված ունկնդ րու մը թեթևաց նում է 
հու սա հա տու թյու նը, 

	ի նք նաս պա նու թյան ո րոշ դեպ քեր ա մեն դեպ քում տե ղի 
կու նե նա ն՝ ան կախ գե րա զա նց խնամ քից, 

	ա նձ նա կազ մին ա ջակ ցե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը:
 Կարևոր է նաև կան խար գե լիչ գնա հա տում ի րա կա նաց

նել ինք նավ նաս ման վար քա գիծ ու նե ցող ան ձա նց հայտ նա
բեր ման հա մար:

Գ նա հա տու մը պե տք է նե րա ռի հետևյա լը. 
	ի նք նաս պա նու թյան մտադ րու թյան ի րա գոր ծե լի ու թյան 

աս տի ճա նը. հա ճախ գոր ծո ղու թյու նը պլա նա վոր ված չէ, 
այլ կա տար վում է՝ ի պա տաս խան հին ու ցա վոտ հի շո
ղու թյուն նե րի,

	 վար քագ ծի հնա րա վոր բա ցատ րու թյու նը. այն նե րա
ռում է ինք նավն ա սող գոր ծո ղու թյան դր դա պատ ճառ նե
րի հայտ նա բեր մա նն ուղղ ված ջան քե րը, ին չի հա մար 
պա հա նջ վում է համ բե րու թյուն և ժա մա նակ, հնա րա
վոր է՝ տևա կան, ին չը մի շտ չէ, որ ի րա գոր ծե լի է, 

	ըն տա նի քի ան դամն ե րի և բախ տա կից նե րի հետ ու նե
ցած խն դիր նե րը,
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	 հո գե բու ժա կան հի վան դու թյան առ կայու թյու նը. հար
կա վոր է պար զել դեպ րե սիայի, ինչ պես նաև ան ձնայի 
և վար քային խան գար ման աս տի ճա նը:

5.4 Ինք նավ նա սում նե րի և ինք նաս պա նու թյան 
փոր ձե րի ժա մա նակ ա ռա ջին բժշկա կան  
օգ նու թյան կազ մա կեր պու մը 

 Կարևոր է ժա մա նա կին և հա վա սա րա կշռ ված մո տե ցում 
ցու ցա բե րել ինք նաս պա նու թյան փոր ձի կամ ինք նավ նաս
ման ժա մա նակ: 

Ի նք նավ նա սում նե րը հիմ նա կա նում կա տար վում են սուր 
կտ րողծա կող գոր ծիք նե րով նա խա բազ կի, պա րա նո ցի, 
ո րո վայ նի և մա րմ նի այլ հատ ված նե րում կտր վա ծք ներ ա նե
լով, ինչ պես նաև շուր թե րը կամ կո պե րը մի մյա նց կա րե լու 
ձևով: 

Ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձան ցից ո մա նք կա րող են 
ի րա կա նաց նել ան դա մա հա տում նե րը՝ վեր ջույթ նե րի կտ րե
լուպո կե լու ձևով: Ո մա նք էլ նա խը նտ րում են հե ղու կի (թ քի, 
քի միա կան տար բեր նյու թե րի և այլն) նե րար կում, ո րո նք 
ա ռա ջաց նում են տե ղային բոր բո քային երևույթ ներ, թա րա
խա կույտ:

ՔԿՀում տա րած ված ինք նավ նաս ման դեպ քե րից են՝ 
օ տար մար մին նե րի կուլ տա լը, կամ նե րհ րե լը ու ղիղ ա ղու 
մեջ: 

Ի նք նավ նա սում նե րի և ինք նա խե ղում նե րի ձևե րը տար
բեր են, սա կայն նրա նց նկատ մա մբ ա ռա ջին բժշկա կան 
օգ նու թյան սկզբունք նե րը ընդ հա նուր են.
	գ նա հա տել վնաս ված քի վտան գա վո րու թյու նը (կյան քին 

սպառ նա ցող ի րա վի ճակ ներ, զար կե րա կային ա րյու նա
հո սու թյուն ներ, քնե րա կի վնաս վա ծք, ներ քին օր գան նե
րի հնա րա վոր վնաս ված, ներ քին ա րյու նա հո սու թյուն
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ներ, մկան նե րի, ջլե րի, ոսկ րե րի վնաս վա ծք ներ և այլն),
	 կանգ նեց նել ա րյու նա հո սու թյու նը (բա րձ րաց նել վեր

ջույ թը, դնել ճն շող վի րա կապ, ըստ ան հրա ժեշ տու թյան 
դեպ քում տե ղադ րել լա րան և այլն), 

	ե թե պա ցի են տի գի տակ ցու թյու նը պահ պան ված է, 
խնդ րել պառ կել կամ նս տե լ՝ հե տա գա բար դու թյուն նե
րից խու սա փե լու հա մար, 

	ե թե պա ցի ե նտն ու նի գի տակ ցու թյու նը կո րց նե լու զգա
ցո ղու թյուն և շն չում է ա րա գա ցած ռիթ մով, ա պա այն 
կա րող է սկս վող շո կի նա խազ գու շաց նող կամ ա հա
զան գող նշան ներ լի նել, ա պա պառ կեց նել տու ժո ղի ն՝ 
գլուխն ի րա նից ա վե լի ցա ծր դիր քում և հնա րա վո րու
թյան դեպ քում բա րձ րաց նել ոտ քե րը, 

	ե թե պա ցի են տը կյան քի նշան ներ ցույց չի տա լիս (օ րի
նա կ՝ չի պա տաս խա նում Ձեր հար ցե րին, չի շն չում, չի 
շա րժ վում) պե տք է սկ սել սի րտթո քային վե րա կեն դա
նաց ման մի ջո ցա ռումն ե րը (վե րին շն չու ղի նե րի ան ցա
նե լի ու թյան ա պա հո վում, բե րանբե րան շն չա ռու թյուն, 
սր տի ար տա քին մեր սում), հա կա շո կային մի ջո ցա ռում
ներ,

	վն աս ված հատ վա ծը ծած կել ստե րիլ վի րա կա պո վ՝ վա
րա կի ներ թա փան ցու մը կան խե լու նպա տա կով, 

	ե թե պա ցի են տը փս խում է կամ բե րա նից ա րյու նա հո
սու թյուն է նկատ վում, պե տք է շր ջել կող քի՝ շն չա հեղ
ձու թյու նը կան խե լու հա մար, 

	ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում ար ձա կել սեղ մող և ճն շող 
հա գուս տը, 

	ե թե պա ցի ե նտն ի րա կա նաց րել է թքի կամ այլ նյու թե րի 
նե րար կում, պե տք է կազ մա կեր պել վի րա բույ ժի խո
րհրդատ վու թյուն, բուժ ման հե տա գա տակ տի կան ո րո
շե լու հա մար, 

	ե թե պա ցի են տը կա րել շր թունք նե րը կամ կո պե րը, 
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հա մա ձայ նու թյան դեպ քում պե տք է ա մե նօ րյա ռե ժի մով 
մշա կել կա րե րը երկ րոր դային վա րա կից խու սա փե լու 
հա մար, կազ մա կեր պել վի րա բույ ժի, ակ նա բույ ժի խո
րհրդատ վու թյուն, 

	տե ղա փո խել բժշկա կան սպա սա րկ ման բա ժին հե տա
գա բժշկա կան հե տա զո տումն ու օգ նու թյու նը կազ մա
կեր պե լու հա մար,

	 պա ցի են տի նկատ մա մբ ցու ցա բե րել կա րեկ ցա նք և հո
գա ծու թյուն,

	 կազ մա կեր պել նեղ մաս նա գետ նե րի խո րհրդատ վու
թյուն (վի րա բույժ, հո գե բույժ, նյար դա բան և այլն)

	 կազ մա կեր պել ան հրա ժե շտ լա բո րա տորգոր ծի քային 
հե տա զո տու թյուն նե րը, 

	ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում ա հա զան գել շտապ օգ
նու թյան ծա ռայու թյուն, 

	ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան կազ մա կեր պել պա ցի են տի հե
տա գա բժշկա կան օգ նու թյունն ու սպա սար կու մը ա ռող
ջա պա հա կան մար մին նե րի բու ժա կան հիմն ա րկ նե րում,

	հ նա րա վո րու թյան դեպ քում պար զել ինք նավն աս ման 
պատ ճառ նե րը և մշա կել քայ լեր դրա նց վե րաց ման 
հնա րա վո րու թյան և հե տա գայում ինք նավն ա սումն ե րի 
կրկ նու մը բա ցա ռե լու հա մար: 

Ի նք նաս պա նու թյուն նե րը ՔԿՀում հիմ նա կա նում ի րա
կա նաց վում են կախ վե լու, բա րձր տե ղից ընկ նե լու և այլ 
ձևե րով:

ՔԿՀում ինք նաս պա նու թյան փոր ձե րի վար ման հա մար 
պե տք է ու նե նալ նա խա պես մշակ ված ռազ մա վա րու թյուն, 
որ տեղ պե տք է նե րգ րա վել բժշկա կան ան ձնա կազ մին: 
Բժշկա կան ան ձնա կազ մը պե տք է նե րդ նի բո լոր ջան քե րը 
մաս նա գի տա կան ի րա վա սու թյան և կա րո ղու թյուն նե րի 
շր ջա նա կում ա ջակ ցե լու թի մին և ա պա հո վե լու ա զա տու
թյու նից զրկ ված ան ձի ան հրա ժե շտ բժշկա կան օգ նու թյա մբ 
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ու սպա սա րկ մա մբ: Բժշկա կան ան ձնա կազ մը պե տք է ցու
ցա բե րի կա րեկ ցա նք և մար դու ցա վն ըմբռ նե լու ըն դու նա
կու թյուն: 

Ե թե Դուք այդ ի րա վի ճա կում ընտր վում եք կոն տակ
տային ան ձ, ա պա ի րա վի ճա կը վե րց րեք Ձեր հս կո ղու թյան 
տակ: Հի շեք, որ միայն դուք եք խո սում ինք նաս պա նու
թյան փո րձ ի րա կա նաց նող ան ձի հետ:

 Վեր ջի նիս դի մեք ա նու նով: Ան ձին խնդ րեք դա դար տալ և 
պատ մել իր խնդ րի մա սին: Թույլ տվեք, որ նա ար տա հայ տի 
իր հույ զե րը, սա կայն թույլ մի՛ տվեք ագ րե սիա Ձեր կամ 
այ լոց հան դե պ՝ հս տակ և բա րե համ բույր ձևով խրա խու սե-
լով ան ձի ն՝ խո սել ձեզ հետ և պատ մել առ կա խնդ րի մա սին: 
Խու սա փեք վի ճա բա նու թյու նից: Ե թե նրա նք հայտ նում են, 
որ փոր ձում են սպա նել ի րե նց, խո սեք ապ րե լու և մեռ նե լու 
պատ ճառ նե րի մա սին: Դրսևո րեք հար գա նք և ըմբռ նում 
ա զա տու թյու նից զրկ ված ան ձի ցա վի նկատ մա մբ՝ ի սկզբա նե 
կե նտ րո նա նա լով մեռ նե լու պատ ճառ նե րի վրա: Հա րց նե լով 
մեռ նե լու պատ ճառ նե րի մա սին, հա մո զեք, որ իս կա պես 
ցան կա նում եք լսել նրա սթ րե սի պատ ճառ նե րի մա սին. 
երբ սպա ռել եք մեռ նե լու պատ ճառ նե րի մա սին զրույ ցը, 
մի՛ խո րա ցեք միայն ապ րե լու պատ ճառ նե րի մեջ: Մեռ նե լու 
պատ ճառ նե րը լսե լո վ՝ բա վա կա նա չափ գի տե լիք է ձևա վոր-
վում ապ րե լու պատ ճառ նե րի մա սին հար ցու փո րձ ա նե լու 
հա մար: Մեռ նե լու պատ ճառ նե րի վրա կե նտ րո նա նա լը նաև 
շե ղում է ինք նավ նա սող վար քագ ծից: Ընդգ ծեք հայտն ված 
տե ղե կու թյուն նե րի դրա կան կող մե րը: Պայ քա րեք հու սա հա-
տու թյան դեմ. ի ցույց դրեք խնդ րի դրա կան կող մե րը: Հու-
սա հա տու թյան դեմ պայ քա րեք նախ կի նից ե կող խն դիր նե րը 
վեր հա նե լով. «ի նչ պե ՞ս հաղ թա հա րե ցիք այդ խն դիր նե րը. 
դուք դեռ չեք սպա ռել բո լոր հնա րա վո րու թյուն նե րը»: Ի հայտ 
բե րեք ու ժեղ կող մե րը և խթա նեք ինք նագ նա հա տա կա նը. 
ե թե հաղ թա հա րե ցիք դա տա քն նու թյան փու լը, ու րե մն մի նչև 
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հի մա լավ եք գլուխ հա նել: Քն նար կեք ինք նաս պա նու թյան 
վե րջ նա կան բնույ թը: Ե թե ան հրա ժե շտ է՝ շե ղեք խո սակ ցու-
թյու նը, մի նչև օգ նու թյու նը վրա հաս նի: Հա մա ձայ նեց րեք 
հե տա գա քայ լե րը և ցու ցա բեր վե լիք ա ջակ ցու թյու նը, սա կայն 
փոր ձեք ստա նալ հա մա ձայ նու թյու նը՝ շեշ տադ րե լով նրա 
ան վտան գու թյու նը պահ պա նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը: Այն 
կա րող է նե րա ռել ա ռա ջին օգ նու թյու նը և հա տուկ հս կո ղու-
թյան սե նյակ փո խադ րե լը. ընդ գծեք, որ դա պատ ժի մի ջոց 
չէ: 

Ի նք նավ նաս մա նը կամ ինք նաս պա նու թյան փոր ձին 
հա ջոր դող ժա մա նա կա հատ վա ծը ա ռա վել խո ցե լի ժա մա
նա կա հատ վա ծն է, ո րի ըն թաց քում ան ձը կա րող է կր կին 
հակ վել ինք նաս պա նու թյան մտ քին: Ան ձը կա րող է դրսևո
րել ա մո թի, մեղ քի, զայ րույ թի և վր դով մուն քի հետ կապ ված 
հույ զե ր՝ կապ ված ինք նավ նաս ման կամ ինք նաս պա նու թյան 
փոր ձի հետ: Ան ձը կա րող է վս տահ լի նել, որ ին քը խա րա նել 
է ի րեն: Նա կա րող է մտա հոգ վել այն մա սին, թե ան ձնա
կազ մը, ըն տա նի քի ան դամ նե րը և այլ ան ձի նք ինչ պես կվե
րա բե րեն ի րեն: Անձ նա կազ մը, ըն տա նի քի ան դամ նե րը և 
ըն կեր նե րը կա րող են զայ րա լից կամ ան տար բեր լի նել, ին չը 
կա րող է ա վե լաց նել նրա նց սթ րե սը: Կարևո րա գույն նշա
նա կու թյուն ու նի տվ յալ ան ձի հետ կա պը վե րա հաս տա տել 
կա րե կից ձևով: Ա ջակ ցու թյան հա մա կար գե րի վե րա նայում: 

Բու ժա նձ նա կազ մի մոտ հան դի պող տրավ մայի ե րեք 
փու լե րը, ո րո նք  կա րող են նույն կե րպ դրսևոր վել ՔԿՀ 
ծա ռայող նե րի մոտ. 
	շո կ՝ ու ժաս պառ և բա րոյա լք ված ան ձնա կազ մի մոտ,
	 զայ րույ թի, մեղ քի, տագ նա պի և դեպ րե սիայի զգա ցո

ղու թյուն նե րի հաղ թա հա րում,
	մե ղա դր վե լու վախ: 
Այս բա րդ ու պա տաս խա նա տու ճա նա պար հին շատ 

կարևոր է, ՊՈԱԿի և Քրեա կա տա րո ղա կան ծա ռայու թյան 
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վար չա կազ մի կող մից բժշկա կան ան ձնա կազ մին ան վե րա
պա հո րեն ա ջակ ցե լը:

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:


