




 
 
 
 
 
 

ՄԱԿ-Ի ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ 
ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻՆ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՔՀԿ-ՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՂԱՐԿՎՈՂ 

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԶԵԿՈՒՅՑ
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ԿԵՆՏՐՈՆԱՆԱԼՈՎ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՎՐԱ

Այս զե կույ ցը պատ րաստ վել է «GSP+-ի մի ջո ցով մար դու և  աշ խա տան քա յին 

ի րա վունք նե րի խթա նու մը  Հա յաս տա նում» ծրագ րի շրջա նակ նե րում և այժմ 

ներ կա յաց վում է GSP+ մո նի թո րին գի գոր ծըն թա ցի հա մար։ Ա վե լի ուշ ամ սաթ վով 

զե կույ ցը պետք է ներ կա յաց վի նաև ՄԱԿ-ի տնտե սա կան, սո ցիա լա կան և 

մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րի կո մի տե, հետ ևա բար զե կույ ցի բո վան դա կութ յու նը 

մինչ այդ կա րող է փո փոխ վել։



Զե կույ ցը պատ րաս տե ցին`

Եվ րա սիա հա մա գոր ծակ ցութ յուն հիմ նադ րա մը,

« Մար դու ի րա վունք նե րի հե տա զո տութ յուն նե րի կենտ րոն» 
հասարակականկազմակերպությունը,

« Մար տու նու կա նանց հա մայն քա յին խոր հուրդ» 
հասարակականկազմակերպությունը,

«Աստ ղա վարդ» հաշ ման դամ ե րե խա նե րի ծնող նե րի 
հասարակականկազմակերպությունը:

Այս հրա պա րա կու մը պատ րաստ վել է Եվ րո պա կան միութ յան ֆի նան սա կան 

ա ջակ ցութ յամբ: Բո վան դա կութ յան հա մար պա տաս խա նատ վութ յուն են կրում 

Եվ րա սիա հա մա գոր ծակ ցութ յուն հիմ նադ րա մը, « Մար դու ի րա վունք նե րի հե-

տա զո տութ յուն նե րի կենտ րոն» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յու նը, « Մար-

տու նու կա նանց հա մայն քա յին խոր հուրդ» հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ-

յու նը և «Աստ ղա վարդ» հաշ ման դամ ե րե խա նե րի ծնող նե րի հա սա րա կա կան 

կազ մա կեր պութ յու նը, և  պար տա դիր չէ, որ այն ար տա հայ տի Եվ րո պա կան 

միութ յան տե սա կետ նե րը:
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ԱՄ ՓՈՓ ՏԵ ՂԵ ԿՈՒԹ ՅՈՒՆ ԶԵ ԿՈՒՅ ՑԻ ՎԵ ՐԱ ԲԵՐ ՅԱԼ

(1) ՍույնայլընտրանքայինզեկույցինպատակնէՄԱԿ-իՏնտեսական,
սոցիալական և մշակութային իրավունքների կոմիտեին (ՏՍՄԻԿ)
տեղեկությունտրամադրելՀՀ ԿառավարությանկողմիցՄԱԿ-իՏն-
տեսական,սոցիալականևմշակութայինիրավունքներիմիջազգա-
յինդաշնագրի(այսուհետ՝Դաշնագիր)12-րդհոդվածովսահմանված
պարտավորությունների իրականացման վերաբերյալ։ Դաշնագրի
հոդված12-իշրջանակներումսահմանվումէպետությանպարտա-
վորությունն`ապահովելու յուրաքանչյուրի`ֆիզիկականևհոգեկան
առողջության առավելագույնս հասանելի մակարդակից օգտվելու
իրավունքը։

(2) ԶեկույցըկենտրոնացածէՀայաստանումԴաշնագրիհոդված12.1-
ով սահմանված` ֆիզիկականև հոգեկանառողջությանառավելա-
գույնսհասանելիմակարդակիցօգտվելուիրավունքիիրացմանչա-
փանիշներիևդրանցկիրարկմանխնդիրներիշուրջ։

(3) Զեկույցի շրջանակներում ներպետական համապատասխան
օրենսդրության, քաղաքականությանևպրակտիկային վերաբերող
հարցերնուսումնասիրվելենՏՍՄԻԿԸնդհանուրմեկնաբանության
(ԸՄ) 14-ում ներկայացված՝ առողջության իրավունքի բաղադրիչ-
ների և չորս փոխկապակցված էլեմենտներին համապատասխա-
նելիության տեսանկյունից՝ այն է, հա սա նե լիութ յու նը (availability), 
մատ չե լիութ յու նը (accessability), է թի կա կան-մշա կու թա յին հա մա պա-
տաս խա նե լիութ յու նը (acceptability) և  ո րա կը (quality)1։

(4) ՄԱԿ-ի Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների
միջազգային դաշնագիրը վավերացվել է ՀՀ Կառավարության կող-
մից1993թ։2009թ.ՀայաստանըստորագրելէՏնտեսական,սոցիա-
լականևմշակութայինիրավունքներիկամընտրիրարձանագրութ-
յունը,որը,սակայն,առայսօրչիվավերացվել։

1. Տե՛ս,https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf

https://www.refworld.org/pdfid/4538838d0.pdf


2|ՄԱԿ-ի տնտեսական, սոցիալական եվ մշակութային իրավունքների կոմիտեին ներկայացվող ալընտրանքային զեկույց

Ա ՌՈՂ ՋՈՒԹ ՅԱՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԻ Ի ՐԱՑ ՄԱՆ ԽՆԴԻՐ ՆԵ ՐԸ 
 ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆՈՒՄ

Ա ռող ջութ յան ի րա վուն քի ի րաց ման օ րենսդ րաի րա վա կան 
ե րաշ խիք ներն ու ազ գա յին քա ղա քա կա նութ յու նը

(1) ԱռողջությանիրավունքըՀայաստանումամրագրվածէՍահմանադ-
րությամբ2ևկարգավորվումէմիշարքներպետականօրենքներովև
եթնաօրենսդրականնորմատիվիրավականակտերով3։

1.1) ՀՀՍահմանադրության85-րդհոդվածովամրագրվածէա ռող-
ջութ յան պահ պան ման ի րա վուն քը, ըստորի՝

1) Յու րա քանչ յուր ոք, օ րեն քին հա մա պա տաս խան, ու նի   
 ա ռող ջութ յան պահ պան ման ի րա վունք,

2) Օ րեն քը սահ մա նում է անվ ճար հիմ նա կան բժշկա կան   
 ծա ռա յութ յուն նե րի ցան կը և  մա տուց ման կար գը:

1.2) ՀՀ Սահմանադրության86-րդ հոդվածովբնակ չութ յան ա ռող-
ջութ յան պահ պան ման և  բա րե լավ ման ծրագ րե րի ի րա կա նա-
ցու մը, արդ յու նա վետ և  մատ չե լի բժշկա կան սպա սարկ ման պայ-
ման նե րի ստեղ ծու մը հռչակվածէտնտեսական,սոցիալական
ևմշակութայինոլորտներումպետության` իբրևքաղաքակա-
նությանհիմնականնպատակներիցմեկը։

1.3) ՀՀօրենքը«Բնակչությանբժշկականօգնությանևսպասարկ-
մանմասին»սահմանումէմարդուառողջությանպահպանման
սահմանադրական իրավունքի իրականացումն ապահովող
բժշկականօգնությանևսպասարկմանկազմակերպման,իրա-
վական, տնտեսական և ֆինանսական հիմունքները՝ հանդի-
սանալովառանցքայինոլորտայինիրավականփաստաթուղթ։
Այն նաև ա պա հո վում է ԸՄ 14-ով նա խա տես վող՝ ա ռող ջութ յան 
ի րա վուն քի ա ռա ջին բա ղադ րի չի՝ բու ժօգ նութ յան տրա մադր ման 
օ րենսդ րաի րա վա կան հիմ քերն ու ե րաշ խիք նե րը։

2. Տե՛ս,https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=102510

3. ՀՀօրենքը«Բնակչությանբժշկականօգնությանևսպասարկմանմասին»՝իբրև
ոլորտիկարգավորմանառանցքայինօրենսդրություն,ՀՀօրենքը«Դեղերիմասին»,ՀՀ
օրենքը«Հոգեբուժականօգնությանմասին»,ՀՀօրենքը«Մարդուվերարտադրողական
առողջությանևվերարտադրողականիրավունքներիմասին»,ՀՀօրենքը«Մարդուիմունային
անբավարարությանվիրուսիցառաջացածհիվանդությանկանխարգելման»մասին։

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=102510
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1.4) Ինչվերաբերումէքաղաքականությանփաստաթղթերին,ապա
առկաենմիշարքռազմավարություններևպետականծրագ-
րեր,որոնքկարգավորումենոլորտայինմասնակիխնդիրներ,
ինչպես օրինակ, Հայաստանի Հանրապետությունում հոգե-
կանառողջությանպահպանմանև բարելավման2014-2019
թթ.ռազմավարությունը4, Վերարտադրողականառողջության
բարելավմանռազմավարությունըևդրանկից`2016-2020թթ.
գործողությունների ծրագիրը5, Երեխաների և դեռահասների
առողջության բարելավմանռազմավարությունըևդրանկից`
2016-2020 թթ. գործողությունների ծրագիրը6, Հայաստանի
Հանրապետությունում 2017-2021 թթ․ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կան-
խարգելմանպետական նպատակային ծրագիրը7։ Առողջութ-
յան ոլորտին վերաբերող որոշ գործողություններ ներառված
են Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազ-
մավարությունից բխող 2017-2019 թթ. Գործողությունների
ծրագրում8։Առ կա չէ, սա կայն, հան րա յին ա ռող ջութ յան ո լոր տի 
կար գա վոր մա նը վե րա բե րող մեկ հա մա պար փակ ազ գա յին քա-
ղա քա կա նութ յան փաս տա թուղթ՝ ին չը  Կո մի տեն դի տար կում է 
իբրև պե տութ յան կող մից ա ռող ջութ յան ի րա վուն քի ի րաց ման 
ա ռանց քա յին բա ղադ րիչ։ Ն ման փաս տա թուղ թը պետք է ներ կա-
յաց նի ա ռող ջութ յան ի րա վուն քի ի րաց ման պե տա կան ռազ մա-
վա րութ յունն ու  գոր ծո ղութ յուն նե րի ծրա գիր:9

1.5) Հայաստանը2009թ.ստորագրելէ,սակայնառայսօրչիվավե-
րացրելԴաշնագրինկիցկամընտիրարձանագրությունը,ո րով 
կա պա հով վեր  Հա յաս տա նից ՏՍՄԻԿ ան հա տա կան կո մու նի կա-
ցիա նե րով դի մե լու հնա րա վո րութ յու նը։  Կամընտիրարձանագ-
րությանվավերացմամբքաղաքացիներնիրենցիրավունքնե-
րիիրացմանևսմեկմեխանիզմիհասանելիությունկունենան,
իսկպետությունը՝ լրացուցիչխթանքաղաքականությունների
մշակմանհամար։

4. Տե՛ս,https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/arc_voroshum/2104/04/15-1ardz.pdf

5. Տե՛ս,http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=86074

6. Տե՛ս,http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=86895

7. Տես՛,http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=90527

8. Տե՛ս,https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=113223

9. Տե՛ս,ՏՍՄԻԿԸԲ14,պար․43(f)

https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/arc_voroshum/2104/04/15-1ardz.pdf
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=86074
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=86895
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=90527
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=113223
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Ա ռող ջութ յան ի րա վուն քի բա ղադ րիչ նե րի ա պա հով ման խնդիր նե րը`

(2) ՏՍՄԻԿկողմիցառողջությանիրավունքըսահմանվումէիբրևընդգր-
կուն իրավունք, որը բժշկական սպասարկման և բուժօգնության
տրամադրումիցզատ,ներառումէմիշարքբաղադրիչներ10։Ա ռանց 
յու րա քանչ յուր բա ղադ րի չի պատ շաճ ա պա հով ման չենք կա րող խո սել 
պե տութ յան կող մից`  Դաշ նագ րի 12.1-ի շրջա նակ նե րում իր պար տա-
վութ յուն նե րի լիար ժեք ի րաց ման մա սին։

2.1) ԸՄ14-ովնախատեսվողբաղադրիչներիցէանվտանգխմելու
ջրի և սանիտացիայի մատչելիությունը, անվտանգ սննդամ-
թերքի, սնուցման և բնակարանային ապահովումը, առողջ
աշխատանքայինմթնոլորտնուշրջակամիջավայրիպահպա-
նումը։11 Տվ յալ բաղադրիչների պահպանման հետ կապված
Հայաստանումառկաենբազմաթիվխնդիրներ։

2.2) Խնդիրներիմիմասըխաչվումէերկրումառկաաղքատության
խնդրի հետ։ Նմանխնդիրներինարձագանքումը և պետութ-
յան կողմիցաղքատության հաղթահարման իրավունքահենք
քաղաքականությանորդեգրումըկարևորէառողջությանևմի
շարքհարակիցիրավունքներիպաշտպանությանևիրացման
տեսանկյունից։

2.3) Այսպես, Հայաստանումաղքատև ծայրահեղտնայինտնտե-
սություններում բնակվող երեխաների համապատասխանա-
բար48.9%և78.4%-ըզրկվածէկացարանայիննվազագույն
քանակի հարմարություններից, այսինքն` բնակվում է առաջ-
նայինհարմարություններիցզուրկ`հոսողտաքջուր,կենտրո-
նացվածգազամատակարարում, լոգարանկամցնցուղչունե-
ցողկացարաններում12։

2.4) Անվտանգ խմելու ջրի և սանիտացիայի հասանելիության
խնդիրներենառկանաևհանրակրթականև հատուկկրթա-
կանուսումնականհաստատություններում,փակևկիսափակ

10. Այդպիսիբաղադրիչներիշարքինենդասվում`1)անվտանգխմելուջրի
ևսանիտացիայիմատչելիությունը;2)անվտանգսննդամթերքի,սնուցմանև
բնակարանայինապահովումը;3)առողջաշխատանքայինմթնոլորտնուշրջակա
միջավայրիպահպանումը;4)կրթությանևտեղեկատվությանմատչելիությունը,այդ
թվում՝սեռականևվերարտադրողականառողջությանվերաբերյալ:

11. Տե՛ս,ՏՍՄԻԿ,ԸՄ14,պար.4։

12. Տե՛ս,https://www.armstat.am/file/article/poverty__2018-arm.pdf

https://www.armstat.am/file/article/poverty__2018-arm.pdf


Առողջության իրավունքի իրացման խնդիրները Հայաստանում|5

հաստատություններում։ Մարդու իրավունքների պաշտպա-
նիգրասենյակիկողմիցարձանագրվելենբազմաթիվդեպքեր
նախադպրոցական և հանրակրթական ուսումնական հաս-
տատություններումմաքուրջրիևսանիտացիայիանհասանե-
լիությանհետկապված,ընդհուպմինչևշենքերիներսումսան-
հանգույցներիբացակայությունը13։

2.5) Լուրջխնդիրէբնակավայրերումաղբահանությանվիճակը։Մի
շարքվայրերումառկաէաղբիգերկուտակմանխնդիր,ինչպես,
օրինակ` մայրաքաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանում,
որըստեղծումէսանիտարակահիգիենիկծայրահեղպայման-
ներ՝ մեծապես վտագնելով բնակիչների առողջությունը։ Նու-
բարաշենում գտնվող  քաղաքային աղբավայրում տարեկան
գոյանումէ300,000տոննաթափոն,իսկտարածքըչիհամա-
պատասխանումաղբավայրերիհամարնախատեսվածչափո-
րոշիչների`մեկուսացվածչէցանկապատով, չունիհոսքաջրե-
րի հավաքման տեխնիկական համակարգ, ինչի պատճառով
հոսքաջրերնաղբավայրիտարածքիցհոսումենգրունտիեն-
թաշերտ՝աղտոտելովստորգետնյաջրերը,մեծմասիինքնայր-
մանութերայրմանհետևանքովմթնոլորտենարտանետվում
տարբերտիպիթունավոր,ներառյալքաղցկեղածիննյութեր14։

2.6) Բազմաթիվ են նաև խնդիրներն առողջ և հիգիենիկ աշխա-
տանքայինպայմաններ ունենալու իրավունքի իրացման հետ
կապված, որոնց (մասնավորապես հանքաարդյունաբերութ-
յանոլորտումառկախնդիրներին)անդրադարձելենքՏՍՄԻԿ
ներկայացվողառանձինզեկույցիշրջանակներում15։

(3) Բաղադրիչներիմեկայլխումբէառողջությանհետկապվածկրթութ-
յանև տեղեկատվությանմատչելիությունը,այդթվում՝ սեռականև
վերարտադրողականառողջությանվերաբերյալ։

3.1) ՀՀ Սահմանադրության 51-րդ հոդվածով ամրագրված է տե-
ղեկատվություն ստանալու իրավունքը, իսկ «Բնակչության

13. Տե՛ս,http://www.ombuds.am/resources/ombudsman/uploads/files/
publications/0e3f463c0e6c42f12cb497d483739dec.pdf

14. Տե՛ս,https://ampop.am/garbage-crisis-in-yerevan/

15. Տե՛ս,Աշխատանքիարդարացիևբարենպաստպայմաններիցօգտվելու
իրավունքիիրացմանվերաբերյալՀայաստանիՔՀԿ-ներիկողմիցՏՍՄԻԿներկայացվող
այլընտրանքայինզեկույցը։

https://www.ombuds.am/images/files/8c0177c0a2e30efa30db055ae8268657.pdf
https://www.ombuds.am/images/files/8c0177c0a2e30efa30db055ae8268657.pdf
https://ampop.am/garbage-crisis-in-yerevan/
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բժշկականօգնությանևսպասարկմանմասին»ՀՀօրենքիհոդ-
ված19-ովսահմանվածէբժշկականօգնությունևսպասար-
կում իրականացնողների պարտավորությունը յուրաքանչյու-
րինապահովելիրենտրամադրվելիքբժշկականօգնությանև
սպասարկմանտվ յալտեսակի,մեթոդների,ծավալների,տրա-
մադրմանկարգիևպայմաններիմասինտեղեկատվությամբ։

3.2) Կրթությանիրավունքիսահմանադրականերաշխիքներնամ-
րագրված են Սահմանադրության հոդված 38-ում և մասնա-
վորեցված են ներպետական օրենսդրական և ենթաօրենսդ-
րականակտերի շրջանակներում։ ՀՀ կառավարության 2011
թվականիհուլիսի28-իN1088-Նորոշմամբսահմանվածեն
ՀՀ-ում տարրական և հիմնական կրթության հանրակրթա-
կան ծրագրի բովանդակության ներկայացվող նվազագույն
պահանջները, որոնց թվում է «Է կո լա գիա կան և  ֆի զի կա կան 
դաս տիա րա կութ յու նը և  ա ռողջ ապ րե լա կեր պի հիմ քե րի ար-
մա տա վո րու մը»16։ Այս նպատակով հանրակրթական ուսում-
նական հաստատություններում դասավանդվում է «Առողջ
ապրելակերպ»առարկան,որիշրջանակներումներառվածեն
նաև անձի սեռական և վերարտադրողական առողջությանը
վերաբերող թեմաներ, ինչպես, օրինակ՝ հիգիենա, սեռական
վարքագիծ, սեռականհասունացում, սեռավարակներևայլն։
Սեռական կրթությանն ուղղվածառանձինառարկաՀՀ հան-
րակրթականծրագիրըչիպարունակում։

3.3) Սեռական և վերարտադրողական առողջության վերաբերյալ
տրամադրվողգիտելիքներիբովանդակությանև դասավանդ-
ման մեթոդաբանության վերաբերյալ իրականացված տեղա-
կանհետազոտություններըմիշարքխնդիրներենարձանագ-
րում, նշելով, որ «շատ երեխաներ գաղափար չունեն անգամ
սեռական հասունացման հիմնական գործընթացների մա-
սին»17։

3.4) Այդպիսով,պետականկրթականհամակարգըչիապահովում
առողջության իրավունքի բաղկացուցիչ մաս համարվող՝ սե-
ռական և վերարտադրողական առողջության վերաբերյալ
պատշաճգիտելիքիմատչելիությունը։

16. Տե՛ս,https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/kar/2011/07/11_1088.pdf

17. Տե՛ս,http://www.ysu.am/files/Sex-ed_Teacher2018_WRC_CGLS.pdf

https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/kar/2011/07/11_1088.pdf
http://www.ysu.am/files/Sex-ed_Teacher2018_WRC_CGLS.pdf
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Բժշ կա կան հաս տա տութ յուն նե րի, ծա ռա յութ յուն նե րի և  ապ րանք նե րի 
հա սա նե լիութ յան, մատ չե լիութ յան, է թի կա կան-մշա կու թա յին հա մա պա-
տաս խա նե լիութ յան և  ո րա կի հետ կապ ված խնդիր ներն ու օ րենդ րա կան 
բա ցե րը`

ՏՍՄԻԿԸՄ14-ըսահմանումէ,որառողջությանիրավունքիապահովու-
մըբոլորմակարդակներումևձևերումենթադրումէպետությանկողմից
հետևյալառանցքայինէլեմենտներիպահպանումը՝

• գործողհանրայինառողջությանևառողջապահականհիմնարկնե-
րի, ծառայությունների,ապրանքների,ինչպեսնաևծրագրերիհա-
սա նե լիութ յու նը,18

• առողջապահական հիմնարկների, ծառայությունների և ապրանք-
ներիմատ չե լիութ յու նը բոլորիհամար՝առանցխտրականության,նե-
րառ յալ ֆի նան սա կան և  ֆի զի կա կան մատ չե լիութ յու նը,19

• բոլորառողջապահական հիմնարկների, ծառայությունների ևապ-
րանքներիէ թի կա կան-մշա կու թա յին հա մա պա տաս խա նե լիութ յու նը,20

• առողջապահականհիմնարկների,ծառայություններիևապրանքնե-
րիո րա կը, դրանցգիտականևբժշկականհամապատասխանելիութ-
յունը։21

(4) Իբրև հա սա նե լիութ յան ցու ցիչ ՏՍՄԻԿ-ը նշում է հանրային առող-
ջության և առողջապահական հիմնարկներում անվտանգ խմելու
ջրիևսանիտացիայիապահովումը։

4.1) Հիգիենիկ և սանիտարահամաճարակային անվտանգութ-
յան նորմերի և կանոնների պահպանման մասին ընդհա-
նուր պարտավորություն է սահմանվում «Լիցենզավորման
մասին»ՀՀօրենքով22 (հոդված11),որըտարածվումէնաև
առողջապահական հիմնարկների վրա։ Առողջապահական
հիմնարկներիպարագայումտվ յալգործառույթըպատկանում
էՀՀԱռողջապահությաննախարարությանը։

18. Տե՛ս,ՏՍՄԻԿԸՄ14,12a։

19. Տե՛ս,ՏՍՄԻԿԸՄ14,12b։

20. Տե՛ս,ՏՍՄԻԿԸՄ14,12c:

21. Տե՛ս,ՏՍՄԻԿԸՄ14,12d:

22. Տե՛ս,http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150090

http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150090
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4.2) Իրականացված ուսումնասիրությունները, ներառյալ` Մար-
դու իրավունքների պաշտպանի (ՄԻՊ) տարեկան զեկույցնե-
րը,հասարակականկազմակերպություններիկողմիցիրակա-
նացվածհետազոտությունները, ինչպեսնաևտվյալզեկույցի
շրջանակներումիրականացվածհարցումներըցույցենտալիս,
որ Հայաստանումառողջապահական հիմնարկներումառկա
են շենքային և սանիտարահիգիենիկպատշաճպայմանների
ապահովման լրջագույն խնդիրներ։ ՄԻՊ 2019 զեկույցն ար-
ձանագրումէ,որհատկապեսպետականպատվերովբուժօգ-
նության տրամադրման շրջանակներում անվճարտրամադր-
վողհիվանդասենյակներիսանիտարահիգիենիկպայմանները
խիստանբավարարեն,որիպատճառովպետականպատվե-
րովբուժօգնությունստացողանձինքհաճախստիպվածենլի-
նումընտրելվճարովիհիվանդասենյակներ23։Մեկայլուսումնա-
սիրությանշրջանակներումիրականացվածշտապբժշկական
օգնությանևպոլիկլինիկականծառայություններիմոնիտորին-
գիարդյունքներով(որնիրականացվելէՀՀտասըմարզերում)
հարցվածներիմեծմասընշելէ,որհարկավորէհամակարգա-
յին կերպով իրականացնել պոլիկլինիկաների սանիտարահի-
գիենիկպայմաններիբարելավում24:

Այս պի սով,  Հա յաս տա նում ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տութ յուն նե րում առ-
կա են անվ տանգ խմե լու ջրի և  սա նի տա ցիա յի ա պա հով ման բազ մա թիվ 
խնդիր ներ, ո րոնք խո չըն դո տում են ա ռող ջութ յան ի րա վուն քի հա սա նե լիութ-
յա նը ՀՀ-ում։

(5) Առողջության իրավունքի մատ չե լիութ յան վերաբերյալ խնդիրներին
հանգամանալիցանդրադարձէարվածհնարավոր լավագույնստան-
դարտներինհամապատասխան`բոլորիհամարֆիզիկականև հոգե-
կան առողջության իրավունքի հարցերով հատուկ զեկուցող պարոն
Դայնիուս Պուրասի`2017թ. Հայաստանկատարածաշխատանքային
այցիարդյունքումհրապարակվածզեկույցում25։Ուստիկարիքչենք
տեսնում կրկինանդրադառնալ ոլորտումառկախտրականության,
ինչպես նաև ֆիզիկական և տնտեսական մատչելիության խնդիր-
ներին։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, մեկ ան գամ ևս  ցան կա նում ենք շեշ տել 

23. Տե՛ս,http://www.ombuds.am/resources/ombudsman/uploads/files/
publications/0e3f463c0e6c42f12cb497d483739dec.pdf

24. Տե՛ս,https://transparency.am/files/publications/1515577747-0-615102.pdf

25. Տե՛ս,https://digitallibrary.un.org/record/1627460/files/A_HRC_38_36_Add-2-EN.pdf

https://www.ombuds.am/images/files/dba762ec5cd6b33aa1e7670c4f8e02e6.pdf
https://www.ombuds.am/images/files/dba762ec5cd6b33aa1e7670c4f8e02e6.pdf
https://transparency.am/files/publications/1515577747-0-615102.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/1627460/files/A_HRC_38_36_Add-2-EN.pdf
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խտրա կա նութ յունն ար գե լող՝ այդ թվում ան ձի ա ռող ջա կան կար գա-
վի ճա կի հիմ քով, ա ռան ձին և  հա մա պար փակ օ րենսդ րութ յան ըն դուն-
ման անհ րա ժեշ տութ յու նը՝ մի ջազ գա յին լա վա գույն փոր ձի և ՏՍՄԻԿ 
-ի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան։ Տվ յալ օ րենքն անհ րա ժեշտ է 
ա ռող ջութ յան ո լոր տում խտրա կա նութ յան մի շարք դրսևո րում նե րին 
ար ձա գան քե լու և  Հա յաս տա նում ա ռող ջութ յան ի րա վուն քի հա վա սար 
մատ չե լիութ յունն ա պա հո վե լու տե սանկ յու նից։

(6) Առողջապահական հիմնարկների, ծառայությունների և ապրանք-
ներիէ թի կա կան և մ շա կու թա յին հա մա պա տաս խա նե լիութ յան ապա-
հովմանբաղկացուցիչէլեմենտէհանդիսանումբժշկականգաղտնի-
քիպահպանումը:

6.1) «Բնակչությանբժշկականօգնությանևսպասարկմանմասին»
ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածի համաձայն յուրաքանչյուրանձ ունի
իրավունք պահանջել բժշկի օգնությանը դիմելու փաստի, իր
առողջական վիճակի, հետազոտման, ախտորոշման և բուժ-
մանընթացքումպարզվածտեղեկություններիգաղտնիության
ապահովում։ Իսկ նույն օրենքի 19-րդ հոդվածով սահմանվում
է, որ բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող-
ները պարտավոր են ապահովել մարդու՝ բժշկի օգնությանը
դիմելուփաստի, նրաառողջականվիճակիմասինհետազոտ-
ման, ախտորոշման և բուժման ընթացքում պարզված տեղե-
կություններիգաղտնիությունը,բացիՀՀօրենսդրությամբսահ-
մանված դեպքերից: Տվյալ օրենքը, սակայն, չի պարունակում
բժշկականգաղտնիքիսահմանումը`որպեսայդպիսին,ինչպես
նաևներպետականօրենսդրությանշրջանակներումառկաչեն
բժշկականգաղտնիքիապօրինիտարածմանհամարպատաս-
խանատվության մեխանիզմներ, առկա են նաև մի շարք այլ
օրենսդրականբացեր26։Այսևմիշարքայլօրենսդրականբացե-
րը,տիրող մշակույթը,առողջապահականհիմնարկներումաշ-
խատողանձանցգործելաոճը,ինչպեսնաևբուժշախատողների
ևպացիենտներիիրազեկվածությանցածրմակարդակըհան-
գեցնում են նրան, որ Հայաստանում համատարած կերպով
խախտվումէպացիենտիգաղտնիությանիրավունքը։

6.2) Ինչպես նշում են ոլորտի մասնագետները, գաղտնիության

26. Տե՛ս,http://www.ombuds.am/resources/ombudsman/uploads/files/
publications/0e3f463c0e6c42f12cb497d483739dec.pdf

https://www.ombuds.am/images/files/dba762ec5cd6b33aa1e7670c4f8e02e6.pdf
https://www.ombuds.am/images/files/dba762ec5cd6b33aa1e7670c4f8e02e6.pdf
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իրավունքիխախտմանդեպքերըբազմաթիվենՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ
ունեցող անձանց պարագայում, վերարտադրողական առող-
ջության ոլորտում, ուռուցքային հիվանդների պարագայում,
երբվերջիններիսախտորոշմանմասիննախհայտնումենոչ
թեպացիենտին,այլնրաազգականներին,ովքեր,իրենցհեր-
թին,խնդրում են «հիվանդին ոչինչ չասել», ԶԼՄ-ների կողմից
տարածվող նյութերում, որոնքպարունակում են հստակտե-
ղեկատվությունորևէանձիախտորոշման, բուժմանհաստա-
տության վերաբերյալ, առանց վերջինիս նախնական համա-
ձայնության27։ Պա ցիեն տի գաղտ նիութ յան ի րա վուն քի թե րի 
օ րենսդ րաի րա վա կան կար գա վո րու մը և  առ կա պրակ տի կան 
հան գեց նում է  Հա յաս տա նում ա ռող ջութ յան ի րա վուն քի ի րաց-
ման շրջա նակ նե րում է թի կա կան հա մա պա տաս խա նե լիութ յան 
չա փա նի շի ա պա հով ման խնդրին։ 

Ա ՌՈՂ ՋՈՒԹ ՅԱՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԻ Ի ՐԱՑ ՄԱՆ ԽՆԴԻՐ ՆԵ ՐԻ 
ՎԵ ՐԱ ԲԵՐ ՅԱԼ ՀՀ  ԳԵ ՂԱՐ ՔՈՒ ՆԻ ՔԻ ՄԱՐ ԶՈՒՄ Ի ՐԱ ԿԱ-
ՆԱՑ ՎԱԾ ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՍԻ ՐՈՒԹ ՅԱՆ ԱՐԴ ՅՈՒՆՔ ՆԵ ՐԸ`

(7) ԴաշտայինհետազոտություննիրականացվելէԳեղարքունիքիմար-
զի5քաղաքայինբնակավայրերում՝Գավառում,Վարդենիսում,Սևա-
նում, Ճամբարակում և Մարտունիում, բնակչությանև բուժաշխա-
տողներիշրջանում։Հետազոտությանընտրանքիևգործիքակազմի
նկարագրությունը ներկայացված է սույն զեկույցին կից՝ հավելված
1-ում։

(8) Գեղարքունիքի մարզի բնակիչներն անհրաժեշտ շտապ և առաջ-
նայինբուժօգնությունստանումենիրենցբնակավայրերում:Շտապ
բուժօգնության ծառայությունը հասանելի  է բոլոր քաղաքներում,
սակայնառկաէմասնագետների,սարքավորումներիև համակար-
գայինկազմակերպվածությանխնդիր:Բնակիչներիկողմիցհատկա-
պես շեշտադրվել է որակյալ, վերապատրաստվածմանսագետների
պակասը,որիարդյունքում,անգամբժշկականհաստատություննե-
րումառկամիշարքսարքավորումներչենօգտագործվում։

(9) Ուսումնասիրությանշրջանակներումընդգրկվածքաղաքայինբնա-
կավայրերումարձանագրվելէմիշարքբժշկականծառայություննե-

27. Տե՛ս,https://med.news.am/arm/news/11594/hayastanum-lrjoren-khakhtvum-e-
hivandneri-bzhshkakan-gaxtniqi-iravunqy-masnaget.html

https://med.news.am/arm/news/11594/hayastanum-lrjoren-khakhtvum-e-hivandneri-bzhshkakan-gaxtniqi-iravunqy-masnaget.html
https://med.news.am/arm/news/11594/hayastanum-lrjoren-khakhtvum-e-hivandneri-bzhshkakan-gaxtniqi-iravunqy-masnaget.html
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րիբացակայությունկամծայրահեղցածրորակ(հարցվածներիգնա-
հատականով),որիարդյունքումբնակիչներըստիպվածենկամգնալ
Երևան կամ առհասարակ չստանալ անհրաժեշտ ծառայությունը՝
Երևանգնալուֆինանսականանհնարինությանպատճառով։Նման
ծառայությունների շարքում են բժշկական հետազոտությունների
իրականացումը,սիրտանոթայինհիվանդություններիբուժմանհետ
կապվածծառայությունները,տարատեսակվիրաբուժականծառա-
յությունները։

(10) Առկա ենառողջապահական հաստատությունների շենքայինպայ-
մանների հետ կապված խնդիրներ։ Հիվանդանոցների շենքային
պայմանները Մարտունիում և Վարդենիսում, ըստ հարցվածների,
գտնվում են ծայրահեղանբարեկարգ վիճակում, ինչիարդյունքում
բնակիչները փաստացիորեն զրկված են հիվանդանոցային ծառա-
յություններիցօգտվելուհնարավորությունից։

(11) Մարզումառկաէանվտանգջրիևսանիտացիայիլուրջխնդիր։  Գա-
վառ,ՄարտունիևՎարդենիսքաղաքներումառկաէջրիմաքրման
խնդիր`ջրիմաքրմանկայաններըչենգործումպատշաճկերպով,որի
արդյունքումտվ յալքաղաքներիկոյուղաջրերըթափվումենՍևանա
լիճ:Մարզիբոլորգյուղերումկոյուղիներըբացակայումեն։

(12) Բժշկական ծառայությունների հասանելիությանխնդիրներ էառա-
ջացնումնաևներհամայնքայինև միջհամայնքայինտրանսպորտի
բացակայությունըկամթերիաշխատանքը։

(13) Գավառ,ՄարտունիևՎարդենիսքաղաքներումհարցվածներընշե-
ցին հիվանդանոցների ֆիզիկական անմատչելիության խնդրի մա-
սին։Հաշմանդամությունունեցողանձինք,ինչպեսնաևտարեցան-
ձինքծառայություններիցառանցօգնականիօգտվելչենկարող։

(14) Մատչելիության խնդիրներ են առաջացնում նաև պացիենտրների
հանդեպխտրական վերաբերմունքիտարատեսակ դրսևորումները։
Ըստհարցվածներիխտրականությանդրսևորումներառկաենհատ-
կապես Երևանի բուժհաստատություններում մարզից եկող՝ պետ-
պատվերով բուժվող պացիենտների նկատմամբ: Խտրականություն
է դրսևորվում պայմանավորված սոցիալական դիրքով, պաշտոնով,
ինչպես նաև պացիենտի խնամվածությամբ և արտաքին տեսքով։
Խտրականությունը դրսևորվում է նաևսպասարկմանարագության
ևմարզիցժամանածպացիենտիհանդեպանուշադրությանտեսքով։
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14.1) Հարցվածներից որոշները նշեցին, որ պետպատվերի շրջա-
նակներումԵրևանումպատշաճ սպասարկում ստանալ հնա-
րավորէ,միայնեթեձեռքեսբերելնախնականպայմանավոր-
վածությունտվ յալբժշկականհաստատությունումաշխատող
ծանոթբժշկիհետ։Նշվելէնաևհավել յալ,ոչօրինականվճար-
ներիիրականացմանխնդիրը,որը,սակայն,ըստհարցվողնե-
րի,նվազմանմիտումունի։

(15) Համատարած է բժշկական ծառայությունների ֆի նան սա կան ան-
մատ չե լիութ յու նը։  Հարցվողները կարծում են, որ բժշկական ծառա-
յություններըմատչելիչենբնակիչներինևհատկապեսսոցիալապես
խոցելիխմբերի՝տարեցների,միայնակմայրերի,հաշմանդամություն
ունեցողանձանցհամար:Տեղեկատվությանբացակայությանպատ-
ճառովշատերըչենստանումօրենքովսահմանվածանվճարդեղեր:

15.1) Բժշկական ծառայություններիև դեղորայքիթանկարժեքութ-
յունիցզատ,ֆինանսականանմատչելիությանխնդիրէառա-
ջացնումայն հանգամանքը, որ մարզում մի շարքծառայութ-
յուններիբացակայությանարդյունքումշատերըստիպվածեն
լինում տվ յալ ծառայության համար ուղևորվել Երևան, ինչը
լրացուցիչֆինանսականբեռէստեղծում։Հատկապեսխնդրա-
յինէվիրահատականծառայություններիֆինանսականմատ-
չելիությունը,որոնցհամարշատերըիվիճակիչենվճարել։

15.2) Հարցվածների մեծ մասը նշեց, որ ֆինանսական միջոցների
բացակայության պատճառով արձանագրվել է առողջության
վատթարացումայնպարագայում,երբհիվանդությունըլիովին
բուժելիէ։

(16) Հարցվողներընշումեն,որունենտեղեկատվությանմատչելիության
պակաս։Բնակիչներիհամարտեղեկատվությունստանալըբարդէ,
քանի որ պոլիկլինիկայի աշխատակիցները հաճախ չեն տիրապե-
տումհամապատասխանտեղեկատվությանըևիրենքէլիրազեկված
չեն:Մարզայինհեռուստաալիքովառողջապահականհաղորդումներ
չենցուցադրում,իսկպոլիկլինիկայիաշխատակիցներիևբժիշկների
դեպքումամենինչկախվածէտվ յալաշխատակցիբարեխղճությու-
նիցևտեղեկացվածությանբնույթից։

16.1) Արտերկրում սեզոնային աշխատանքով զբաղվող միգրանտ
անձինքնշումեն,որթեպետիրենցշրջանումիրականացվում
են սեռավարակների վերաբերյալ իրազեկման աշխատանք-
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ներ,կարծրատիպերըխնդրիվերաբերյալշատեն,ինչըհաճախ
դժվարացնումէկոմունիկացիանպացիենտիևբժշկականծա-
ռայությունմատուցողանձիմիջև։

(17) Հարցվածներիմեծմասընշումենբժշկա կան գաղտ նի քի չպահ պան-
ման խնդրի առկայության մասին, երբ բուժքույրերը պացիենտի
առողջական վիճակի վերաբերյալ տեղեկատվություն են հայտնում
իրենցծանոթներին,հարևաններինևայլկողմնակիանձանց։

(18) Մարտունիքաղաքումհիվանդանոցըընդունարանչունիևհիվանդ-
ներիհայեցողությաննէթողնվածմասնագետներինգտնելնուդիմե-
լը: Ըստ հարցվողների, բուժքույրերը և վարչականաշխատողները
ցուցաբերում են բացասական վերաբերմունք հիվանդների նկատ-
մամբ:

(19) Բոլոր հինգքաղաքներում իրականացվածհարցազրույցների մաս-
կիցներն արձանագրում են խնդիրների քննարկման և որոշումնե-
րի կայացման գործընթացներում մասնակցության համատարած
խնդիր։Պետականորևէկառույցիկողմիցչենիրականացվումառող-
ջապահական ծառայությունների մշտադիտարկման, գնահատման
ևբարելավմաննուղղվածքննարկումներևխորհդրատվություններ
թե՛բնակիչներիևթե՛բուժաշխատողներիհետ։

(20) Մարզիբոլորառողջապահականհաստատություններումկաորակ-
յալ մասնագետներիև նեղ մասնագետներիպակաս:Որոշքաղաք-
ներում՝ Մարտունի, Վարդենիս, սարքավորումների բացակայութ-
յան կամ հին լինելու պատճառով բնակիչներին չեն տրամադրվում
որակյալծառայություններ:Բժշկականհաստատություններումկեղծ
տվ յալներենլրացնումևխուսափումենմարդկանցզննելուց:Մարզի
բնակիչներըչենվստահումտեղիբժիշկներին:Բնակիչներըպետութ-
յանկողմիցտրամադրվողդեղամիջոցներըհամարումենանարդյու-
նավետևանորակ։
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ԵԶ ՐԱ ԿԱ ՑՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵՐ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱՐ ԿՈՒԹ ՅՈՒՆ ՆԵՐ

 Զե կույ ցը պատ րաս տող հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը՝ հիմն վե-
լով ի րա կա նաց ված ու սում նա սի րութ յան արդ յունք նե րի վրա, Տն տե սա կան, 
սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին կո մի տեին կոչ են ա նում պե տութ յանն ա ռա-
ջադ րել մի շարք հար ցադ րում ներ, կապ ված ստորև ներ կա յաց վող ա ռա ջար-
կութ յուն նե րի հետ`

Ա ռա ջար կութ յուն 1.  Հանրային առողջության ոլորտի համապարփակ
կարգավորմաննպատակովմշակելևընդունելազգայինքաղաքականութ-
յանփաստաթուղթ։Պետականոլորտայինքաղաքականությունըպետքէ
լինի իրավունքահենք, հիմնվի յուրաքանչյուրի` առողջության իրավուն-
քի ճանաչման, պաշտպանության և իրացման միջազգային իրավական
ստանդարտներիվրա,պարունակիգործողություններիծրագիր,մշակվի
և իրականացվի մասնակցության սկզբունքի պահպանմամբ՝ հասարա-
կությանտարբերխմբերիբոլորմակարդակներում(համայնքային,ազգա-
յին,միջազգային)գործունմասնակցությամբ։

Ա ռա ջար կութ յուն 2.  ՎավերացնելՏնտեսական,սոցիալականևմշակու-
թային իրավունքների միջազգային դաշնագրին կից կամընտիր արձա-
նագրությունը։Արձանագրությանվավերացումնունիառանցքայինկար-
ևորություն Հայաստանում առողջության իրավունքի լիարժեք իրացման
համար։

Ա ռա ջար կութ յուն 3. ՀաղթահարելՏՍՄԻԿԸՄ14-ովսահմանվածառող-
ջությանիրավունքիբոլորբաղադրիչներիպահպանմանհետխնդիրները։

•	 Հաղթահարելհանրապետությանամբողջտարածքում՝թե՛քաղա-
քայինևթե՛գյուղականբնակավայրերում,ինչպեսնաևհանրակր-
թականդպրոցներում,փակև կիսափակ հաստատություններում
անվտանգխմելուջրիևսանիտացիայիանհասանելիությանխնդի-
րը:

•	 Lուծում տալ հանրապետության տարածքում աղբահանության
խնդրին, առողջ և անվտանգաշխատանքային մթնոլորտիպահ-
պանմանխնդրին,հատկապեսայնպիսիոլորտներում,ինչպիսինէ
հանքարդյունաբերությունը։

•	 Ապահովել առողջության մասին կրթության և տեղեկատվության
մատչելիությունըբոլորիհամար,լուծելսեռականևվերարտադրո-
ղականառողջությանվերաբերյալհանրակրթականհաստատութ-
յուններում ոչ բավարար գիտելիքների տրամադրման, սեռական
կրթությանբացակայությանխնդիրը։
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•	 Երաշխավորել հանրայինառողջության ևառողջապահական հիմ-
նարկներումանվտանգխմելուջրիևսանիտացիայիհասանելիութ-
յունը։

•	 Լուծելմարզումառկաանվտանգխմելուջրիևսանիտացիայիխնդի-
րը, երաշխավորել ջրիմաքրմանպատշաճմակարդակըև կոյուղու
առկայությունը բոլոր համայնքներում, կանխել կոյուղաջրերի ներ-
հոսքըՍևանալիճ։

Ա ռա ջար կութ յուն 4. Ընդունելխտրականությանկանխարգելմաննուղղ-
վածառանձինևհամապարփակօրենսդրություն,որովկապահովվեննաև
առողջությանոլորտումխտրականությանտարատեսակդրսևորումներին
արձագանքելու և առողջության իրավունքի հավասար մատչելիությունն
ապահովելուօրենսդրաիրավականհիմքերը։

Ա ռա ջար կութ յուն 5. Ապահովել պացիենտի գաղտնիության իրավունքի
լիարժեք օրենսդրաիրավական կարգավորումը, ապահովել պացիենտ-
ների, բուժաշխատողների և ԶԼՄ-ների շրջանում բժշկական գաղտնիքի
պահպանման կարևորության և պահանջի վերաբերյալ իրազեկվածութ-
յանպատշաճմակարդակը։

Ա ռա ջար կութ յուն 6.ՀՀԳեղարքունիքիմարզումքաղաքայինբոլորբնա-
կավայրերում ապահովել բուժօգնության հասանելիությունը՝ բժշկական
կենտրոնների առկայությունը և պատշաճ գործունեությունը, ներառյալ՝
որակյալևվերապատրաստվածմասնագետներիառկայությունը,անհրա-
ժեշտ սարքավորումների առկայությունը, բոլոր անհրաժեշտ բժշկական
ծառայություններիտրամադրումը։Ապահովելներհամայնքայինևմիջհա-
մայնքայինտրանսպորտիպատշաճգործունեությունը,որըհանդիսանում
էբժշկականծառայություններիցօգտվելուանհրաժեշտնախապայման։

Ա ռա ջար կութ յուն 7.ԱպահովելՀՀԳեղարքունիքիմարզումգտնվողբոլոր
առողջապահական հիմնարկների ֆիզիկական մատչելիությունը  բնակ-
չությանբոլորխմբերիհամար,հատկապես՝հաշմանդամությունունեցող
անձանցևտարեցներիհամար։

Ա ռա ջար կութ յուն8.Երևանումևմարզերումգտնվողառողջապահական
հաստատություններիաշխատակիցներիշրջանումտանելխտրականվե-
րաբերմունքիիրազեկմանևվերապատրաստմանաշխատանքներ։

Ա ռա ջար կութ յուն9.  Բացառել հավել յալ վճարների, նախնականպայմա-
նավորվածությունների և ծանոթների ներգրավման պրակտիկան՝ իբրև
որակյալծառայությունստանալունախապայման:
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Ա ռա ջար կութ յուն 10.  Թիրախայինլուծումներապահովելբժշկականծա-
ռայությունների ֆինանսականանմատչելիությանխնդրի կարգավորման
ուղղությամբ,  երաշխավորելպետպատվերի շջրանակներումտրամադր-
վող ծառայությունների և ապրանքների բարձր որակն ու արդյունավե-
տությունը։

Ա ռա ջար կութ յուն 11.Ապահովելառողջապահականծառայությունների,
պետական ծրագրերի, պացիենտների և բուժաշխատողների իրավունք-
ներիվերաբերյալտեղեկատվությանմատչելիությունըբոլորսոցիալական
խմբերի համարթե՛ քաղաքայինև թե՛ գյուղական համայնքներում։ Միև-
նույնժամանակխթանելբժշկականգաղտնիքիպահպանմանմշակույթն
ումեխանիզմները։

Ա ռա ջար կութ յուն 12. Ապահովելառողջապահական հիմնարկների գոր-
ծունեության,մատուցվողծառայություններիևապրանքիորակիմշտադի-
տարկում,գնահատումևբարելավումբնակչությանբոլորխմբերիգործուն
մասնակցությամբ՝ երաշխավորելով համայնքային և պետական մակար-
դակներում խնդիրների բարձրաձայնման և դրանց լուծման մեխանիզմ-
ներիձևավորմանգործընթացներումբնակչությանևբուժաշխատողների
մասնակցությունը։
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 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾ 1. Ա ՌՈՂ ՋՈՒԹ ՅԱՆ Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԻ Ի ՐԱՑ ՄԱՆ 
ՎԵ ՐԱ ԲԵՐ ՅԱԼ  ԳԵ ՂԱՐ ՔՈՒ ՆԻ ՔԻ ՄԱՐ ԶՈՒՄ 
Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՎԱԾ ՀԱՐ ՑԱԶ ՐՈՒՅՑ ՆԵ ՐԻ ԵՎ 
ՔՆ ՆԱՐ ԿՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ԸՆՏ ՐԱՆ ՔԻ ԵՎ  ԳՈՐ ԾԻ ՔԱ ԿԱԶ ՄԻ 
ՆԿԱ ՐԱԳ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ

Ֆիզիկականևհոգեկանառողջությանառավելագույնհասանելիմակար-
դակիցօգտվելու իրացմանխնդիրներիվերհանմաննպատակով՝ ՀՀ Գե-
ղարքունիքի մարզում իրականացվել է դաշտային հետազոտություն։ Տվ-
յալմարզիընտրությունըպայմանավորվածէեղելայնհանգամանքով,որ
այլընտրանքայինզեկույցինախապատրաստողհասարակականկազմա-
կերպություններիցերկուսըհանդիսանումենտեղական՝մարզահենկազ-
մակերպություններ,ուստիևառավելլավենտիրապետումտեղումառկա
խնդիրներին,ինչպեսնաևիբրևնպատակենդիտարկումշարունակական
կերպովԳեղարքունիքիմարզումառողջությանիրավունքիհետկապված
խնդիրներիբարձրաձայնումնուդրանցլուծմաննուղղվածգործողություն-
ներիևծրագրերիիրականացումը։

Հետազոտությանօբյեկտենհանդիսացել Գեղարքունիմարզի5քաղաք-
ներից3-ումբնակվող՝տարբերսոցիալականխմբերներկայացնողանձինք
և5քաղաքներիցյուրաքանչյուրումգտնվողբժշկականհաստատություն-
ներիաշխատակազմերիներկայացուցիչները։

Ուսումնասիրություններն իրականացվել են որակական հետազոտական
ռազմավարությամբ։Որպեստեղեկատվությանհավաքագրմանմեթոդներ
ենկիրառվելխմբայինհարցազրույցը,դիադիկհարցազրույցըևխորքային
հարցազրույցը։ Հետազոտության շրջանակներում  արդյունքների վիճա-
կագրականներկայացուցչությունապահովելուևդրանքհետազոտության
ողջօբյեկտիվրատարածելուխնդիրչիհետապնդվել։

Հետազոտությանշրջանակներումիրականացվելեն4խմբային,5խորքա-
յինևերկուդիադիկհարցարզրույցներ։Հարցազրույցներիիրականացման
համարկիրառվել է հարցաշար-ուղեցույց։ Հարցազրույցներիմասնակից-
ներիտարիքայինխումբնէ18-84տարեկանը։

Խմբային հարցազրույցներն իրականացվել են Գեղարքունիքի մարզի
հետևյալքաղաքաներում՝Վարդենիսում,Մարտունիում,Գավառում։

Խմբայինհարցազրույցներենիրականացվելհետևյալխմբերիհետ`
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1) Փախստական կանայք, ք. Վարդենիս (1 խումբ՝ 6 հոգուց բաղկա-
ցած),

2) Հանքարդյունաբերության ոլորտում աշխատող տղամարդիկ, ք.
Վարդենիս(1խումբ՝7հոգուցբաղկացած),

3) Կանանցխումբ,ք.Մարտունի(1խումբ՝8հոգուցբաղկացած),

4) Մեծահասակներիխումբ,ք.Գավառ(1խումբ՝2կինև2տղամարդ)։

Դիադիկհարցազրույցներնիրականացվելենհետևյալերկուխմբերիհետ՝

5) Միգրանտ տղամարդկանց խումբ, ք. Գավառ (1 խումբ՝ 2 հոգուց
բաղկացած),

6) Հաշմանդամություն ունեցող տղամարդկանց խումբ, ք. Գավառ (1
խումբ՝2հոգուցբաղկացած)։

Խորքային հարցազրույցներ իրականացվել են Գեղարքունիքի մարզի
5 քաղաքներում՝ Գավառում, Սևանում, Մարտունիում, Վարդենիսում և
Ճամբարակում գործող բժշկական կենտրոնների (ԲԿ) աշխատակազմի
ներկայացուցիչներիհետ։Ճամբարակում, ՄարտունիումևՎարդենիսում
հարցազրույցներնիրականացվելենԲԿտնօրեններիհետ,Սևանում՝տնօ-
րենիտեղակալի, իսկ Գավառում՝թերապևտիհետ։ ԳավառումԲԿտնօ-
րենի հետ նախապես ձեռք էր բերվել պայմանավորվածություն, սակայն
վերջինսհանդիպմանօրըչիկարողացելներկայանալ`Երևանաշխատան-
քայինայցիպատճառովևխնդրելէ,որպեսզիհարցազրույցնիրականաց-
վիթերապևտիհետ։

Հարցաշար-ուղեցույցներըկազմվելենՏնտեսական,սոցիալականևմշա-
կութային իրավունքների կոմիտեի Ընդհանուր մեկնաբանություն 14-ում
ներկայացված՝ առողջության իրավունքի իրացման չորս է լե մենտ նե րի 
(ա ռող ջա պա հա կան հիմ նարկ նե րի, ծա ռա յութ յուն նե րի և  ապ րանք նե րի հա-
սա նե լիութ յուն, մատ չե լիութ յուն, է թի կա կան-մշա կու թա յին հա մա պա տաս-
պա նե լիութ յուն և  ո րակ) վերաբերյալառավել համապարփակտեղեկատ-
վությանհավաքագրմանտրամաբանությամբ։

Ընդհանուր առմամբ բնակչության շրջանում իրականացված հարցազ-
րույցներինմասնացկելէ29անձ,որից18կինև11տղամարդ,իսկբժշկա-
կան կենտրոնների անձնակազմերի շրջանում իրականացված հարցազ-
րույցներինմասնակցելէհինգանձ,որից4տղամարդև1կին։
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