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Հար գե լի՛ բու ժաշ խա տող,

 Ձեր ու շադ րութ յանն ենք ներ կա յաց նում « Կա նանց 
ռե սուր սա յին կենտ րոն» ՀԿ-ի վե րար տադ րո ղա կան 
ա ռող ջութ յան և  վե րար տադ րո ղա կան ի րա վուն քի 
շա հե րի պաշտ պա նութ յան ցան ցի ան դամ նե րի կող-
մից մշակ ված ձեռ նար կը:  Ձեռ նար կի նպա տակն է 
ներ կա յաց նել բու ժաշ խա տող նե րի ի րա վունք նե րը և 
 պար տա կա նութ յուն նե րը բժշկա կան սպա սար կում 
ի րա կա նաց նե լիս, ինչ պես նաև բարձ րաց նել տե-
ղե կատ վութ յան մա կար դա կը սե ռա կան բռնութ յան 
են թարկ ված ան ձանց, հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
կա նանց, ՄԻԱՎ-ով ապ րող կա նանց, ԼԲՏ կա նանց 
և  եզ դի կա նանց ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի վե րա-
բեր յալ վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան ծա ռա-
յութ յուն ներ մա տու ցե լիս:  Հոդ ված նե րի մշակ մամբ 
զբաղ վել են ա ռող ջա պա հութ յան ո լոր տի ի րա վա-
բան ներ, ինչ պես նաև տար բեր խմբե րի կա նանց հետ 
աշ խա տող հո գե բան ներ և  ի րա վա պաշտ պան ներ: 

 Ձեռ նար կը պատ րաստ վել է « Կա նանց ռե սուր-
սա յին կենտ րոն» ՀԿ-ի վե րար տադ րո ղա կան ա ռող-
ջութ յան և  վե րար տադ րո ղա կան ի րա վուն քի շա հե րի 
պաշտ պա նութ յան ցան ցի ան դամ նե րի կող մից:

 Ձեռ նար կում ներ կա յաց ված են նաև անհ րա ժեշտ 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի և  վեր ջին-
նե րիս գոր ծու նեութ յան վե րա բեր յալ տե ղե կատ վութ-
յուն, ինչ պես նաև մի շարք թեժ գիծ ծա ռա յութ յուն-
նե րի տվյալ ներ, ո րոնք կա րող են օգ նել  Ձեզ  Ձեր աշ-
խա տան քա յին գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում:



ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Աշխատանքային իրավահարաբերություններ

Բուժաշխատողների իրավունքները և 
պարտականությունները բժշկական օգնություն և 
սպասարկում ստանալիս

Բժշկական աջակցության չափորոշիչները 
սեռական բռնության ենթարկված անձանց 
վերարտադրողական առողջության 
ծառայություններ մատուցելիս

Բժշկական աջակցության չափորոշիչները 
հաշմանդամություն ունեցող կանանց 
վերարտադրողական առողջության 
ծառայություններ մատուցելիս

Բժշկական աջակցության չափորոշիչները 
ՄԻԱՎ-ով ապրող կանանց վերարտադրողական 
առողջության ծառայություններ մատուցելիս

Բժշկական աջակցության չափորոշիչները լեսբի, 
բիսեքսուալ (ԼԲ) կանանց և տրանսգենդեր (Տ) 
մարդկանց վերարտադրողական առողջության 
ծառայություններ մատուցելիս

Բժշկական աջակցության չափորոշիչները 
եզդիական համայնքի կանանց 
վերարտադրողական առողջության 
ծառայություններ մատուցելիս
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ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ
ԻՐԱՎԱՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Բժշ կա կան օգ նութ յան և ս պա սարկ ման ողջ գոր ծըն թա ցում կար ևոր 
սուբ յեկտ է հա մար վում բու ժաշ խա տո ղը, ո րը մի կող մից հան դես է գա-
լիս գոր ծա տո ւի հետ ի րա վա հա րա բե րութ յուն նե րում որ պես աշ խա տող և 
մ յուս կող մից` որ պես բժիշկ մաս նա գետ պա ցիեն տին բժշկա կան ծա ռա-
յութ յուն ներ մա տու ցե լիս:  Ցա վոք ի րա զեկ ման ցածր մա կար դա կի պատ-
ճա ռով վե րոնշ յալ ի րա վա հա րա բե րութ յուն նե րում հա ճախ խախտ վում են 
բու ժաշ խա տող նե րի ի րա վունք նե րը:  Սույն հատ վա ծում հա մա կող մա նիո-
րեն անդ րա դառ նում ենք բժշկի կար գա վի ճա կին, վեր ջի նիս ի րա վունք նե րի 
և  պար տա կա նութ յուն նե րի ամ բող ջա կան հա մա կար գին` ներ կա յաց նե լով 
օ րենսդ րա կան կար գա վո րում նե րի մատ չե լի ձևա կեր պում նե րը:

Աշխատանքայինպայմանագիր

Ի՞նչ բո վան դա կութ յամբ պետք է լի նի  Ձեր աշ խա տան քա յին պայ մա նա-
գի րը, աշ խա տան քի ըն դուն ման ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տը (հրա-
ման).

• ան հա տա կան ի րա վա կան ակտն ըն դու նե լու, աշ խա տան քա յին 
պայ մա նա գի րը կնքե լու տա րին, ա մի սը, ամ սա թի վը, վայ րը,

• աշ խա տո ղի ա նու նը, ազ գա նու նը, նրա ցան կութ յամբ նաև հայ-
րա նու նը,

• կազ մա կեր պութ յան ան վա նու մը կամ ֆի զի կա կան անձ գոր ծա-
տո ւի ա նու նը, ազ գա նու նը, նրա ցան կութ յամբ նաև հայ րա նու նը,

•  կա ռուց ված քա յին ստո րա բա ժա նու մը (դրա առ կա յութ յան դեպ-
քում),

• աշ խա տան քը սկսե լու տա րին, ա մի սը, ամ սա թի վը,
•  պաշ տո նի ան վա նու մը և (կամ) աշ խա տան քա յին գոր ծա ռույթ նե-

րը,
•  հիմ նա կան աշ խա տա վար ձի չա փը և (կամ) այն ո րո շե լու ձևը,
• աշ խա տող նե րին սահ ման ված կար գով տրվող հա վե լում նե րը, 

հա վե լավ ճար նե րը, լրավ ճար նե րը և  այլն,
• ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի կամ աշ խա տան քա յին պայ մա-
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նագ րի գոր ծո ղութ յան ժամ կե տը (անհ րա ժեշ տութ յան դեպ քում),
• փոր ձաշր ջան սահ մա նե լու դեպ քում` փոր ձաշր ջա նի տևո ղութ յու-

նը և  պայ ման նե րը,
• աշ խա տա ժա մա նա կի ռե ժի մը՝ աշ խա տա ժա մա նա կի նոր մալ 

տևո ղութ յուն կամ ոչ լրիվ աշ խա տա ժա մա նակ կամ աշ խա տա-
ժա մա նա կի կրճատ տևո ղութ յուն կամ աշ խա տա ժա մա նա կի գու-
մա րա յին հաշ վարկ,

• ա մե նամ յա ար ձա կուր դի տե սա կը (նվա զա գույն, լրա ցու ցիչ, եր-
կա րաց ված) և տ ևո ղութ յու նը,

• ի րա վա կան ակ տը ստո րագ րող ան ձի պաշ տո նը, ա նու նը, ազ գա-
նու նը,

• պա յա մանգ րի կող մե րի հա մա ձայ նութ յամբ աշ խա տան քի ըն-
դուն ման մա սին ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տում կամ գրա վոր 
աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րում կա րող են նե րառ վել նաև այլ 
պայ ման ներ:

Ի՞նչպեսէկնքվումաշխատանքայինպայմանագիրը

Գ րա վոր աշ խա տան քա յին պայ մա նա գի րը կնքվում է եր կու օ րի նա կից՝ 
կող մե րի ստո րագ րութ յամբ մեկ փաս տա թուղթ կազ մե լու մի ջո ցով,  ո րի 
մեկ բնօ րի նա կը գոր ծա տուն հանձ նում է աշ խա տո ղին։  Հարկ է հի շել, որ 
բու ժաշ խա տողն աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րի իր բնօ րի նա կը պետք է 
պա հի իր մոտ, ոչ թե գոր ծա տո ւի կադ րե րի բաժ նում (ինչ պես շատ տե ղե-
րում ըն դուն ված է): Անհ րա ժեշտ է նաև հի շել, որ աշ խա տան քա յին պա յ -
ման ագի րը կնքվում է ա նո րոշ ժամ կե տոով՝ բա ցա ռութ յամբ ստորև նշված 
դեպ քե րի: 

Այս պի սով՝ ո րո շա կի ժամ կե տով աշ խա տան քա յին պայ մա նա գիր է 
կնքվում, ե թե աշ խա տան քա յին հա րա բե րութ յուն նե րը չեն կա րող ո րոշ վել 
ա նո րոշ ժամ կե տով` հաշ վի առ նե լով կա տար վե լիք աշ խա տան քի բնույ թը 
կամ կա տար ման պայ ման նե րը, ե թե սույն օ րենսգր քով կամ օ րենք նե րով 
այլ բան նա խա տես ված չէ: Ո րո շա կի ժամ կե տով կնքված աշ խա տան քա-
յին պայ մա նա գի րը կա րող է կնքվել ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծով կամ 
օ րա ցու ցա յին ժամ կե տի սահ մա նու մով կամ աշ խա տան քա յին պայ մա-
նագ րով նա խա տես ված աշ խա տանք նե րի ա վարտ ման սահ մա նու մով:

Ո րո շա կի ժամ կե տով պայ մա նագ րեր կնքվում են նաև`

1. ընտ րո վի պաշ տոն նե րում աշ խա տող նե րի հետ` ընտր ված ժա մա-
նա կա հատ վա ծով.

2. հա մա տե ղութ յամբ աշ խա տանք կա տա րող նե րի հետ.
3. սե զո նա յին աշ խա տանք ներ կա տա րող նե րի հետ.
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4. ժա մա նա կա վոր (մինչև եր կու ա միս ժամ կե տով) աշ խա տանք ներ 
կա տա րող նե րի հետ.

5. ժա մա նա կա վո րա պես բա ցա կա յող աշ խա տո ղին փո խա րի նող 
աշ խա տո ղի հետ.

6. օ տա րերկ րա ցի նե րի հետ` աշ խա տան քի թույլտ վութ յան կամ կա-
ցութ յան ի րա վուն քի վա վե րա կա նութ յան ժամ կե տով.

7. տա րի քա յին կեն սա թո շա կի ի րա վունք ու նե ցող և  վաթ սու նե րեք 
տա րին լրա ցած կամ տա րի քա յին կեն սա թո շա կի ի րա վունք չու-
նե ցող և  վաթ սուն հինգ տա րին լրա ցած ան ձանց հետ՝ գոր ծա տուի 
կող մից ա ռա ջարկ վող պաշ տո նում կամ աշ խա տան քում ան ձի 
մաս նա գի տա կան ու նա կութ յուն նե րի գնա հատ ման հի ման վրա:

Ի՞նչառանձնահատուկկարգավորումներկան
բուժաշխատողներիաշխատանքայինիրավունքների
վերաբերյալ

 Հաշ վի առ նե լով ա ռող ջա պա հա կան ո լոր տի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե-
րը` ի լրումն ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի աշ խա տան քա յին ի րա վա-
հա րա բե րութ յուն նե րի ո րոշ հար ցեր կար գա վոր վում է ՀՀ կա ռա վա րութ յան 
01.02.2007 թ.-ի «Ա ռող ջա պա հա կան, հո գա բար ձութ յան (խնա մա կա լութ-
յան), ման կա կան դաս տիա րակ չա կան, է ներ գա մա տա կա րար ման, գա զա-
մա տա կա րար ման, ջեր մա մա տա կա րար ման, կա պի և  աշ խա տան քի այլ 
ա ռանձ նա հա տուկ բնույթ ու նե ցող բնա գա վառ նե րի աշ խա տող նե րի աշ-
խա տան քի և  հանգս տի ռե ժի մի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը սահ մա նե լու 
մա սին» թիվ 201-Ն ո րոշ մամբ:

 Բու ժաշ խա տող նե րին հատ կաց վում է եր կա րաց ված ա մե նամ յա ար ձա-
կուրդ՝ ըստ ՀՀ կա ռա վա րութ յան 11.08.2005 թ.-ի «Ա մե նամ յա եր կա րաց ված 
ար ձա կուր դի ի րա վունք ու նե ցող ա ռան ձին կա տե գո րիա յի աշ խա տող նե րի 
ցան կը հաս տա տե լու մա սին» թիվ 1599-Ն ո րոշ ման:

Ինչպե՞սկարողեքպաշտպանելՁերաշխատանքային
իրավունքները

ՀՀ-ում գոր ծող օ րենսդ րա կան կար գա վո րում ներն ու առ կա վե րահս կո-
ղութ յան հա մա կար գե րի հա մա ձայն՝  Դուք կա րող եք դի մել հետև յալ մար-
մին նե րին`

• Ա ռող ջա պա հա կան և  աշ խա տան քա յին տես չա կան մար մին
• Ա ռող ջա պա հա կան և  աշ խա տան քա յին տես չա կան մար մինն իր 
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կա նո նադ րա կան գոր ծա ռույթ նե րի շրջա նակ նե րում  (ՀՀ վար չա-
պե տի 2018 թ. հու նի սի 11-ի թիվ 755-Լ ո րո շում) ի րա կա նաց նում 
է աշ խա տան քա յին  օ րենսդ րութ յան պա հանջ նե րի պահ պան ման 
նկատ մամբ վե րահս կո ղութ յուն: 

• Աշ խա տա տե ղում աշ խա տող նե րի ա ռող ջութ յան պահ պան ման և  
անվ տան գութ յան պահ պան ման վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ 
սահ ման ված պար տա դիր պա հանջ նե րի, այդ թվում՝ աշ խա տան-
քի անվ տան գութ յան կո լեկ տիվ և  ան հա տա կան պաշտ պա նիչ 
մի ջոց նե րի առ կա յութ յան, պահ պան ման և  շա հա գործ ման նկատ-
մամբ: 

•  Մինչև 18 տա րե կան ան ձանց, ինչ պես նաև հղի կամ ե րե խա յին 
կրծքով կե րակ րող կա նանց և  ե րե խա խնա մող աշ խա տող նե րի 
հա մար աշ խա տան քա յին օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված ե րաշ-
խիք նե րի ա պա հով ման նկատ մամբ: 

•  Միա ժա մա նակ, 2019 թ. դեկ տեմ բե րի 4-ին Աշ խա տան քա յին 
օ րենսգր քում կա տար ված փո փո խութ յուն նե րով նա խա տես ված 
է, որ 2021 թ. հու լի սի 1-ից ի րա կա նաց վե լու է աշ խա տան քա յին 
օ րենսդ րութ յան պա հանջ նե րի կա տար ման նկատ մամբ ամ բող-
ջա կան վե րահս կո ղութ յուն: 

ՀՀՊԵՏԱԿԱՆԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻԿՈՄԻՏԵ

Աշ խա տո ղի աշ խա տան քի ըն դու նու մը ՀՀ հար կա յին օ րենսդ րութ յամբ 
սահ ման ված կար գով հաշ վա ռե լու, (այդ թվում՝ գրա վոր չձևա կեր պե լու կամ 
նոր աշ խա տո ղի հա մար սահ ման ված ժամ կե տում գրանց ման հայտ չներ-
կա յաց նե լու կար գա վո րում նե րի), ինչ պես նաև վար ձու աշ խա տող նե րի աշ-
խա տա վար ձե րի նկատ մամբ որ պես ե կամ տա յին հար կի և  սո ցիա լա կան 
վճա րի հաշ վարկ ման օբ յեկ տի վե րահս կո ղութ յունն ի րա կա նաց նում է ՀՀ 
պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տեն (ՀՀ վար չա պե տի 2018 թ. հու նի սի 11-ի, 
թիվ 702-Լ ո րոշ ման հա վել վա ծի 12-րդ  կե տի 3-6-րդ, 16-րդ, 22-րդ  են թա կե-
տեր):

Դատականհամակարգ

 Հա մա ձայն ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 38-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սի և 
265-րդ  հոդ վա ծի 1-ին մա սի՝ աշ խա տան քա յին ի րա վունք նե րի պաշտ պա-
նութ յու նը ի րա կա նաց նում է դա տա րա նը՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա-
րութ յան օ րենսգր քով սահ ման ված գոր ծե րի են թա կա յութ յա նը հա մա պա-
տաս խան։

• Աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 30-րդ  հոդ վա ծի 1-ն և 2-րդ  մա սե րի 
հա մա ձայն՝ Աշ խա տան քա յին օ րենսգր քով կար գա վոր վող հա րա-
բե րութ յուն նե րի հա մար հայ ցա յին վա ղե մութ յան ընդ հա նուր ժամ-
կե տը 3 տա րի է: 
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• Իսկ աշ խա տո ղի պատ վի և  ար ժա նա պատ վութ յան պաշտ պա-
նութ յան, աշ խա տա վար ձի, ինչ պես նաև աշ խա տո ղի կյան քին 
կամ ա ռող ջութ յա նը պատ ճառ ված վնաս նե րի հա տուց ման պա-
հանջ նե րով հայ ցա յին վա ղե մութ յուն չի կի րառ վում:

• Աշ խա տա վար ձի և դ րան հա վա սա րեց ված վճա րում նե րի հետ 
կապ ված այլ գու մար նե րի գանձ ման և  աշ խա տան քա յին վե ճե րի 
վե րա բեր յալ հայ ցե րով, ինչ պես նաև խեղ ման կամ ա ռող ջութ յան 
այլ վնաս ման, ինչ պես նաև կե րակ րո ղի մահ վան հետ ևան քով 
պատ ճառ ված վնա սի փոխ հա տուց ման վե րա բեր յալ հայ ցե րով 
հայց վոր նե րը դա տա րան նե րում պե տա կան տուր քի վճա րու մից 
ա զատ վում են (պե տա կան տուր քի մա սին ՀՀ օ րեն քի 22-րդ  հոդ-
վա ծի ա) և գ) կե տեր): 

Արհեստակցականմիություն

 Հա մա ձայն Աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 38-րդ  հոդ վա ծի 2-րդ  մա սի՝ աշ-
խա տան քա յին ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յու նը ի րա կա նաց նում են աշ-
խա տող նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը (ի րա կա նաց վում է ար հես տակ ցա կան 
միութ յուն նե րի, աշ խա տող նե րի ժո ղո վի/հա մա ժո ղո վի կող մից ընտր ված 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի (մարմ նի) կող մից): 

Արբիտրաժայինտրիբունալ

 Հա մա ձայն Աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 264-րդ  հոդ վա ծի 3-րդ                    
 մա սի՝  աշ խա տան քա յին վե ճե րը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րութ յան 
օ րենսգր քի և «Առևտ րա յին ար բիտ րա ժի մա սին» ՀՀ օ րեն քի պա հանջ նե-
րին հա մա պա տաս խան կա րող են հանձն վել ար բիտ րա ժա յին տրի բու նա յի 
լուծ մա նը, ե թե աշ խա տո ղի և  գոր ծա տո ւի միջև կնքվել է հա մա ձայ նութ-
յուն կամ կո լեկ տիվ պայ մա նագ րով նա խա տես ված է վեճն ար բիտ րա ժին 
հանձ նե լու հնա րա վո րութ յուն:

 Հար գե լի՛ բու ժաշ խա տող ներ, մինչև աշ խա տան քա յին օ րենսդ րութ յան 
պա հանջ նե րի կա տար ման նկատ մամբ ամ բող ջա կան վե րահս կո ղութ յան 
հա մա կար գի ներդ նու մը հոր դո րում ենք  Ձեր խախտ ված աշ խա տան քա յին 
ի րա վունք նե րը պաշտ պա նել վե րը նշված պե տա կան մար մին նե րի և/ կամ 
դա տա կան ու ար տա դա տա կան մա րին նե րի մի ջո ցով:  Մինչ այդ կա րե լի է 
ըմբռ նու մով մո տե նալ ստեղծ ված ի րա վի ճա կին, քա նի որ 2013 թ.-ին Աշ խա-
տան քա յին տես չութ յան վե րա կազ մա կեր պու մից հե տո աշ խա տան քա յին 
օ րենսդ րութ յան պա հանջ նե րի կա տար ման նկատ մամբ ամ բող ջա կան վե-
րահս կո ղութ յան հա մա կար գի վե րա կանգն ման աշ խա տանք նե րը, ար դեն 
2019 թ.-ից Աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան փո փո խութ-
յուն նե րի արդ յուն քում հա ջող ըն թացք են ստա ցել, և  ըն դա մե նը 1 տա րի հե-
տո ՀՀ-ում կրկին կներդր վի աշ խա տան քա յին օ րենսդ րութ յան պա հանջ նե-
րի կա տար ման նկատ մամբ ամ բող ջա կան վե րահս կո ղութ յան հա մա կարգ:
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ԲՈՒԺԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸԵՎ

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԲԺՇԿԱԿԱՆՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆԵՎ

ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄՍՏԱՆԱԼԻՍ

Բուժաշխատողներիիրավունքներ

• Ըստ կրթութ յան մա կար դա կի և  ա ռող ջա պա հութ յան բնա գա վա-
ռում ի րա կա նաց վող գոր ծու նեութ յան՝ բու ժաշ խա տող նե րը բա-
ժան վում են ա վագ, մի ջին, կրտսեր խմբե րի: Ա վագ և  մի ջին բու-
ժաշ խա տող նե րը ի րա վունք ու նեն օ րեն քով սահ ման ված կար գով 
ի րենց կրթութ յա նը, ո րա կա վոր մա նը և  մաս նա գի տաց մա նը հա-
մա պա տաս խան, ի րենց ի րա վա սութ յան շրջա նակ նե րում ի րա կա-
նաց նե լու ա ռող ջա պա հութ յան բնա գա վա ռում մաս նա գի տա կան 
գոր ծու նեութ յուն, իսկ կրտսեր բու ժաշ խա տող նե րը՝ ի րենց ի րա-
վա սութ յան շրջա նակ նե րում ոչ մաս նա գի տա կան՝ օ ժան դա կող 
գոր ծու նեութ յուն,

• ա պա հո վագ րե լու ի րենց գոր ծու նեութ յան հետ կապ ված քա ղա-
քա ցիա կան պա տաս խա նատ վութ յան ռիս կը,

• ել նե լով յու րա քանչ յուր կոնկ րետ դեպ քի ի րա վի ճա կից՝ կա յաց նե-
լու ա պա ցու ցո ղա կան բժշկութ յամբ հիմ նա վոր ված ո րո շում ներ՝ 
լրա ցու ցիչ մի ջամ տութ յուն ներ կա տա րե լու հա մար, ո րոնք նա խա-
տես ված չեն հա մա պա տաս խան կլի նի կա կան ու ղե ցույց նե րով,

• օ րեն քով սահ ման ված կար գով մաս նակ ցե լու շա րու նա կա կան 
մաս նա գի տա կան զար գաց ման գոր ծըն թա ցին,

• օ րեն քով սահ ման ված կար գով պաշտ պա նե լու ի րենց մաս նա գի-
տա կան համ բա վը, պա տի վը և  ար ժա նա պատ վութ յու նը,

• ի րենց կրթութ յա նը հա մա պա տաս խան՝ ՀՀ-ում բժշկա կան գոր-
ծու նեութ յուն ծա վա լե լու վե րա բեր յալ լիա զոր մարմ նից պա հան-
ջե լու և ս տա նա լու տե ղե կանք՝ պատ շաճ մաս նա գի տա կան գոր-
ծու նեութ յուն ի րա կա նաց նե լու թույլտ վութ յուն ու նե նա լու մա սին 
(certificate of good standing),

• օ րեն քով սահ ման ված կար գով ստեղ ծե լու միա վո րում ներ կամ 
ան դա մակ ցե լու դրանց,

• օգտ վե լու օ րեն քով սահ ման ված այլ ի րա վունք նե րից:
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Բուժաշխատողներիններկայացվողպահանջները

• Ա ռող ջա պա հութ յան բնա գա վա ռի մաս նա գի տա կան գոր ծու-
նեութ յան, բժշկա կան և  ոչ բժշկա կան մաս նա գի տութ յուն նե րի, 
ինչ պես նաև նեղ մաս նա գի տութ յուն նե րի ցան կե րը հաս տա տում 
է լիա զոր մար մի նը:

• Այլ պե տութ յուն նե րում բժշկա կան կրթութ յուն ստա ցած ան ձինք 
(նե րառ յալ՝ ՀՀ քա ղա քա ցի նե րը և ՀՀ-ում կա ցութ յան կար գա վի-
ճակ ու նե ցող օ տա րերկ րա ցի նե րը) ՀՀ-ում բժշկա կան մաս նա գի-
տա կան գոր ծու նեութ յուն կա րող են ի րա կա նաց նել ՀՀ մի ջազ-
գա յին պայ մա նագ րե րի հի ման վրա բժշկա կան կրթութ յան փաս-
տը հա վաս տող փաս տաթղ թե րի փո խա դարձ ճա նաչ ման կամ 
օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված կար գով բժշկա կան կրթութ յան 
փաս տը հա վաս տող փաս տաթղ թե րի ճա նաչ ման և «Բ նակ չութ-
յան բժշկա կան օգ նութ յան և ս պա սարկ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քով 
սահ ման ված կար գով մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յան և ՇՄԶ 
հա վաս տագ րե րի առ կա յութ յան դեպ քում՝ բա ցա ռութ յամբ օ տա-
րերկ րա ցի բու ժաշ խա տող նե րի մաս նա գի տա կան կար ճա ժամ-
կետ գոր ծու նեութ յան:

• ՀՀ-ում գոր ծող կազ մա կեր պութ յուն նե րի նա խա ձեռ նութ յամբ կամ 
հրա վե րով օ տա րերկ րա ցի բու ժաշ խա տող նե րի մաս նա գի տա-
կան կար ճա ժամ կետ գոր ծու նեութ յան թույլտ վութ յու նը  Կա ռա վա-
րութ յան սահ մա նած կար գով տրա մադ րում է լիա զոր մար մի նը: 
Ըստ օ րեն քի՝ օ տա րերկ րա ցի բու ժաշ խա տո ղի մաս նա գի տա կան 
կար ճա ժամ կետ գոր ծու նեութ յուն է հա մար վում մուտ քի վի զա յով 
կամ ա ռանց մուտ քի վի զա յի ՀՀ-ում օ րա ցու ցա յին մինչև 180 օր 
գտնվե լու ըն թաց քում բժշկա կան մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ-
յան ի րա կա նա ցու մը:

Բուժաշխատողներիպարտավորությունները

• ա ռող ջա պա հութ յան բնա գա վա ռում գոր ծու նեութ յուն ի րա կա-
նաց նե լիս ա ռաջ նորդ վել պա ցիեն տի շա հե րով,

•  յու րա քանչ յուր պա ցիեն տի ցու ցա բե րել շտապ և  ան հե տաձ գե լի 
բժշկա կան օգ նութ յուն.

•  հո գա տար, անխտ րա կան և  հար գա լից վե րա բեր մունք ցու ցա բե-
րել պա ցիեն տի նկատ մամբ,

•  պա ցիեն տին և (կամ) նրա օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չին կամ կոն-
տակ տա յին ան ձին տեղ յակ պա հել ա ռող ջա կան վի ճա կի, հի վան-
դութ յան ախ տո րոշ ման, տրա մադր ված (տրա մադր վող) բժշկա-
կան օգ նութ յան և ս պա սարկ ման, այդ թվում՝ բուժ ման մե թոդ նե րի 
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կի րառ ման ըն թաց քի և  արդ յունք նե րի, ինչ պես նաև դրանց հետ 
կապ ված ռիս կե րի վե րա բեր յալ՝ բա ցա ռութ յամբ պա ցիեն տի գրա-
վոր հրա ժար ման և  օ րեն քով սահ ման ված այլ դեպ քե րի,

• բժշ կա կան օգ նութ յուն ու սպա սար կում ի րա կա նաց նե լիս կի րա-
ռել ՀՀ-ում գրանց ված դե ղեր՝ բա ցա ռութ յամբ օ րեն քով նա խա-
տես ված դեպ քե րի,

• ա վագ և  մի ջին բու ժաշ խա տող նե րը պար տա վոր են օ րենսդ րութ-
յամբ սահ ման ված կար գով լրաց նել, վա րել և շր ջա նա ռել բժշկա-
կան փաս տաթղ թե րը այդ թվում է լեկտ րո նա յին ա ռող ջա պա հութ-
յան հա մա կար գում,

•  պահ պա նել բժշկա կան գաղտ նի քը՝ բա ցա ռութ յամբ օ րեն քով 
սահ ման ված դեպ քե րի,

•  կա տա րե լա գոր ծել ի րենց մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րը և հըմ-
տութ յուն նե րը, մաս նա գի տա կան ո րա կա վոր ման պա հանջ նե րին 
հա մա պա տաս խան մաս նակ ցել շա րու նա կա կան մաս նա գի տա-
կան զար գաց ման գոր ծըն թա ցին,

• ի րենց մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յունն ի րա կա նաց նել լիա-
զոր մարմ նի հաս տա տած մաս նա գի տա կան բնու թագ րին հա մա-
պա տաս խան,

•  կա տա րել պա ցիեն տի՝ վար ման գոր ծե լա կար գե րով և  ըն թա ցա-
կար գե րով սահ ման ված պա հանջ նե րը՝ օ րենսդ րութ յամբ ի րենց 
վե րա պահ ված լիա զո րութ յուն նե րի շրջա նա կում,

•  պահ պա նել բու ժաշ խա տո ղի մաս նա գի տա կան է թի կա յի կա նոն-
նե րը,

•  կա տա րել օ րեն քով սահ ման ված այլ պար տա կա նութ յուն ներ:
•  Բու ժաշ խա տող նե րը օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում պա-

տաս խա նատ վութ յուն են կրում օ րեն քով սահ ման ված պար տա-
կա նութ յուն նե րի չկա տար ման կամ ոչ պատ շաճ կա տար ման հա-
մար:

Պատասխանատվություն

Քաղաքացիական

Քա ղա քա ցու կյան քին կամ ա ռող ջութ յա նը պատ ճառ ված վնա սը հա-
տուց վում է  Քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1077-1087 հոդ ված նե րով նա խա-
տես ված կա նոն նե րով, ե թե պա տաս խա նատ վութ յան ա վե լի բարձր չափ 
նա խա տես ված չէ օ րեն քով կամ պայ մա նագ րով:
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Վարչական

ՀՀ վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի մա սին օ րենսգր քի հա մա ձայն՝ 
պա տաս խա նատ վութ յան են են թա կա հետև յալ ա րարք նե րը (զան ցանք նե-
րը)`

• բժշ կա կան պատ շաճ կրթութ յուն չու նե ցող և  սահ ման ված կար-
գով բժշկա կան գոր ծու նեութ յան չթույ լատր ված ան ձի կող մից որ-
պես ար հեստ բժշկութ յամբ զբաղ վե լը,

• բժշ կա կան օգ նութ յուն և ս պա սար կում ի րա կա նաց նող նե րի կող-
մից պե տութ յան կող մից ե րաշ խա վոր ված անվ ճար բժշկա կան 
օգ նութ յան և ս պա սարկ ման մա սին պայ մա նագ րի առ կա յութ յան 
դեպ քում դրա ի րա վունքն ու նե ցող ան ձից բուժս պա սարկ ման հա-
մար վճար ներ գան ձե լը կամ բժշկա կան օգ նութ յան և ս պա սարկ-
ման ծա ռա յութ յուն նե րի տրա մադ րու մը մեր ժե լը,

• բժշ կա կան փոր ձաքն նութ յան ի րա կա նաց ման կար գը խախ տե լը,
• ՀՀ կա ռա վա րութ յան սահ մա նած` կա մա վոր բժշկա կան ամ լա ցում 

կա տա րե լու կար գը կամ պայ ման նե րը խախ տե լը,
•  դե ղե րի շրջա նա ռութ յան ո լոր տի պա հանջ նե րը խախ տե լը,
•  ման կա կան սննդի և  հա րա կից ապ րանք նե րի շրջա նա ռութ յան 

կա նոն նե րը խախ տե լը,
• բժշ կի կող մից հղիութ յան ար հես տա կան ընդ հա տում (ա բորտ) 

կա տա րե լուց ա ռաջ և  հե տո օ րեն քով նա խա տես ված անհ րա-
ժեշտ մի ջո ցա ռում ներ չի րա կա նաց նե լը,

• օ րեն քով թույ լատր ված դեպ քե րում հղիութ յան ար հես տա կան 
ընդ հա տում (ա բորտ) ի րա կա նաց նե լիս օ րեն քով նա խա տես ված 
պար տա դիր փաս տաթղ թե րը չստա նա լը:

Քրեական

ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի հա մա ձայն՝ պա տաս խա նատ վութ յան են են թա-
կա հետև յալ ա րարք նե րը (հան ցանք նե րը)`

• ա ռանց մաս նա գի տա կան կամ ծա ռա յո ղա կան անհ րա ժեշ տութ-
յան բժշկա կան օգ նութ յուն և ս պա սար կում ի րա կա նաց նող ան-
ձանց կող մից ան ձի հի վան դութ յան կամ բժշկա կան ստուգ ման 
արդ յունք նե րի մա սին տե ղե կութ յուն ներ հրա պա րա կե լը,

• բժշ կա կան օգ նութ յուն և ս պա սար կում ի րա կա նաց նող նե րի կող-
մից մաս նա գի տա կան պար տա կա նութ յուն նե րը չկա տա րե լը կամ 
ոչ պատ շաճ կա տա րե լը, ե թե նրանց ան փույթ կամ ան բա րե խիղճ 
վե րա բեր մուն քի հետ ևան քով բուժ վող հի վան դի ա ռող ջութ յանն 
անզ գու շութ յամբ պատ ճառ վել է ծանր կամ մի ջին ծան րութ յան 
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վնաս,
•  հի վան դին ա ռանց հար գե լի պատ ճա ռի օգ նութ յուն ցույց չտալն 

այն ան ձի կող մից, ո րը պար տա վոր էր դա ցույց տալ, ե թե հի վան-
դի ա ռող ջութ յանն անզ գու շութ յամբ պատ ճառ վել է ծանր կամ մի-
ջին ծան րութ յան վնաս,

• հա մա պա տաս խան բժշկա կան բարձ րա գույն կրթութ յուն ու նե ցող 
ան ձի կող մից ա պօ րի նի ա բորտ կա տա րե լը,

•  մար դու օր գան նե րի (և) կամ հյուս վածք նե րի ա պօ րի նի շրջա նա-
ռութ յու նը,

• ան ձին, ա ռանց իր ա զատ կա մար տա հայ տութ յան և  ի րա զեկ ված 
ու պատ շաճ ձևա կերպ ված հա մա ձայ նութ յան, բժշկա կան կամ 
գի տա կան փոր ձե րի են թար կե լը,

•  մար դու և  քա ղա քա ցու ի րա վունք ներն ու ա զա տութ յուն ներն ուղ-
ղա կի կամ ա նուղ ղա կի խախ տե լը` կախ ված սե ռից, ռա սա յից, 
մաշ կի գույ նից, էթ նի կա կան կամ սո ցիա լա կան ծա գու մից, գե նե-
տի կա կան հատ կա նիշ նե րից, լեզ վից, կրո նից, աշ խար հա յաց քից, 
քա ղա քա կան կամ այլ հա յացք նե րից, ազ գա յին փոք րա մաս նութ-
յա նը պատ կա նե լութ յու նից, գույ քա յին վի ճա կից, ծնուն դից, հաշ-
ման դա մութ յու նից, տա րի քից կամ անձ նա կան կամ սո ցիա լա կան 
բնույ թի այլ հան գա մանք նե րից, ո րը վնաս է պատ ճա ռել մար դու և 
 քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րին ու օ րի նա կան շա հե րին,

• եվ գե նի կա կան փոր ձե րը` մար դու լա վա սեր մա նը (սե լեկ ցիա յին) 
ուղղ ված ցան կա ցած գոր ծո ղութ յուն կա տա րե լը,

•  մար դու վե րար տադ րո ղա կան կլո նա վո րու մը` մա հա ցած կամ 
կեն դա նի մար դու՝ ար հես տա կան ճա նա պար հով գե նե տի կո րեն 
նմա նա տիպն ստեղ ծե լուն ուղղ ված ցան կա ցած գոր ծո ղութ յուն 
կա տա րե լը։

 Հարկ է նշել, որ բու ժաշ խա տող նե րի պաշտ պա նութ յան նպա տա կով ՀՀ 
քրեա կան օ րենսգր քի 130.1 հոդ վա ծը սահ մա նում է` 

1.  Բու ժաշ խա տո ղի մաս նա գի տա կան, ինչ պես նաև ոչ մաս նա գի-
տա կան օ ժան դա կող գոր ծու նեութ յա նը խո չըն դո տե լը, ո րը կա-
տար վել է նրա նկատ մամբ կյան քի կամ ա ռող ջութ յան հա մար ոչ 
վտան գա վոր բռնութ յուն գոր ծադ րե լով կամ բռնութ յուն գոր ծադ-
րե լու սպառ նա լի քով, պատժ վում է տու գան քով` նվա զա գույն աշ-
խա տա վար ձի ե րեք հար յու րա պա տի կից հինգ հար յու րա պա տի կի 
չա փով:

2. Բու ժաշ խա տո ղի մաս նա գի տա կան, ինչ պես նաև ոչ մաս նա գի-
տա կան օ ժան դա կող գոր ծու նեութ յա նը խո չըն դո տե լը, ո րը կա-
տար վել է նրա նկատ մամբ կյան քի կամ ա ռող ջութ յան հա մար 
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վտան գա վոր բռնութ յուն գոր ծադ րե լով կամ դա գոր ծադ րե լու 
սպառ նա լի քով, պատժ վում է կա լան քով` մե կից եր կու ա միս ժամ-
կե տով, կամ ա զա տազրկ մամբ` եր կու սից հինգ տա րի ժամ կե տով: 

 Բու ժաշ խա տո ղի մաս նա գի տա կան, ինչ պես նաև ոչ մաս նա գի տա-
կան օ ժան դա կող գոր ծու նեութ յա նը խո չըն դո տե լը, ո րը կա տար վել է նրա 
նկատ մամբ կյան քի կամ ա ռող ջութ յան հա մար ոչ վտան գա վոր բռնութ յուն 
գոր ծադ րե լով կամ բռնութ յուն գոր ծադ րե լու սպառ նա լի քով:
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Որ պես բու ժաշ խա տող  Դուք կար ևոր դե րա կա տա րում ու նեք սե ռա կան 
բռնութ յան են թարկ ված ան ձի ա ռող ջութ յան պահ պան ման և  ա ջակ ցութ-
յան տե սանկ յու նից։ 

Ե թե  Ձեզ դի մել է սե ռա կան բռնութ յան են թարկ ված անձ, շատ կար ևոր է, 
որ.

• ըն դու նեք պա ցիեն տին մե կու սի սեն յա կում, որ տեղ ձե զա նից բա-
ցի ոչ մեկ չի լի նի։ Ե թե պա ցիեն տին ու ղեկ ցում է ա ջակ ցող անձ 
կամ մաս նա գետ, կար ևոր է, որ ճշտեք պա ցիեն տից, թե արդ յո՞ք 
վեր ջինս ցան կա նում է, որ այդ ան ձը մաս նակ ցի խորհր դատ վութ-
յա նը։ 

•  Փոր ձեք համ բե րա տար լսել ողջ պատ մութ յու նը, մի՛ ընդ հա տեք 
պա ցիեն տին, մի՛ տվեք հե տաքրք րութ յու նից բխող և  մե ղադ րա-
կան հար ցեր, ինչ պես օ րի նակ՝ ի՞նչ էիր հա գել այդ օ րը, ի՞նչ գործ 
ու նեիր նրա հետ այդ ժա մին։ 

• Երբ անձն ա վար տի պատ մութ յու նը, փոր ձեք հաս կա նալ, թե ինչ 
գան գա տով է  Ձեզ դի մում։ 

•  Պա ցիեն տի գան գա տի վե րա բեր յալ հա մա պա տաս խան բժշկա-
կան մի ջամ տութ յուն ի րա կա նաց նե լուց բա ցի՝ շատ կար ևոր է, որ 
ի րա զե կեք վեր ջի նիս՝

•  սե ռա վա րակ նե րի ստուգ ման հե տա զո տութ յան մա սին, այդ թվում՝ 
բռնա բա րութ յան բե րա նա յին (օ րալ), կամ հե տանց քա յին (ա նալ) 
ձևե րի դեպ քում,

• ն շեք, որ ՄԻԱՎ-ի ստուգ ման հա մար ի րենք կա րող են հե տա զո-
տութ յուն ի րա կա նաց նել 3 ա միս անց, քա նի որ գո յութ յուն ու նի 
գաղտ նի շրջան,

• հ րա տապ հա կա բեղմ նա վո րիչ նե րի մա սին, ո րոնք ան ցան կա լի 
սե ռա կան ակ տից հե տո 72 ժամ վա ըն թաց քում կան խում են ան-
ցան կա լի հղիութ յու նը,

ԲԺՇԿԱԿԱՆԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸՍԵՌԱԿԱՆ

ԲՌՆՈՒԹՅԱՆԵՆԹԱՐԿՎԱԾ
ԱՆՁԱՆՑՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ

ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՄԱՏՈՒՑԵԼԻՍ
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• ս տու գեք հղիութ յան առ կա յութ յու նը,
• ՄԻԱՎ-ի կան խար գել ման հետ կոն տակ տա յին ե ղա նա կի մա սին, 

ո րը կա րող են օգ տա գոր ծել չպաշտ պան ված սե ռա կան ակ տից 
72 ժամ վա ըն թաց քում,

•  Սե ռա կան բռնութ յան ճգնա ժա մա յին կենտ րո նի մա սին, որն ան- 
վ ճար սո ցիալ-հո գե բա նա կան և  ի րա վա բա նա կան ծա ռա յութ յուն-
ներ է մա տու ցում սե ռա կան բռնութ յան են թարկ ված չա փա հաս-
նե րին և  ան չա փա հաս նե րին։  Կազ մա կեր պութ յան հե ռա խո սա-
հա մարն է՝ 077991280։

 Կար ևոր է նաև ի րա զե կել պա ցիեն տին, որ վեր ջինս կա րող է դի մել ոս-
տի կա նութ յուն, որն էլ կզբաղ վի հան ցա գոր ծութ յան բա ցա հայտ մամբ։ 
 Կար ևոր է ի րա զե կել պա ցիեն տին, որ

•  մարմ նի կապ տուկ նե րը, սե ռա կան օր գան նե րի շրջա նում առ կա 
վնաս վածք նե րը, հեշ տո ցում առ կա սերմ նա հե ղու կը մնում են մի-
ջի նում 72 ժամ, և  ե թե պա ցիեն տը ցան կա նում է դի մել ոս տի կա-
նութ յուն, ա պա ցան կա լի է, որ դա ա նի 72 ժամ վա ըն թաց քում, 

• ա պա ցույց նե րի հա վաք ման հա մար կար ևոր է, որ պա ցիենտն այս 
ըն թաց քում չլո ղա նա, որ պես զի կար ևոր ա պա ցույց նե րը չկոր չեն, 

•  չայ րի կամ չթա փի բռնա բա րութ յան օ րը կրած հա գուս տը և  կո-
շիկ նե րը։ 

Ան չա փա հա սի դեպ քում սե ռա կան բռնութ յան կաս կած նե րի դեպ քում 
ան գամ կար ևոր է հայտ նել դրա մա սին ի րա վա պահ մար մին նե րին։ 

ՑանկացածիրավիճակումկարողեքզանգահարելՍեռականբռնութ
յանճգնաժամայինկենտրոնհետևյալհեռախոսահամարով՝0779912
80ևստանալմասնագիտականխորհրդատվություն։
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 Հա յաս տա նում պաշ տո նա պես գրանց ված հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
կա նանց թի վը հաս նում է մոտ 85000-ի, ո րոնք, բախ վե լով բազ մա թիվ հիմ-
նախն դիր նե րի, շատ հա ճախ  չեն կա րող ի րաց նել ի րենց վե րար տադ րո-
ղա կան ա ռող ջութ յան ի րա վուն քը։  Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նայք 
ու նե նում են տար բեր խնդիր ներ. hե նա շար ժո ղա կան խնդիր ներ ու նե ցող 
(օգ տա գոր ծում է ան վա սայ լակ, հե նակ, ձեռ նա փայտ և  այլն), լսո ղութ յան 
խնդիր ներ ու նե ցող/խուլ, տե սո ղութ յան խնդիր ներ ու նե ցող/կույր, խո սե լու 
դժվա րութ յուն ու նե ցող, հո գե կան ա ռող ջութ յան խնդիր ներ ու նե ցող, մտա-
վոր խնդիր ներ ու նե ցող կա նայք և  այլն։

 Հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նայք վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջա պա-
հա կան ծա ռա յութ յուն նե րից օգտ վե լիս բախ վում են մի շարք խո չըն դոտ նե-
րի` մի ջա վայ րա յին (ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն մա տու ցող հաս տա-
տութ յու նում թե քա հար թա կի բա ցա կա յութ յուն, ան մատ չե լի ա ռող ջա պա-
հա կան կա հա վո րանք, ան մատ չե լի սար քա վո րում ներ), տե ղե կատ վա կան 
(այ լընտ րան քա յին ձևա չա փով ին ֆոր մա ցիա յի բա ցա կա յութ յուն, օ րի նակ` 
տե ղե կատ վա կան նյու թե րը չեն տրա մադր վում բրայլ յան գրե րով, աու դիո 
կամ խո շո րաց ված տա ռա չա փով  կույր կամ տե սո ղութ յան խնդիր ներ ու նե-
ցող ան ձանց հա մար, հեշտ ըն թերց վող տար բե րա կով` մտա վոր խնդիր ներ 
ու նե ցող ան ձանց հա մար, կամ տե ղե կատ վա կան նյու թե րը փակց ված են 
բարձ րութ յան այն պի սի մա կար դա կի վրա, որ  ան վա սայ լա կով տե ղա շարժ-
վող կի նը դժվա րա նում է կար դալ),  հա ղոր դակ ցա յին (լսո ղութ յան խնդիր-
ներ ու նե ցող ան ձանց հա մար հե ռա խո սա զան գե րի փո խա րեն տեքս տա-
յին հա ղոր դագ րութ յուն նե րի հա մա կար գի և  ժես տե րի լեզ վի թարգ ման չի 
բա ցա կա յութ յուն),  կամ վե րա բեր մուն քա յին (հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող 
կա նանց տար բեր խմբե րին սպա սար կե լու և ն րանց հետ շփվե լու է թի կա-
յի ոչ լիար ժեք պատ րաստ վա ծութ յուն,  հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող կնոջ 
վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան խնդիր նե րի վե րա բեր յալ բու ժաշ խա-
տող նե րի բա ցա սա կան կամ սխալ ըն կա լում ներն ու կարծ րա տի պե րը)։ 

 Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան, պտղա բե րութ յան հետ կապ ված 
ո րո շա կի ծա ռա յութ յուն նե րից օգտ վե լու միակ այ լընտ րան քը մաս նա վոր 

ԲԺՇԿԱԿԱՆԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒՆԵՑՈՂԿԱՆԱՆՑ

ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ
ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՄԱՏՈՒՑԵԼԻՍ
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ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տութ յուն ներն են, ո րը շատ հա ճախ ֆի նան սա-
պես ան հա սա նե լի է հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող կա նանց հա մար, քա նի 
որ նրան ցից մեծ մա սի ե կամ տի միակ աղբ յու րը հաշ ման դա մութ յան թո-
շակն է։

Ի՞նչհարցերչիկարելիուղղելհաշմանդամությունունեցող
կանանց՝

•  Մե նա՞կ եք ե կել, ըն տա նի քի ան դամ նե րից կամ ըն կեր նե րից որ ևէ 
մե կը չի՞ ե կել  Ձեզ հետ։

•  Հաս կա նու՞մ եք, կհի շե՞ք ինչ եմ ա սում։ Ու րիշ մե կը չի՞ ե կել  Ձեզ 
հետ, որ նրան ա սեմ։  

• Ձեր հաշ ման դա մութ յու նը չի՞ խան գա րել, կամ իս կա պե՞ս  Դուք 
ապ րում եք սե ռա կան կյան քով։

• Ձեզ կա րե լի՞ է մայ րա նալ, չէ՞ որ  Դուք հաշ ման դա մութ յուն ու նեք։ 
 Դա կա րող է բա ցա սա բար ազ դել  Ձեր հաշ ման դա մութ յան վրա։ 
Վս տա՞հ եք։

•  Դուք ա մուս նա ցա՞ծ եք, թե՞ ա նօ րի նա կան կա պի մեջ եք  Ձեր զու-
գըն կե րոջ հետ։

•  Ձեր հաշ ման դա մութ յամբ կկա րո ղա նա՞ք հոգ տա նել և  մե ծաց նել 
 Ձեր ա պա գա ե րե խա յին։  Լա՞վ եք մտա ծել։  Մի գու ցե ա զատ վե՞ք 
ե րե խա յից։

Ի՞նչհարցերհաշվիառնել

•  Համ բե րա տար և  ու շա դիր լսեք  Ձեր պա ցիեն տին, խրա խու սեք 
նրան, որ ի րեն մտա հո գող հար ցերն ուղ ղի  Ձեզ։  Հար գեք նրա 
կար ծի քը:

• Ե թե այ ցե լուն խո սե լու հետ դժվա րութ յուն ու նե ցող կին է, և  Դուք 
չեք հաս կա նում նրան, մի՛ շրջան ցեք հար ցը,  այլ խնդրեք, որ նա  
կրկնի այն։

•  Հար ցեր ուղ ղեք և  ա ռող ջութ յա նը վե րա բե րող քննար կում ներ ու-
նե ցեք ու ղիղ հաշ ման դա մութ յուն ու նե ցող այ ցե լո ւի հետ, այլ ոչ թե 
նրա ու ղեկ ցո ղի։

• Ե թե պա ցիեն տը լսո ղութ յան խնդիր ու նի, աշ խա տեք խո սել՝ ու ղիղ 
նա յե լով նրա դեմ քին, քա նի որ լսո ղութ յան խնդիր ներ ու նե ցող 
ան ձինք մե ծա մա սամբ կար դում են շուր թե րից։ Իսկ ե թե հի վան-
դը դժվա րա նում է հաս կա նալ, կա րող եք հա ղոր դակց վել՝ գրե լով 
թղթի վրա։

• Մ տա վոր խնդիր ներ ու նե ցող կա նանց հետ հա ղոր դակց վեք՝ օգ-
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տա գոր ծե լով ա վե լի հեշտ հաս կաց վող բա ռա պա շար։  Հարկ ե ղած 
դեպ քում կրկնեք հար ցե րը` օգ տա գոր ծե լով այլ բա ռեր, կամ ին-
ֆոր մա ցիան տրա մադ րե լու այլ ե ղա նակ գտեք։

• Ե թե պա ցիեն տը տե սո ղութ յան խնդիր ու նի, ցան կա ցած զննում 
կամ մի ջամ տութ յուն ի րա կա նաց նե լուց ա ռաջ բա ցատ րեք, թե ինչ 
եք ա նե լու, և  ինչ կա րող է զգալ։

•  Հե նա շար ժո ղա կան խնդիր ներ ու նե ցող ան ձը կա րող է զննման 
նստա րա նին բարձ րա նա լու դժվա րութ յուն ու նե նալ։   Հարց րեք, 
ե թե օգ նութ յան կա րիք ու նի, հա մա պա տաս խան օգ նութ յուն ցու-
ցա բե րեք։

•  Ֆի զի կա կան խնդիր ներ ու նե ցող կա նանց ո րոշ խմբե րի հա մար 
հան վե լը դժվար է։ Ուս տի հարց րեք, ե թե օգ նութ յան կա րիք ու նեն, 
հա մա պա տաս խան օգ նութ յուն տրա մադ րեք։

•  Գի նե կո լո գիա կան զննման ժա մա նակ հե նա շար ժո ղա կան 
խնդիր ներ ու նե ցող, ման կա կան ու ղե ղա յին կաթ ված ու նե ցող կա-
նայք (կծկված մկան նե րով) չեն կա րող ինք նու րույն տե ղա շար ժել 
ոտ քե րը։ Ուս տի պատ րաստ ե ղեք հա մա պա տաս խան ա յընտ-
րան քա յին օգ նութ յուն տրա մադ րել։

Անհրաժեշտթեժգիծծառայություն

«Ագաթ»ՀԿ, 077043042
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ՄԻԱՎ վա րակն այլևս չի հա մար վում որ ևէ խմբի հի վան դութ յուն: ՄԻԱՎ-
ով կա րող է վա րակ վել ցան կա ցած անձ՝ ան կախ իր սո ցիա լա կան-տնտե-
սա կան վի ճա կից, կրո նա կան պատ կա նե լութ յու նից, սե ռա կան կողմ նո-
րո շու մից, մաշ կի գույ նից, մաս նա գի տութ յու նից և  այլ հատ կա նիշ նե րից: 
ՄԻԱՎ-ով վա րակ ված լի նե լու մա սին չի կա րե լի են թադ րել կամ գու շա կել 
ար տա քին տես քից, ար տա քի նով պայ մա նա վոր ված որ ևէ հատ կա նի շից: 

 Վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յութ յուն նե րից օգտ վե լիս 
ՄԻԱՎ-ով ապ րող կա նայք հա ճախ հան դի պում են տար բեր խո չըն դոտ նե-
րի, ինչ պի սիք են բժշկա կան սպա սարկ ման մեր ժում, բժշկա կան գոր ծիք-
նե րի ձեռք բեր ման սե փա կան մի ջոց ներ, ա ռան ձին հի վան դա սեն յա կի հա-
վե լավ ճար ներ, խտրա կա նաց նող հար ցեր և  վե րա բեր մունք, հղիութ յու նից 
ա զատ վե լու հոր դոր ներ և  այլ դրսևո րում ներ:

Ե թե  Ձեզ դի մել է ՄԻԱՎ-ով ապ րող հղի կին, ա պա շատ կար ևոր է, որ.

• Ըն դու նեք պա ցիեն տին մե կու սի սեն յա կում, որ տեղ  Ձեզ նից բա-
ցի ոչ մեկ չի լի նի։ Ե թե պա ցիեն տին ու ղեկ ցում է ա ջակ ցող անձ 
կամ մաս նա գետ, կար ևոր է, որ ճշտեք պա ցիեն տից, թե արդ յո՞ք 
վեր ջինս ցան կա նում է, որ այդ ան ձը մաս նակ ցի խորհր դատ վութ-
յա նը։ 

• Ե թե թես տա վոր ման արդ յուն քում  Ձեր պա ցիեն տի մոտ հայտ նա-
բեր վել է ՄԻԱՎ վա րակ, փոր ձեք ա ռան ձին պայ ման նե րում, բա-
վա րար ժա մա նակ տրա մադ րե լով, ի րա կա նաց նել խորհր դատ-
վութ յուն և  ուղ ղոր դեք ՁԻԱՀ-ի կան խար գել ման հան րա պե տա-
կան կենտ րոն ախ տո րո շու մը հաս տա տե լու հա մար:

• Ա ռանց իր գի տութ յան և  թույտ վութ յան մի՛ պատ մեք կնոջ կար-
գա վի ճա կի մա սին իր հա րա զատ նե րից և  ոչ ո քին (այդ թվում սկե-
սու րին, մո րը):  Նաև զգույշ ե ղեք, որ բժշկա կան անձ նա կազ մից, 
ո րոնք առն չութ յուն չու նեն/որ ևէ մի ջամ տութ յուն չեն ի րա կա նաց-
նե լու իր հետ, ոչ ոք չտե ղե կա նա իր կար գա վի ճա կի մա սին:

ԲԺՇԿԱԿԱՆԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸ

ՄԻԱՎՈՎԱՊՐՈՂԿԱՆԱՆՑ
ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ

ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՄԱՏՈՒՑԵԼԻՍ
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• Իր բժշկա կան թեր թի կի վրա մի՛ գրեք ՄԻԱՎ կամ ՁԻԱՀ ախ տո-
րո շու մը, կա րող եք օգ տա գոր ծել հա տուկ կոդ, ո րը նշված կլի նի 
բժշկա կան թեր թի կի ներ սում:

•  Մի՛ փոր ձեք ի րեն հոր դո րել, որ կա տա րի հղիութ յան ար հես տա-
կան ընդ հա տում, քա նի որ ՄԻԱՎ-ով ապ րող կի նը ի րա վունք ու նի 
մայ րա նա լու և  ա ռողջ ե րե խա ու նե նա լու բո լոր հնա րա վո րութ յուն-
ներն ու նի: Ա վե լին. տրա մադ րեք նրան հա մա պա տաս խան տե-
ղե կատ վութ յուն, որ մո րից ե րե խա յին ՄԻԱՎ-ի փո խանց ման բո-
լոր մի ջո ցա ռում նե րը ձեռ նար կե լու պայ ման նե րում նա կա րող է 
ա ռողջ ե րե խա ու նե նալ:

•  Փոր ձեք չօգ տա գոր ծել այն պի սի խտրա կա նաց նող տեր մին ներ, 
ինչ պի սիք են ՍՊԻԴ-ով հի վանդ, տա ռա պող և  այլն, օգ տա գոր ծեք 
«ՄԻԱՎ-ով ապ րող մարդ» տեր մի նը:

• Կ նո ջը պետք է ի րեն հաս կա նա լի տեր մին նե րով/բա ռա պա շա-
րով բա ցատ րել ՄԻԱՎ-ի փո խանց ման ու ղի նե րը և ճշ տել՝ արդ յո՞ք 
հնա րա վոր է, որ վա րա կած լի նի այլ մար դու: Ն ման ռիս կի պա րա-
գա յում պետք է նրա հետ աշ խա տանք տա նել, որ հե տա զո տութ-
յուն ար վի նաև կոն տակտ ու նե ցած մար դուն:  Փոր ձեք բա ցատ րել 
ՀՌՎ դե ղո րայ քի կա նո նա վոր ըն դուն ման կար ևո րութ յու նը, ըն թա-
ցա կար գը, կողմ նա կի ազ դե ցութ յուն նե րը և դ րանց կա ռա վա րու-
մը:  Ներ կա յաց րեք՝ ինչ է ի րե նից ներ կա յաց նում ՄԻԱՎ-ի ետ կոն-
տակ տա յին կան խար գե լու մը:

•  Կար ևոր է, որ միա սին քննար կեք հղիութ յան և ծնն դա բե րութ յան 
ողջ ըն թաց քի ման րա մաս նե րը և  պա տաս խա նեք ի րեն հու զող 
բո լոր հար ցե րին:

•  Ցան կա ցած դե ղո րայք նշա նա կե լիս հա մա գոր ծակ ցեք ՁԿՀԿ-ի 
այն բժշկի հետ, ո րը հան դի սա նում է  Ձեր այ ցե լո ւի ըն տա նե կան 
բժիշ կը, քա նի որ կան դե ղա մի ջոց ներ, ո րոնք հա կա ցու ցում ու նեն 
ՀՌՎ դե ղա մի ջոց նե րի և ՄԻԱՎ-ի հետ:

•  Տե ղե կաց րեք, որ գո յութ յուն ու նի ՄԻԱՎ-ով ապ րող ան ձանց 
խնամ քով և  ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յամբ զբաղ վող հա-
սա րա կա կան կազ մա կեր պութ յուն՝  «Ի րա կան Աշ խարհ, Ի րա կան 
 Մար դիկ» ՀԿ, հեռ. 098 66 33 83:

• ՄԻԱՎ-ով ապ րող կա նայք կրկնա կի խո ցե լի են ըն տա նե կան 
բռնութ յան նկատ մամբ: Հ նա րա վոր է, որ ըն տա նի քի ան դամ նե-
րից որ ևէ մե կը կամ մի քա նի սը խո չըն դո տում են, որ կի նը ստա-
նա ՀՌՎ դե ղա մի ջո ցե րը կամ այ ցե լի բուժ հաս տա տութ յուն՝ պար-
բե րա կան հե տա զո տութ յուն ներ անց նե լու նպա տա կով:  Փոր ձեք 
խորհր դատ վութ յան ժա մա նակ ճշտել՝ արդ յո՞ք ա մեն բան կար-
գին է, և  նա ա ռանց ընդ հատ ման ստա նո՞ւմ է ՀՌՎ դե ղա մի ջո նե-
րը: Ն մա նա տիպ խնդիր ներ ար ձա նագ րե լուն պես կապ հաս տա-
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տեք հա մա պա տաս խան կա ռույց նե րի հետ (կազ մա կեր պութ յուն, 
ՁԻԱՀ-ի ԿՀԿ, ոս տի կա նութ յուն)։

Անհրաժեշտթեժգիծծառայություններ՝

ՁԻԱՀիկանխարգելմանհանրապետականկենտրոն,
թեժգիծ՝010610820
«ԻրականԱշխարհ,ԻրականՄարդիկ»ՀԿ,
թեժգիծ՝098663383
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ԼԲ կա նայք. սե ռա կան կողմ նո րո շու մը զգաց մուն քա յին, հու զա կան, ին-
տիմ, սե ռա կան գրավ չութ յուն նե րի ամ բող ջութ յունն է՝ ուղղ ված դե պի այլ 
ան հա տը։  Մարդ կանց մի մասն այդ գրավ չութ յուն ներն ու նի այլ սե ռի կամ 
գեն դե րի  նկատ մամբ (օ րի նակ՝ կին-տղա մարդ), մյուս մա սը՝ նույ նի նկատ-
մամբ (օ րի նակ՝ կին-կին), իսկ մեկ այլ մա սը՝ եր կու սի նկատ մամբ (օ րի նակ՝ 
կին– կին և  կին-տղա մարդ)։  Մաս նա գի տա կան գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում 
 Ձեզ կա րող են դի մել տար բեր սե ռա կան կողմ նո րո շում ու նե ցող կա նայք՝ և՛ 
տա րա սե ռա կան, և՛ նույ նա սե ռա կան, և՛ երկ սե ռա կան։  

 Նույ նա սե ռա կան կա նանց այլ կերպ ան վա նում են լես բի։  Լես բին զգաց-
մուն քա յին, հու զա կան,  ին տիմ, սե ռա կան գրավ չութ յուն ներ ու նի կա նանց 
նկատ մամբ։  Սո վո րա բար լես բի կա նայք դրսևո րում են նույ նա սեռ վար-
քա գիծ՝ նե րառ յալ սե ռա կան հա րա բե րութ յուն նե րը կա նանց հետ։  Բի սեք-
սո ւալ կա նայք վե րոնշ յալ գրավ չութ յուն նե րի ամ բող ջութ յունն ու նե նում են 
կա նանց և տ ղա մարդ կանց նկատ մամբ։  Սո վո րա բար բի սեք սո ւալ կա նայք 
դրսևո րում են նույ նա սեռ կամ տա րա սեռ վար քա գիծ՝ նե րառ յալ սե ռա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րը, ո րը կախ ված է զու գըն կե րոջ սե ռից/գեն դե րից։  Լի-
նել բի սեք սո ւալ կին չի նշա նա կում, որ կի նը ան պայ ման միա ժա մա նակ 
ու նի հա րա բե րութ յուն և՛ կա նանց, և՛ տղա մարդ կանց հետ. պար զա պես 
կյան քի ըն թաց քում մար դիկ ու նե նում են և/ կամ կա րող են ու նե նալ հա րա-
բե րութ յուն ներ և՛ կա նանց հետ, և՛ տղա մարդ կանց հետ։ 

Տ րանս կամ տրանս գեն դեր (Տ) մար դիկ. գեն դե րա յին ինք նութ յու նը կին, 
տղա մարդ կամ այլ գեն դեր՝ տրանս գեն դեր լի նե լու ներ քին հո գե բա նա կան 
ըն կա լումն է և  ան հա տա կան փոր ձը, ո րը կա րող է հա մա պա տաս խա նել 
(ի գա կան սե ռի կա նայք, ա րա կան սե ռի տղա մար դիկ) կամ չհա մա պա տաս-
խա նել (ա րա կան կամ ի գա կան սե ռի տրանս գեն դեր մար դիկ) ծննդյան 
ժա մա նակ նշված սե ռի հետ ա սո ցաց վող գեն դե րին:  Մար դիկ սո վո րա բար 
ի րենց գեն դե րա յին ինք նութ յունն ար տա հայ տում են ներ քին հո գե բա նա-
կան ըն կալ մանն ու զգա ցո ղութ յա նը հա մա պա տաս խան։ Օ րի նակ՝ թե ինչ-

ԲԺՇԿԱԿԱՆԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸԼԵՍԲԻ,

ԲԻՍԵՔՍՈՒԱԼ(ԼԲ)ԿԱՆԱՆՑև
ՏՐԱՆՍԳԵՆԴԵՐ(Տ)ՄԱՐԴԿԱՆՑ

ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ
ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՄԱՏՈՒՑԵԼԻՍ
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պես է ան հա տը նա խընտ րում հագն վել, խո սել կամ ընդ հա նուր առ մամբ 
դրսևո րել ի րեն սո ցիա լա կան մի ջա վայ րում։  Գեն դե րի մեր ըն կա լում նե րը 
սո վո րա բար սահ ման վում են սո ցիա լա պես կա ռուց ված առ նա կան-կա նա-
ցի երկբ ևե ռութ յամբ։ Այն, թե ինչ պես է ան հատն ար տա հայ տում իր գեն-
դե րը, միշտ չէ, որ կա րող է ցու ցա նիշ լի նել իր գեն դե րա յին ինք նութ յան. 
դրանք կա րող են տար բեր վել։ 

Տ րանս կամ տրանս գեն դեր մարդն իր գեն դե րի ներ քին ըն կալ մամբ (գեն-
դե րա յին ինք նութ յուն) և  ար տա հայտ մամբ տար բեր վում է ծննդյան ժա մա-
նակ նշված սե ռի հետ ա սո ցաց վող գեն դե րից։ Օ րի նակ՝ մար դը կա րող է 
լի նել ի գա կան սե ռի, սա կայն իր ներ քին ըն կալ մամբ ի րեն զգալ տղա մարդ 
և  իր բո լոր դրսևո րում նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել տղա մար դու դրսևոր-
մա նը տվյալ մշա կույ թում։ 

 Գո յութ յուն ու նեն նաև տրանս մար դիկ, ո րոնք ան հար մա րութ յուն ու նեն 
ի րենց մարմ նի և  սե ռա յին հատ կա նիշ նե րի հետ կապ ված (նախ կին մաս-
նա գի տա կան եզ րը՝ «տրանս սեք սո ւալ») և  ցան կութ յուն ու նեն կամ անց նում 
են սե ռի փո փո խութ յան գոր ծըն թաց ներ՝ ուղղ ված սե փա կան մար մի նը հա-
մա պա տաս խա նեց նե լու ի րենց զգա ցա ծին՝ անց նե լով հոր մո նա յին թե րա-
պիա, սե ռի փո փո խութ յան վի րա հա տութ յուն ներ և  այլն։  Հետ ևա բար մաս-
նա գե տին կա րող են դի մել տար բեր ինք նըն կա լում նե րով և  տար բեր գոր-
ծըն թաց նե րում գտնվող մար դիկ, ո րոն ցից ո րոշ մար դիկ.

• կա րող են լի նել ի գա կան սե ռի և  ցան կութ յուն չու նե նալ անց նել 
որ ևէ սե ռի փո փո խութ յան գոր ծըն թաց (ի գա կան սե ռի այլ գեն դեր 
կամ տղա մարդ գեն դե րա յին ինք նութ յուն ու նե ցող մար դիկ),

• կա րող են լի նել ի գա կան սե ռի և  ցան կութ յուն ու նե նալ անց նել սե-
ռի փո փո խութ յան գոր ծըն թաց, սա կայն դեռևս չեն սկսել,

• կա րող են լի նել ի գա կան սե ռի մար դիկ, ո րոնք սե ռի փո փո խութ-
յան գոր ծըն թա ցում են,

• կա րող են ծնված լի նել ա րա կան սե ռի և  ան ցած լի նել սե ռի փո-
փո խութ յուն՝ ի րենց մար մի նը և  սե ռա կան օր գան նե րի փո փո-
խութ յուն դե պի ի գա կան մարմնի։

Ե թե  Ձեզ դի մել է ԼԲ կին կամ տրանս գեն դեր մարդ, ա պա կար ևոր է հի-
շել, որ. 

•  Պետք չէ նույ նաց նել ԼԲ կա նանց և տ րանս գեն դեր մարդ կանց 
ու ի րենց ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը։  Նույ նա սե ռա կան ու երկ-
սե ռա կան կա նանց դեպ քում խոս քը գնում է գրավ չութ յուն նե րի 
ամ բող ջութ յան մա սին, իսկ տրանս գեն դեր մարդ կանց դեպ քում՝ 
սե փա կան գեն դե րի ներ քին հո գե բա նա կան ըն կալ ման ու ար-
տա հայտ ման։ Տ րանս գեն դեր մար դիկ կա րող են ու նե նալ տար-
բեր սե ռա կան կողմ նո րո շում ներ, ինչ պես կա նայք և տ ղա մար դիկ։ 
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 Կար ևոր է տրանս ան ձից հարց նել իր սե ռա կան կողմ նո րո շու մը և 
 զու գըն կե րոջ սե ռը/գեն դե րը, ե թե այդ տե ղե կութ յան կա րի քը կա։

• ԼԲ կա նանց դեպ քում կա րող են լի նել մար դիկ, ո րոնք նույ նա սեռ 
հա րա բե րութ յուն նե րի փորձ ու նե ցել են կամ ու նեն՝ նե րառ յալ սե-
ռա կան ակ տը, սա կայն չեն նույ նա կա նա նում որ պես լես բի կամ 
երկ սե ռա կան կին։  Միև նույն ժա մա նակ կնոջ ար տա քին տես քից 
հնա րա վոր չէ հաս կա նալ կամ գու շա կել նրա սե ռա կան կողմ նո-
րո շու մը և/ կամ նույ նա սեռ հա րա բե րութ յուն նե րի փոր ձա ռութ յու-
նը։

• Տ րանս մարդ կանց ինք նըն կա լում նե րը կա րող են լի նել ա մե նա-
տար բեր և  մար դիկ կա րող են օգ տա գոր ծել տար բեր եզ րույթ-
ներ ի րենց ինք նութ յու նը բնո րո շե լու հա մար՝ «տրանս», «տրանս-
գեն դեր», «տրանս սեք սո ւալ», «տրանս վես տիտ», «տրանս կին» 
կամ «տրանս տղա մարդ», «քվիր» և  այլն։  Մաս նա գի տա կան 
տե սանկ յու նից կար ևոր է չխառն վել և  հար ցե րի մի ջո ցով դուրս 
բե րել միայն այն տե ղե կութ յու նը, որն անհ րա ժեշտ է բժշկա կան   
խորհր  դատ վութ յունն ի րա կա նաց նե լու հա մար։

•  Մաս նա գե տը չպետք է փոր ձի փո խել ԼԲ կա նանց սե ռա կան կողմ-
նո րո շու մը, քա նի որ նույ նա սե ռա կա նութ յու նը և  երկ սե ռա կա նութ-
յու նը (1990 թ. ԱՀԿ պաշ տո նա պես) չեն հան դի սա նում հո գե կան 
խան գա րում, հոր մո նա յին խան գա րում, գե նե տի կա կան «շե ղում», 
ման կութ յան տա րի քում ե ղած խնդիր նե րի կամ այլ պատ ճա ռով 
ա ռա ջա ցած եր ևույթ։ Դ րանք սե ռա կան կողմ նո րոշ ման տա րա-
տե սակ նե րից են և  բազ մա գոր ծոն են, ինչ պես մար դու ցան կա-
ցած այլ ա ռանձ նա հատ կութ յուն։  Սե ռա կան կողմ նո րոշ ման փո-
փոխ ման փոր ձե րը մի ջազ գա յին մաս նա գի տա կան հան րույ թը չի 
ճա նա չում արդ յու նա վետ, հա մա րում է հա կաէ թի կա կան և  մարդ-
կանց վնաս հասց նող։ 

•  Մաս նա գե տը չպետք է փոր ձի փո խել տրանս կամ տրանս գեն դեր 
մարդ կանց գեն դե րա յին ինք նութ յու նը, քա նի որ վեր ջինս նույն-
պես չի հան դի սա նում հո գե կան խան գա րում (2018 թ. ԱՀԿ պաշ-
տո նա պես)։ Տ րանս ան ձինք կա րող են դի մել սե ռի փո փո խութ յան 
գոր ծըն թաց ներ անց նե լու հետ կապ ված հար ցե րով՝ նե րառ յալ 
հոր մո նա յին թե րա պիա, սե ռի փո փո խութ յան վի րա հա տութ յուն-
ներ և  այլն, ո րոնք հա մար վում են տրանս ան ձանց ա ջակ ցութ-
յան մաս նա գի տա կան մի ջոց։  Վեր ջի նիս հետ կապ ված պետք է 
հա վել յալ հետ ևել հա մա պա տաս խան մաս նա գի տա կան գրա կա-
նութ յա նը և  ու ղե ցույց նե րին։ 

• ԼԲ կա նայք կա րող են ու նե նալ ե րե խա ներ, ցան կութ յուն ու նե նալ 
հղիա նա լու և  այդ հար ցով դի մել մաս նա գե տին։ Իսկ տրանս ան-
ձանց վե րար տադ րո ղա կա նութ յան պահ պան ման հար ցե րը պետք 
է նե րառ ված լի նեն սե ռի փո փո խութ յան գոր ծըն թաց նե րի հա մա-



26

տեքս տում ի րա կա նաց վող խորհր դատ վութ յան մեջ։ 
• ԼԲ կա նանց դեպ քում ա ռա վել կար ևոր է պահ պա նել մաս նա գի-

տա կան խորհր դատ վութ յան գաղտ նիութ յան սկզբուն քը, քա նի որ 
եր րորդ ան ձի կող մից կնոջ սե ռա կան կողմ նո րոշ ման մա սին ի մա-
ցութ յու նը կա րող է հան գեց նել տե ղե կութ յան տա րած ման և խըն-
դիր նե րի ա ռա ջաց ման կնոջ կյան քում։  Սա այն հիմ նա կան վա խե-
րից է, որ ԼԲ կա նայք կա րող են ու նե նալ մաս նա գե տին դի մե լիս և 
 թաքց նել ի րենց սե ռա կան կողմ նո րո շու մը և/ կամ նույ նա սեռ հա-
րա բե րութ յուն նե րի փոր ձը։ Ե թե  Ձեզ դի մել է ԼԲ կին, ա պա կար ևոր 
է չքննար կել կնոջ սե ռա կան կողմ նո րո շումն այլ ան ձանց հետ և 
 ներ կա յութ յամբ կամ որ ևէ այլ կերպ ցույց տալ, որ տե ղե կութ յուն 
ու նեք կնոջ սե ռա կա նութ յան մա սին։ 

Անհրաժեշտթեժգծեր՝

«Փինք»իրավապաշտպանհասարակականկազմակերպություն

Իրավաբանականխորհրդատվություն՝099522533

Սոցիալականաշխատողիխորհրդատվություն՝096280290

Համայնքայինաշխատողիխորհրդատվություն՝096290280
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 Հա յաս տա նում բնակ վող եզ դի կա նանց շրջա նում հա ճա խա կի են խախ-
տում ներ ար ձա նագր վում վե րար տադ րո ղա կան ա ռող ջութ յան և  վե րար-
տադ րո ղա կան ի րա վունք նե րի ո լոր տում։ Եզ դի կա նանց շրջա նում հա ճախ 
են հան դի պում վաղ ա մուս նութ յուն նե րը և  ան չա փա հաս տա րի քի հղիութ-
յուն նե րը։  Շատ հա ճախ այդ կա նայք չեն տի րա պե տում ի րենց ի րա վունք նե-
րին, նրանք չգի տեն, թե ինչ է հղիութ յու նը և  ինչ պես պետք է ճիշտ խնա մեն 
ի րենց մար մի նը, ինչ պես պետք է ճիշտ վա րեն հղիութ յու նը կամ պաշտ-
պան վեն ան ցան կա լի հղիութ յու նից և  սե ռա վա րակ նե րից:  Քիչ չեն նաև այն 
դեպ քե րը, երբ վաղ ա մուս նութ յան և հ ղիութ յան հետ ևան քով թե՛ կա նանց, 
և  թե՛ նո րա ծին նե րի մոտ ա ռաջ են գա լիս ֆի զիո լո գիա կան լուրջ խնդիր ներ:

Ե թե  Ձեզ դի մել է եզ դի կին, ա պա շատ կար ևոր է, որ.

• Ըն դու նեք պա ցիեն տին մե կու սի սեն յա կում, որ տեղ  Ձեզ նից բա ցի 
ոչ մեկ չի լի նի։ Ե թե պա ցիեն տին ու ղեկ ցում է ա ջակ ցող անձ կամ 
մաս նա գետ, խնդրեք, որ նա դրսում սպա սի: 

•  Մի՛ փոր ձեք ան պայ ման պար զել, թե նա ազ գա յին որ ևէ փոք րա-
մաս նութ յան պատ կա նո՞ւմ է, թե՝ ոչ. դա որ ևէ նշա նա կութ յուն չու-
նի բժշկա կան ծա ռա յութ յուն մա տու ցե լիս:

• Ա ռող ջութ յան և  այլ հար ցե րի քննար կու մը մի՛ ի րա կա նաց րեք 
կնոջ հա րա զատ նե րի հետ, այլ քննար կեք ան մի ջա պես կնոջ հետ:

• Հ նա րա վո րինս ա վե լի մատ չե լի ձևով հա ղոր դակց վեք, խու սա փեք 
բարդ բժշկա կան եզ րույթ նե րից:

•  Փոր ձեք եզ դի կնոջ հետ խո սել ժա մա նա կա կից հա կա բեղմ նա վոր-
ման մե թոդ նե րի օգ տա գործ ման կար ևո րութ յան մա սին՝ ան ցան-
կա լի հղիութ յու նից և  սե ռա վա րակ նե րից խու սա փե լու հա մար:

• Ե թե  Ձեզ դի մել է ան չա փա հաս տա րի քի հղի կին, ա պա ան կախ 
նրա նից, թե նա ինչ ազ գութ յան է, տե ղե կաց րեք այդ մա սին ի րա-
վա պահ մար մին նե րին, քա նի որ սա ո րակ վում է որ պես սե ռա կան 
բռնութ յուն: 

ԲԺՇԿԱԿԱՆԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԸԵԶԴԻԱԿԱՆ

ՀԱՄԱՅՆՔԻԿԱՆԱՆՑ
ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆ

ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՄԱՏՈՒՑԵԼԻՍ
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Ըն դուն ված է հա մա րել, որ եզ դի հա մայն քի կա նայք պետք է դեռևս ան-
չա փա հաս տա րի քում ա մուս նա նան և  ե րե խա ներ ու նե նան, սա կայն հարկ 
ենք հա մա րում նշել, որ վաղ ա մուս նութ յուն նե րը ոչ մի դեպ քում չեն կա րող 
դի տարկ վել որ պես ազ գա յին ա վան դույթ և ք րեո րեն պատ ժե լի են:

Անհրաժեշտթեժգիծծառայություններ՝

Սեռականբռնությանճգնաժամայինծառայություն077991280




