
 

 

 

 

 

 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԵՎ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱԳԱՆՔԸ 

Հետազոտող՝ Ալինա Պողոսյան 

 

 

Սույն հետազոտությունը հնարավոր է դարձել Բաց հասարակության հիմնադրամներ – 

Հայաստանի ամբողջական ֆինանսական օժանդակության՝ քաղաքականության կրթաթո-

շակներ ծրագրի շնորհիվ: Հոդվածում տեղ գտած վերլուծություններն արտահայտում են 

հեղինակի տեսակետը և կարող են չհամընկնել Բաց հասարակության հիմնադրամներ - 

Հայաստանի դիրքորոշումների ու տեսակետների հետ։ 

 

 

 

 

 

 Երևան 
2017 



 
1 

 

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 

 

 

 

 

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ............................................................................................................................. 1 

ՆԵՐԱԾՈւԹՅՈւՆ ........................................................................................................................................ 2 

ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈւԹՅՈւՆԸ ................................................................................................... 5 

ԲՈւԺՕԳՆՈւԹՅՈւՆ ................................................................................................................................ 6 

ԻՐԱՎՈւՆՔՆԵՐԻ ՈՏՆԱՀԱՐՈւԱՄ, ԽՏՐԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ ԵՎ ԽԱՐԱՆ ....................................... 9 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ԱՐՁԱԳԱՆՔԸ ԵՎ ԲԱՑԵՐԸ .........................................................................12 

ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ .........................................................................................................................................19 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ ..........................................................................................................22 

 

 

  



 
2 

«Բուժել, բոլորին բուժել: Սոցիալապես խոցելի խմբերին տալ 

փաթեթներ, որ մնան բուժման մեջ, գնալ մարդասիրական 

ճանապարհով, որը հիմա ամենաարդյունավետն է նաև: ՄԻԱՎ-ը 

շատ հետաքրքիր վիրուս է. այն ավելի շատ իրավական, 

սոցիալական, հումանիտար խնդիր է, քան բժշկական: Բժիշկներն 

իրենց մասնաբաժին գործն արել են, 30-ից ավել դեղ են ստեղծել, 

բուժում էլ տալիս են, բայց թե ինչպես է այդ ամեն ինչը 

կազմակերպվում, դա արդեն այլ հարց է»:  

Հ. Մադոյան 

 

ՆԵՐԱԾՈւԹՅՈւՆ 

  

Հայաստանում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի տարածումը բավականին մտահոգիչ է: 

Վարակակիրների թիվը՝ բնակչության թվի համեմատ բավականին բարձր տոկոս է 

կազմում: Էլ ավելի մտահոգիչ է այն, որ թիվը տարեց տարի աճում է: Այնուամենայնիվ, 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հիմնախնդիրը Հայաստանում ավելի շատ մշակութային, սոցիալական և 

իրավական հարթությունում է, քան առողջապահական: Ներկայումս Հայաստանում 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ունեցող անձիք ստանում են արդյունավետ բուժում, երկրում գործում է 

մասնագիտացված բժշկական կենտրոն, որի արդյունավետությունը փորձագետները 

բավականին բարձր են գնահատում: Այնուամենայնիվ, Հայաստանում շատ մեծ է 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ունեցող անձանց դատապարտումը, նրանց հանդեպ անհանդուրժող և 

խտրական վերաբերմունքը, իրավունքների ոտնահարումը: Այս մշակութային մթնոլորտը 

հանգեցնում է նրան, որ հնարավոր վարակակիրները խուսափում են ախտորոշումից, 

որոշ դեպքերում՝ նաև բուժումից: Այս հարցերում հատկապես կանանց խոցելիությունը 

մեծացնում է չախտորոծվողների թիվը նրանց շրջանում:  

Ոլորտի մյուս կարևոր մարտահրավերը պայմանվորված է նրանով, որ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հիմնական աղբյուրը Հայաստանի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հակազդեցության 

քաղաքականության շրջանակից դուրս է: Այսօր Հայաստանում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ 

վարակակիրների մեծամասնությունը Ռուսաստանից վերադարձած աշխատանքային 

միգրանտներ են և նրանց կանայք: Աշխատանքային միգրանտները համարվում են 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ռիսկի խումբ, իսկ Ռուսաստանը՝ հիմնական աղբյուր: 

Այս և այլ մարտահրավերները հասկանալու համար նախաձեռնվեց սույն 

հետազոտությունը, որի նպատակն է բացահայտել Հայաստանում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ունեցող 

անձանց հիմնական խնդիրները, սոցիալական քաղաքականության հանդեպ դրանց 

արձագանքը և հիմնախնդիրները նվազեցնելու հնարավոր ուղիները: Հետազոտության 

շրջանակում հատուկ անդրադարձ կա ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ անձանց առողջապահական և այլ 

իրավունքների պաշտպանության հիմնախնդիրներին, ինչպես նաև աշխատանքային 
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միգրանտների շրջանում վարակի տարածման կանխարգելման հնարավորություններին և 

մարտահրավերներին: 

Հետազոտության արդյունքները հիմնված են ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին վերաբերող 

քաղաքականության փաստաթղթերի, վիճակագրության, վերլուծությունների ուսումնա-

սիրության վրա: Գրասենյակային ուսումնասիրության (desk research) այս բաղադրիչը 

հատկապես կարևոր է եղել Հայաստանում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի և դրա հակազդեցության 

իրավիճակը գնահատելու գործում: Գրասենյակային ուսումնասիրության շրջանակում 

դիտարկվել է նաև ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ հակազդեցության և միգրացիայի ոլորտի պետական, 

հասարակական և միջազգային կազմակերպությունների գործունեությունը, ինչը թույլ է 

տվել բացահայտելու Հայաստանում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի արձագանքման հիմնական 

ուղղությունները և դրանց համապարփակությունը: ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ունեցող անձանց անհա-

տական պատմությունների ուսումնասիրությունը ևս կարևոր առաջնային աղբյուր է 

հանդիսացել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ոլորտում հիմնախնդիրների բացահայտման համար:  Ուսում-

նասիրության մեթոդաբանության կարևոր բաղադրիչ է եղել փորձագիտական հարցումը: 

Փորձագիտական հարցումներ և խորհրդատվություններ են իրականացվել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ 

կանխարգելման առանցքային դերակատարների՝ Առողջապահության նախարարության 

փոխնախարարի, Գլոբալ հիմնադրամի ներկայացուցչի, Միգրացիաոն պետական 

ծառայության ներկայացուցչի, ինչպես նաև ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ կանխարգելմամբ զբաղվող 

հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ: Ոլորտի առանցքային 

դերակատարների հետ փորձագիտական հարցումները նպաստել են ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի 

կանխարգելմանն ուղղված  քաղաքականության և դրա իրագործման գործողություններին 

ուղղված առաջարկների մշակմանը:  

Հետազոտության հիման վրա ձևակերպել են հետևյալ առաջարկները:  

Առաջարկ 1. Բժշկական կրթական հաստատություններում և առողջապահական 

հիմնարկներում ավելացնել կրթական միջոցառումները, որոնք ուղղված են ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ 

ունեցող անձանց իրավունքների մասին տեղեկացմանը, նրանց հետ աշխատանքի 

առանձնահատկությունների իմացությանը և բժշկական էթիկայի կարևորմանը: 

Առաջարկ 2. Հասարակության շրջանում բարձրացնել տեղեկացվածությունը 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի մասին և շատացնել այն միջոցառումները, որոնք ուղղված են 

հանրության շրջանում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի, միասեռականների, թմրանյութեր 

օգտագործողների և սեքս աշխտողների նկատմամբ տեղեկացված և մարդասիրական 

դիրքորոշում ձևավորելուն:   

Առաջարկ 3. Ապահովել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ունեցող կամ ախտորոշման համար դիմած 

անձանց հետ բժշկական, սոցիալական, իրավական և էթիկական առումներով 

մասնագիտացած բժիշկ(ներ) առնվազը բոլոր մարզային հիվանդանոցներում և Երևանի 

բոլոր հիվանդանոցներում:  

Առաջարկ 4. Ձևավորել մեխանիզմներ, որոնք հնարավորություն կտան 

հասարակական կազմակերպություններին մասնակցել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ բուժման դեղորայքի 

գնման գործընթացի մշտադիտարկմանը:  
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Առաջարկ 5. Խթանել Հայաստանում և Ռուսաստանում գործող ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի 

հակազդեցությամբ և միգրացիայով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների 

միջև համագործակցությունը: 

Առաջարկ 6. Միգրանտների հարցերով և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ հակազդեցությամբ 

զբաղվող կազմակերպությունների միջև համագործակցության սերտացում: 

Առաջարկ 7. Ներդնել պետության կողմից ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ունեցող անձանց 

մատուցվող ծառայությունների պատվիրման մեխանիզմներ:  

Հետազոտությունն իրականացվել է Բաց հասարակության հիմնադրամներ-

Հայաստան կազմակերպության կողմից ֆինանսավորվող Քաղաքականության 

կրթաթոշակ նախաձեռնության շրջանակում: 
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ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈւԹՅՈւՆԸ  

 

Չնայած հարցի վերաբերյալ համեմատական լռությանը  Հայաստանում 

սեռավարակները և մասնավորապես ՁԻԱՀ/ՄԻԱՎ-ը բավականին մեծ հիմնախնդիր են 

ներկայացնում1: Հիմնախնդիրն այնքան լուրջ է, որ Հայաստանը մինչև անգամ հայտնվել է 

բնակչության թվի համեմատ ամենաշատ ՁԻԱՀ/ՄԻԱՎ վարակակիր ունեցող երկրների 

ցանկում 2 : Եթե տարիներ առաջ ՄԻԱՎ փոխանցվում էր հիմնականում թմրադեղերի 

օգտագործման միջոցով, ներկայումս ամենատարածված փոխանցման միջոցը սեռական 

ուղին է 3 : Ընդ որում, ՁԻԱՀ/ՄԻԱՎ վարակակիրների  80%-ը Հայաստանից մեկնող 

սեզոնային աշխատանքային միգրանտներ են և նրանց կանայք 4 : Հայաստանում 

բավականին բարձր է տղամարդկանց սեզոնային արտագնա աշխատանքի ցուցանիշը: 

Արտագնացությունը, փաստորեն, մի կողմից ապահովում է ընտանիքի եկամուտը, մյուս 

կողմից՝ բազմաթիվ հիմնախնդիրների, այդ թվում նաև սեռավարակների ռիսկ է 

պարունակում: Տղամարդիկ, ովքեր ամեն տարի աշխատելու են մեկնում Ռուսաստան և 

այլ երկրներ, որոշ դեպքերում վերադառնում են ՁԻԱՀ/ՄԻԱՎ-ով և այլ 

սեռավարակներով՝ վարակելով նաև իրենց կանանց: Ինչպես նշում են փորձագետները, 

վերջին տարիներին միգրանտների և նրանց կանանց շրջանում ՁԻԱՀ/ՄԻԱՎ 

վարակակիրների թիվը մեծանում է 5 : Հետազոտությունների ինտենսիվացմամբ 

պայմանավորված՝ վերջին տարիներին մեծացել են նաև հղի կանանց շրջանում 

ՁԻԱՀ/ՄԻԱՎ-ի ախտորոշման դեպքերը6: 

Հայաստանում սեռավարակները և հատկապես ՁԻԱՀ/ՄԻԱՎ-ը ոչ միայն 

առողջապահական հիմնախնդիր են, այլ ունեն նաև սուր ընդգծված սոցիալական և 

մշակութային կողմ: Նման առողջական խնդիրներ ունեցող մարդիկ բախվում են ոչ միայն 

բուժման հետ կապված հիմնախնդիրների և դրանց հետևանքներին, այլ նաև մի շարք 

իրավունքների ոտնահարման: ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ունեցող մարդիկ Հայաստանում ստիպված 

են պայքարել ոչ միայն իրենց առողջության համար, այլ նաև հանրության 

դատապարտող, ստիգմատիզացնող, խտրականացնող և մեկուսացնող վերաբերմունքի 

դեմ:  

Հիմնախնդրի սրությունն է՛լ ավելի է ընգծում այն հանգամանքը, որ Հայաստանում 

սեզոնային արտագնացության ամենաբարձր ցուցանիշ ունեցող մարզերը՝ Շիրակն ու 

Գեղարքունիքը 7 , նաև ամենապահպանողական և ամենապատրիարխալ մարզերն են: 

                                                             

1 ՄԻԱՎ վարակակիրների մեծ մասը վարակը ձեռք է բերում Ռուսաստանում, Ազատություն 

ռադիոկայան նոյեմբեր 30, 2013, http://www.azatutyun.am/a/25185455.html , last access 23.01.2017 

2 Նույն տեղում 

3 Նույն տեղում 

4 Նույն տեղում 

5 Նույն տեղում 

6 ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին հակազդման 2013-2016 թվականների ազգային ծրագիր, էջ 6 

7  IOM Report on Household Survey on Migration in Armenia, 2014, 

http://publications.iom.int/system/files/pdf/household_survey_eng.pdf , last accessed 24.01.2017 

http://www.azatutyun.am/a/25185455.html
http://www.azatutyun.am/a/25185455.html
http://publications.iom.int/system/files/pdf/household_survey_eng.pdf
http://publications.iom.int/system/files/pdf/household_survey_eng.pdf
http://publications.iom.int/system/files/pdf/household_survey_eng.pdf
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Պահպանողական և պատրիարխալ մշակույթը խոչընդոտում է ՁԻԱՀ/ՄԻԱՎ ունեցող 

մարդկանց հիմնախնդիրների բարձրաձայնումը՝ էլ ավելի բարդացնելով դրանց 

հաղթահարումը8: Այս հանգամանքը նաև նպաստում է ընդհանուր առմամբ ՁԻԱՀ/ՄԻԱՎ 

ունեցող մարդկանց հանդեպ անհանդուրժողականության և իրավունքների 

ոտնահարման համար նպաստավոր միջավայրի ստեղծմանը:  

 

ԲՈւԺՕԳՆՈւԹՅՈւՆ 

Հայաստանում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի բուժման ոլորտը բավականին կանոնակարգված և 

լավ կազմակերպված է: Ի տարբերություն Հայաստանի ընդհանուր բժշկական 

մշակույթին, այս որոլտում կան ախտորոշման և բուժման ուղեցույցեր, որոնք կազմված են 

բազմաթիվ հետազոտությունների հիման վրա: Ուստի, փորձագետները նշում են, որ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի բուժումը Հայաստանում բավականին արդյունավետ է իրականացվում:  

Այսօր Հայաստանում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հակազդեցության տարածված և 

արդյունավետ եղանակը հակառետրովիրուսային բուժումն է: Հակառետրովիրուսային 

բուժումը շատ կարևոր է, քանի որ հետազոտություններով ապացուցված է այդ մեթոդի 

արդյունավետությունը և ՁԻԱՀ/ՄԻԱՎ ունեցող մարդկանց շրջանում մահացության 

կրճատումը: Հակառետրովիրուսային բուժում ստացած մարդկանց շրջանում 

մահացությունը 0.35% է, մինչդեռ այդ բուժումը չստացած մարդկանց շրջանում՝ 35%9: 

Մինչ 2018 թվականը հակառետրովիրուսային բուժումը շնորհիվ միջազգային 

դրամաշնորհային ծրագրերի՝ մասնավորապես Գլոբալ Ֆոնդի, անվճար կերպով 

տրամադրվում է Հայաստանի բոլոր ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ունեցողներին: 2018թ.-ին այս 

հիմնադրամի կողմից դեղերի տրամադրումն ավարտվում է, սակայն Հայաստանը կարող 

է Գլոբալ Ֆոնդից ստացվող ֆինանսավորումը երկարացնել ևս երեք տարով: 

Այնուամենայնիվ 2021 թվականից այդ բուժօգնությունը այլևս հասանելի չի լինի 

դրամաշնորհենրի միջոցով և ակնկալվում է, որ պետությունն իր վրա պետք է վերցնի այդ 

ծախսը: Այս գործընթացը դեռևս պետության կողմից լիարժե սկսված չէ, ինչը մեծ 

մտահոգություն է առաջացնում թե՛ հիվանդների և թե՛ փորձագետների շրջանում: 

 «Եթե խոսում ենք անվճար բուժման մասին (վճարովին այլ հարց է, այն 

տատանվում է տարեկան 150-5000 դոլարի սահմաններում) մեր երկիրը մինչև 

հիմա դեղ չի գնալ, միջազգային կազմակերպություններն են տրամադրել: Մյուս 

տարվանից պետք է գնի: Ես մի քիչ հոռետես եմ, ակնկալում եմ, որ լուրջ 

խնդիրներ կլինեն, բայց դա մեր երկրի կոռումպացված լինելուց է, և կապված չէ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ հակազդեցության քաղաքականությամբ» նշում է փորձագետներից 

մեկը: 

  

                                                             

8 HIV and AIDS prevention, World Vision Armenia, http://www.wvarmenia.am/en/wwd/show/2 , last 

accessed 23.01.2017 

9 ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին հակազդման 2013-2016 թվականների ազգային ծրագիր, էջ 13 

http://www.wvarmenia.am/en/wwd/show/2
http://www.wvarmenia.am/en/wwd/show/2
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Գլոբալ Ֆոնդից ստացվող գումարները տարեց տարի նվազում են, և պետությունը 

ենթադրաբար պետք է ներդրում կատարի, սակայն մինչ օրս, ինչպես նշում են 

փորձագետները, դա տեղի չի ունեցել: Կրճատվում են ոչ միայն Գլոբալ հիմնադրամի 

կողմից ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման և բուժման համար հատկացված գումարները, 

այլ ընդհանուր առմամբ պետական բյուջեում կրճատվում են առողջապահությանը 

հատկացված գումարները: Այս առումով, թեև Առողջապահության նախարարության 

ներկայացուցիչները հայտնում են իրենց մտահոգությունը, այնուամենայնիվ  նշում են, որ 

իրենք ծախսերը պլանավորում են ըստ առաջնահերթությունների և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի 

կանխարգելումը և բուժումը մեծ առաջնահերթությունների շարքում է: Չնայած սրան, 

այնուամենայնիվ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հակազդեցությամբ զբաղվող ՀԿ-ներկայացուցիչները 

մտահոգություն են հայտնում, որ ֆինանսների կրճատման արդյունքում պետությունը 

կարող է կրճատել որոշ հիվանդների՝ օրինակ թմրանյութեր օգտագործողների համար 

բուժօգնությունը կամ որոշ կանխարգելիչ և հարակից այլ միջոցառումների ծախսերը:   

Մտահոգությունը պայմանավորված է նաև նրանով, որ դեռևս հայտնի չէ, թե ինչ 

դեղամիջոց և ինչպիսի տեսականի կապահովվի: Հակառետրովիրուսային բուժման 

արդյունավետությունը, թեև ապացուցված է, այնուամենայնիվ կարևոր է նաև 

Հայաստանում ապահովել աշխարհում հայտնաբերված նորագույն դեղամիջոցների 

հանդեպ մատչելիություն: Դեղորայքի բազմազանությանը կարևոր է յուրաքանչյուր 

հիվանդի համար առավել հարմար և նվազագույն կողմնակի ազդեցությամբ բուժում 

առաջարկելու համար: Ինչպես նշում է փորձագետներից մեկը.  

«Հայաստանու բժիշկները հնարավորություն չեն ունենում հաշվի առնել 

կողմնակի էֆեկտները, տանելությունը, մեկը թեթև է տանում, մեկը ծանր: Այս 

դեղը մարդիկ ողջ կյանքը խմում են և եթե ինչ-որ մեկը դրա կողմնակի 

ազդեցությունը ծանր է տանում, կարող է հոգնել ու չնայած նրան, որ կվատանա, 

դադարեցնել բուժումը»: 

Կարևոր է նշել նաև, որ Հայաստանում բավականին հաջողված է համարվում 

վարակակիր կանանց կողմից առողջ երեխաների ծննդաբերության փորձը: Վարակի՝ 

մորից երեխային անցնելու դեպքերի նվազեցման առումով Հայաստանը համարվում է 

աշխարհի ամենահաջող ցուցանշը գրանցած երկրներից մեկը 10 : Սակայն այստեղ ևս 

փորձագետները նշում են, որ կա ոլորտի բարելավման անհրաժեշտություն: 

Մասնավորապես, Հայաստանում ոչ բոլոր հիվանդանոցներն են կարող ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ 

ունեցող կանանց ծննդաբերությունն ընդունել: Ուստի, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ունցող ծննդկաններն 

ուղեգրվում են Հանրապետական հիվանդանոց, որը համարվում է այդ ոլորտում 

մասնագիտացված: Սա հատկապես բարդություններ է ստեղծում մարզերում բնակվող 

անձանց համար, ում համար մայրաքաղաքում ծննաբերությունը զգալի ծախս է 

պահանջում: Այս պարագայում, ինչպես նշում է փորձագետներից մեկը, եթե պետությունը 

չի կարողանում ապահովել բոլոր հիվանդանոցներում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ կանանց 

ծննդաբերությունն ապահովող մասնագիտացված բժիշկներ, պետք է գոնե ուղեգրման 

                                                             
10 Հայաստանում մորից երեխային ՄԻԱՎ-ի փոխանցումը վերացված է 

http://www.armaids.am/news/view/emtct_validation.html 
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ծախսերն իր վրա վերցնի: Այստեղ, թերևս, կարևոր է նշել նաև այն հանգամանքը որ 

ֆինանսական մատչելիությունից առավել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ունեցող կանանց համար կարևոր 

է հիվանդանոցում բժիշկների և սպասարկող անձնակազմի վերաբերմունքն իրենց: 

Ինչպես նշեց փորձագետներից մեկը, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ունեցող կանայք պահանջ են 

ներկայացնում, որ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ հակազդեցության կենտրոնը, որը ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ունեցող 

անձանց հետ աշխատանքի մեծ փորձ ունի և ավելի մեծ վստահություն է վայելում 

վարակակիրների շրջանում, ունենա իր գինեկոլոգը: Սա ևս մեկ անգամ փաստում է, որ 

կանայք իրենց այնքան էլ հարմարավետ չեն զգում այլ հիվանդանոցների 

բուժանձնակազմի վերաբերմունքից:  

ՄԻԱՀ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնի արդյունավետ 

աշխատանքը ազդեցիկ նպաստող գործոն է Հայաստանոմ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի 

կանխարգելման համար: Սակայն բոլոր մասնագիտացված ծառայությունների 

կենտրոնացումն այդ հաստատությունում բուժօգնությունը պակաս հասանելի է 

դարձնում մարզային քաղաքների և գյուղերի բնակչության համար: Ֆորմալ առումով ՀՀ 

յուրաքնչյուր տեղամասային պոլիկլինիկայում կարելի է ախտորոշվել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի 

համար, սակայն այդ հաստատություններում բուժանձնակազմի անպատրաստությունը 

պատշաճ վերաբերմունք ցուցաբերելու, և բժշկական գաղտնիության ապահովման 

հանդեպ անվստահությունը մարդկանց ետ է պահում իրենց տարածքի 

հաստատություններում ստուգվելուց: Արդյունքում, մարզային բնակչությունը պետք է 

ժամանակային և ֆինանսական ծախսեր կրի Երևան այցելելու համար: Սա հատկապես 

մեծ բարդություն է ստեղծում այն կանանց համար, ովքեր հնարավորություն չունեն իրենց 

բացակայության ընթացքում երեխաների խնամքը կազմակերպելու և ում ամուսինները 

առանձնապես աջակցող չեն: Այս և այլ գործոններ նպաստում են նրան, որ կանանց 

շրջանում ախտորոշման համար դիմող և հետևաբար նաև բուժում ստացողների թիվը 

փոքր է:  

 Այսօր բոլոր փորձագետները միանշանակ նշում են, որ Հայաստանում 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հիմնական աղբյուրը Ռուսաստանն է: Վարակակիրների ճնշող 

մեծամասնությունն աշխատանքային միգրանտներն են, ովքեր վարակն իրենց հետ 

բերում են Ռուսաստանից: Սա էականորեն բարդացնում է Հայաստանում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ 

կանխարգելման միջոցառուները: Նախ, ինչպես ցույց է տալիս փորձը, կանխարգելման 

ամենաարդյունավետ միջոցը բուժումն է: Բուժում ստացող հիվանդների արյան մեջ 

վարակի տոկոսն այնքան մոտ է զրոին, որ նրանք այլևս վարակը փոխանցող չեն 

համարվում: Սակայն, այն հանգամանքը, որ վարակը Հայաստան է հասնում 

Ռուսաստանից (որտեղ կանխարգելման քաղաքականությունն այնքան էլ արդյունավետ 

չի գնահատվում) էական մարտահրավեր է Հայաստանում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի 

կանխարգելման հարցում: Նույնիսկ այն պարագայում, երբ բոլոր վարակակիրները 

Հայաստանում բուժում են ստանում, այնուամանայնիվ ամենամեծ ռիսկային խմբի՝ 

միգրանտների և նրանց ընտանիքի անդամների շրջանում ռիսկը դեռևս բավականին 

կայուն է:  
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ԻՐԱՎՈւՆՔՆԵՐԻ ՈՏՆԱՀԱՐՈւԱՄ, ԽՏՐԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ ԵՎ ԽԱՐԱՆ 

Թերևս ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ունեցող մարդկանց ամենահիմնական իրավունքներից են 

Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման ՀՀ օրենքում ամրագրված 

բուժօգնություն ստանալու և անանուն ախտրոշման և բուժման իրավունքները (Հոդված 4 

և 5), որոնք նաև ամենահաճախ ոտնահարվող իրավունքներն են: Ինչպես ցույց է տալիս 

հետազոտությունը, միշտ չէ, որ բժշկական անձնակազմը և առչնվող մասնագետները 

հետևում են ախտորոշման և բուժօգնության ընթացքում դիմողի անանունության 

իրավունքի պահպանմանը11: 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի բուժումն Հայաստանում առայժմ տրամադրվում է բոլոր 

հիվանդներին, այնուամենայնիվ կան որոշակի սահմանափակումներ, որոնք 

խոչընդոտում են ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ունեցող բոլոր մարդկանց ստանալ այդ բուժօգնությունը: 

Մասնավորապես, համաձայն փորձագիտական կարծիքի, հաճախ կանայք բախվում են 

ընտանիքի անդամների կողմից սահմանափակումների:  

«Չնայած այն հանգամանքին, որ ՀՀ-ում ՄԻԱՎ-ով ապրող կանանց 98%-ը 

վարակվել է իրենց հիմնական զուգընկերոջից, կնոջ ՄԻԱՎ կարգավիճակի 

բացահայտումից հետո կանայք են, որ խտրականության են ենթարկվում 

ընտանիքում ամենից շատ: Իսկ հիմնականում խտրականության և բռնության 

նրանց ենթարկում են իրենց սկեսուրները: Իսկ աղջկա ընտանիքի անդամները 

հիմնականում տեղյակ չեն իրենց աղջիկների ՄԻԱՎ կարգավիճակի մասին.  

նրանք նախընտրում են այն թաքցնել սեփական ծնողներից: Իսկ այս 

պարագայում, բռնության արդյունքում դժվարանում է նույնիսկ 

ամուսնալուծության հարցը»,- նշում է «Իրական աշխարհ, իրական մարդիկ» ՀԿ-

ի սոցիալական աշխատող Ա. Ավետիսյանը12:  

Փորձագետները բարձրաձայնում են նաև այն հանգամանքը, որ կանանց` 

տղամարդկանց համեմատ ավելի խոցելի է դարձնում այն հանգամանքը, որ «Կանանց 

կողմից սեռական հարաբերության մերժումը կամ պահպանակ օգտագործելու 

առաջարկը կարող է ուղեկցվել բռնությամբ (նույնիսկ այն պարագայում, երբ ամուսինը 

ռիսկային վարքագիծ է դրսևորում և կանայք տեղյակ են այդ մասին)»13: Բացի այդ, ինչպես 

արդեն նշվել է վերը, հատկապես մարզային բնակավայրերում, կանայք, ովքեր 

հնարավորություն չունեն իրենց բացակայության ընթացքում երեխաների խնամքը 

կազմակերպելու և ում ամուսինները առանձնապես աջակցող չեն բարդությունների են 

բախվում ախտորոշման և բուժման համար Երևան մեկնելու հարցում:  

                                                             

11 «Ո՞նց են թողնում սենց մարդիկ երեխա ունենան». ՄԻԱՎ-ով ապրող հղիների դժվարությունները, 

http://asyou.pinkarmenia.org/sexualhealth/2015/pregnant-hiv/ 

12 Կանայք և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ը http://asyou.pinkarmenia.org/sexualhealth/2012/women-hivaids/ 

13 Նույն տեղում 
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Ընդհանրապես, ընտանիքում, համայնքում, ընդհանուր առմամբ 

հասարակությունում ՁԻԱՀ/ՄԻԱՎ-ը դատապարտող դիրքորոշումները շատերին հետ են 

պահում բուժօգնության դիմելուց:14  

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ունեցող մարդիկ բարդությունների են բախվում ոչ միայն 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի դեմ բուժօգնություն ստանալու հարցում: Որոշ առողջապահական 

ծառայություններ պակաս մատչելի են ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ունեցող մարդկանց համար: Իրենց 

հիվանդությամբ պայմանավորված՝ այս մարդիկ խտրականության են հանդիպում , 

օրինակ՝ ատամնաբուժական կամ այլ ծառայության դիմելիս: Բժշկական հիմնարկներում 

նրանց հանդեպ զգուշավորություն և խտրականություն է ցուցաբերվում, մինչև անգամ 

այն դեպքերում, երբ վարակի փոխանցման ռիսկը նվազագույն է: Օրինակ՝ հանդիպեցինք 

մի դեպքի, երբ Մագնիսական արձագանքային նկարահանման (MRA) համար հիվանդին 

(ով նաև ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ կրող է) ընդունել են ամենավերջինը՝ պատճառաբանելով, որ 

իրենից հետո պետք է սարքն ախտահանվի:  

Հայաստանում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ունեցող մարդկանց հանդեպ իրավունքների 

ոտնահարումը, խտրականությունը,  ստիգմատիզացիան և դատապարտումը պայմա-

նավորված են մի շարք գործոններով: Խնդրի բարձրաձայնման խոչընդոտներով 

պայմանավորված՝ հանրության շրջանում բավականին ցածր է ՁԻԱՀ/ՄԻԱՎ-ի մասին 

տեղեկացվածությունը: Կան դրա հետ կապված բազմաթիվ թյուրըմբռնումներ և 

կանխակալ կարծիքներ: Օրինակ՝ տարածված է այն կարծիքը, թե ՁԻԱՀ/ՄԻԱՎ-ը 

նույնասեռականների շրջանում տարածված հիվանդություն է, չնայած նրան, որ վարակի՝ 

հոմոսեքսուալ ճանապարհով փոխանցման դեպքերը բավանին քիչ են՝ 3% (2017-ի 

դրությամբ) 15 : Հայաստանում նույնսաեռականության հանդեպ անհանդուրժո-

ղականության պայմաններում այս թյուր կարծիքը նպաստում է նաև ՁԻԱՀ/ՄԻԱՎ 

ունեցող մարդկանց հանդեպ անհանդուրժողականության և ստիգմատիզացիայի: 

Իրավունքների առումով հատկապես խոցելին են հասարակության կողմից 

մարգինալացված այնպիսի խմբեր, ինչպիսիք են՝ թմրանյութեր օգտագործողները, 

նույնասեռականները, սեքս ծառայություններ մատուցողները և այլն: Հասարակության 

կողմից անհանդուրժողական և քննադատական վերաբերմունքը սրում է նաև այս 

խմբերից ելնող ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ունեցող մարդկանց հանդեպ խտրականությունը և 

իրավունքների ոտնահարումը: Ի հավելում սրան, թմրանյութերի օգտագործումը և սեքս 

ծառայությունները օրենքով պատժվում են, ինչը լրացուցիչ խոչընդոտ է դառնում այս 

խմբերի շրջանում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հայտնաբերման և բուժման գործում: 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ն ազդում է մարդու կյանքի բոլոր բնագավառների վրա: Հատկապես 

Հայաստանի պես հասարակությունում, ուր ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ունեցող մարդկանց 

հիմնախնդիրների ու կենսակերպի մասին հազվադեպ է խոսվում, որտեղ այդ 

հիվանդությունն ունեցող մարդիկ խարանվում և դատապարվում են, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ 

ունենալն իր ազդեցությունն է ունենում անձնական, ընտանեկան, ընկերական, 

                                                             

14 http://asyou.pinkarmenia.org/humanrights/2011/10reasons/ 

15 ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն/վիճակագրություն,  

http://www.armaids.am/statistics/2017/june.html մուտք 23.08.2017 

http://www.armaids.am/statistics/2017/june.html
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գործնական և այլ հարաբերությունների վրա: Վախը, չտեղեկացվածությունը, 

անհանդուրժողականությունը նպաստում են ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ունեցողների օտարմանը: 

Որոշ դեպքերում ընտանիքները կարողանում են հաղթահարել սկզբնական վախը՝ 

տեղեկանալով հիվանդության մասին, և աջակցող մթնոլորտ են ձևավորում: Սակայն կան 

ընտանիքներ, որտեղ, հատկապես եթե արդեն կա լարված մթնոլորտ, այս նորությունն է՛լ 

ավելի է սրում այն: ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ունեցող մի երիտասարդ պատմում է. 

«Ընտանիքիս ու մտերիմներիս եմ հայտնել կարգավիճակիս մասին: Բայց 

այդ ամենն առանց կորուստների ինձ չտրվեց: Քրոջս  ամուսինն արգելեց քրոջս ու 

նրանց երեխային շփվել հետս, նրանց դուռն այլևս փակ է իմ առջև, իսկ եթե 

իմանում են, որ ներկա եմ ընտանեկան խնջույքներին, ապա նրանք չեն գալիս: 

Չկան նաև ընկերներիս մեծ մասը, որոնք հրաժարվեցին ինձնից` իմանալով, որ ես 

ՄԻԱՎ ունեմ, բայց չիմանալով, թե ինչ է ՄԻԱՎ-ը»:16 

Մյուս կողմից հոգեբանական տարբեր ապրումները, դրանց մասին 

բարձրաձայնելու սահմանափակությունը հանգեցնում է նրան, որ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ 

ունեցողներն իրենք ինչ-որ պահի իրենց հարաբերությունները խզեն շրջապատի հետ: 

ՄԻԱՎ ունեցող մի երիտասարդ պատմում է «Ամոթից ու վախից, որ ուրիշներն էլ ինձնից 

կզզվեն, խուսափում էի շփվել ընտանիքիս, ընկերներիս ու մտերիմներիս հետ»17:  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

                                                             

16 “Ես, ՄԻԱՎ-ն ու դատարկությունը” http://asyou.pinkarmenia.org/sexualhealth/2015/me-hiv-and-

emptiness/ 

17 Նույն տեղում 
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ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈւԹՅԱՆ ԱՐՁԱԳԱՆՔԸ ԵՎ ԲԱՑԵՐԸ  

 

2017թ.-ի հունիսին հաստատվել է ՀՀ-ում 2017-2021թթ. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի 

կանխարգելման պետական նպատակային ծրագիրը և ծրագրի առաջնահերթ 

միջոցառումների ցանկը18, որը ՀՀ առողջապահության նախարարության և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ 

հակազդեցությամբ զբաղվող այլ կազմակերպությունների հիմնական ուղենիշային 

փաստաթուղթն է:  

Չնայած որոշ բացերի, փորձագետները ծրագիրն ընդհանուր առմամբ դրական են 

գնահատում: Կարևորովում է հատկապես այն հանգամանքը, որ ծրագրում առաջ են 

քաշվել գործողությունների որակի որոշ չափորշիչներ՝ այսպես կոչված երեք 90-ի 

սկզբունքը: Սա ձգտումն է այն բանի, որ պոտենցիալ վարակակիրների առնվազը 90%-ը 

ախտորոշվեն, դրանց առնվազը 90%-ը բուժում ստանան և դրանց առնվազը 90%-ի 

բուժումը հանգեցնի նրանց արյան մեջ վարակի զգալի կրճատման:   

Փորձագետների կողմից շատ է կարևորվում նաև այն հանգամանքը, որ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի բուժման հարցում Հայաստանը հետևում է Առողջապահության 

համաշխարհային կազմակերպության մշակած ստանդարտներին: Սա ևս ապահովում է 

որակական ցուցանիշի կարևորումը թե՛ դեղորայքի գնման, թե՛ բուժման սխեմաների 

հարցում: 

 ՄԻԱՎ/ՁՒԱՀ-ի հետ կապված հիմնախնդիրների մեծամասնությունը քաղաքակա-

նության իրագործման դաշտում են: 

Այսօր առանցքային խնդիր է համարվում այն, որ Հայաստանում չկա դեղորայք 

գնելու մեխանիզմը: Մինչ օրս դեղորայքը գնվում էր Գլոբալ Ֆոնդի կողմից: Մեկ կամ մի 

քանի տարի անց այն պետք է գնվի Հայաստանի կողմից, սակայն Հայաստանում այդ 

դեղերի ջեներիկները  (ոչ բռենդայինը, այլ պատճեն) գրանցված չեն, քանի որ չկան 

հետազոտության մեխանիզմներ՝ համոզվելու, որ ջեներիկները համապատասխանում են 

բրենդայինին: Ուստի ներկայումս Առողջապահության նախարարությունն աշխատում է 

գնման մեխանիզմների մշակման շուրջ:  Փորձագետները հույս են հայտնում, որ այն 

պահից սկսված, երբ Առողջապահության նախարարությունն ինքը կսկսի դեղորայքը 

գնել, կհետևի նաև Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության այն 

ստանդարտներին, որոնք պահանջում են, որ գնված ջեներիկի արդյունավետությունը 

հետազոտություններով ապացուցված լինի:  

Ոլորտի մյուս կարևոր խնդիրներից է ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ունեցող անձանց մի շարք 

իրավունքների ոտնահարումը: Չնայած նրան, որ 2013-2016 թթ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի 

հակազդեցության ծրագիրը մեծ առաջնահերթություն է տալիս ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ունեցող 

անձանց իրավունքների պաշտպանությանը, ինչպես նաև ոլորտի ակտիվ 

կազմակերպությունները մեծ ջանքեր են ներդնում այդ ուղղությամբ, այնուամենյանիվ 

                                                             
18 ՀՀ-ում 2017-2021թթ. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման պետական նպատակային ծրագիր և ծրագրի 

առաջնահերթ միջոցառումների ցանկ http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=90528 
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ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ այդ ոլորտում դեռևս բավականին մեծ բացեր 

կան և լրացուցիչ ջանքեր են պահանջում դրանք լրացնելու ուղղությամբ:   

Հայաստանում մի խումբ կազմակերպությունների կողմից իրականացվում են 

քայլեր, որոնք ուղղված են ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ունեցող անձանց իրավունքների ոտնահարման 

կանխարգելմանը և իրավունքների պաշտպանությունը: Մի խումբ 

կազմակերպություններ իրականացնում են իրավական խորհրդատվության և 

պատշպանության ծառայություններ: Կան ոլորտի ակտիվիստներ, որոնք մշտապես 

բարձրաձայնում են իրավունքների ոնտնահարմար դեպքերը: Պատրաստվում են 

տեղեկատու գրույկներ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ունեցող մարդկանց իրավունքների վերաբերյալ և 

այլն: Այնուամենայնիվ, այս ոլորտում  դեռև մեծածավալ միջամտություն է պահանջվում՝ 

մարդու իրավունքների ոտնահարումը կանխարգելելու ուղղությամբ:  

Մանսավորապես, ինչպես ցույց է տալիս հետազոտությունը, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ 

ունեցող անձիք հատկապես խոցելի են տվյալների գաղտնիության պահպանման, 

բժշկական ծառայություններից օգտվելու, երիտասարդները և երեխաները՝ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-

ի մասին տեղեկատվություն ստանալու, կանայք՝ ախտորոշվելու և բուժօգնություն 

ստանալու իրավունքների տեսնակյունից: Այս իրավունքների խախտումները է՛լ ավելի 

խիստ են  դառնում հատկապես ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ունեցող անձանց խարանի և 

դատապարտման պատճառով: Այս առումով հատկապես խոցելի են 

նույնասեռականները, սեքս ծառայություններ մատուցողները և թմրադեղեր 

օգտագործողները: 

Ըստ Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման ՀՀ օրենքի (Հոդված 11), 

շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող հիվանդությամբ (որոնց թվում է նաև ՄԻԱՎ-ը 

և տուբերկուլոզը 19 ) տառապող մարդն իրավունք ունի անվճար ստանալ պետության 

կողմից երաշխավորված կարգով բժշկական օգնություն և սպասարկում և բուժվել այդ 

նպատակի համար նախատեսված հատուկ մասնագիտացված բժշկական օգնություն և 

սպասարկում իրականացնող հաստատություններում։ Այնուամենայնիվ այս հոդվածում 

չի կարևորվում բուժման  մեթոդի արդյունավետությունը (որը սակայն կարգավորվում է 

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության չափորոշիչներով, որոնք 

Հայաստանը ընդունում է) և մեթոդների բազմազանությունը: Ինչպես ցույց է տալիս 

ուսումնասիրությունը, փորձագետները կարևորում են նաև այն հանգամանք, որ 

աշխարհում հայտնավերվող բազմատեսակ դեղամիջոցները հնարավորություն են տալիս 

յուրաքանչյուր հիվանդի համար նշանակել իր օրգանիզմի համար առավել տանելի և 

նվազագույն կողմնակի ազդեցությամբ դեմամիջոց: Մինչդեռ Հայաստանում, չնայած 

նրան, որ տրամադրվող բուժօգնությունն արդյունավետ է, այնուամենայնիվ 

բազմազանության պակասությունը հնարավորություն չի տալիս յուրաքանչյուր հիվանդի 

համար նշանակել իրեն առավել հարմար բուժում:   

 

                                                             
19 Շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող հիվանդությունների ցանկը հաստատելու մասին ՀՀ 

կառավարության որոշում: http://irtek.am/views/act.aspx?tid=15466&sc=p24 
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Կարևոր է նաև հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ Հայաստանում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ 

ունեցող մարդկանց թվում բավականին մեծ է աշխատանքային միգրանտների տոկոսը: 

Նրանց ճնշող մեծամասնությունը տարվա մեծ մասը լինում է արտերկրում՝ 

մասնավորապես Ռուսաստանում: Այս հանգամանքը կարևոր է դարձնում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-

ի հակազդեցության միջոցառումներում Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև 

համագործակցության և պայմանավորվածությունների ձեռքբերումը: Այս հարցում 

փորձագետները առանձնապես լավատես չեն: Ինչպես նշում է փորձագետներից մեկը. 

«Ռուսաստանում, որը ՄԻԱՎ-ի շատ մեծ տարածվածություն ունի, ՄԻԱՎ-

ի կանխարգելումը հասանելի չէ իր քաղաքացիներին, էլ ուր մնաց միգրանտներին: 

...ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխանգելումը միջոցառումների համալիր է, որը ոչ միայն 

կրթություն է, բուկլետ տպել-բաժանել, այլ խոցելի խմբերի խոցելիության 

պատճառների նվազեցում: Իրենք ընկել են մի վիճակի մեջ, որ կոչում են 

ընտանեկան քարոզ՝ պահպանակի մասին խոսելն ամոթ է, թմրանյութեր 

օգտագործողները լուրջ ճնշումների են ենթարկվում, և սա այնպիսի մթնոլորտ է 

ստեղծում, որտեղ մարդիկ չեն կարողանում օգտվել կանխարգելիչ միջոցներից, 

օրինակ՝ հետևել պահպանկի օգտագործմանը, կամ նույն ներարկիչով 

չսրսկվելուն: Ռուսաստանը ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխանգելման կրթության ոլորտում 

շատ սխալ ճանապարհ է ընտրել, որը վաղուց ապացուցել է իր 

անարդյունավետությունը. վախեցնել, գանգերով նկարներ ներկայացնել, 

աշխարհը վաղուց դուրս է եկել այս փուլից՝ հասկանալով, որ սրանք մարդու 

վարքագծը փոխող ուղերձներ չեն»:  

Անշուշտ, բարձրացված հարցերը շատ կարևոր են և խիստ ազդում են նաև 

Հայաստանից մեկնող աշխատանքային միգրանտների շրջանում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի 

կանխարգելման վրա: Ինչ խոսք, քաղաքականության ազդեցությունն այլ երկրում 

բավականին սահանափակ է, այնուամենայնիվ, թերևս կան նվազագույն անհրաժեշտ 

գործողություններ, որոնք կարող են ինչ-որ չափով պաշտպանել Ռուսաստան մեկնող 

աշխատանքային միգրանտներին և աջակցել նրանց շրջանում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ունեցող 

անձանց: Փորձագետներից մեկն, օրինակ, այս առումով կարևորում է ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի 

հակազդեցության դեղորայքի՝ Ռուսաստան ուղարկման հատուկ փոստային 

ծառայությունների ապահովումը:  

Մի շարք կազմակերպություններ տեղեկատվական ծրագրեր են իրականացնում 

աշխատանքային միգրանտների շրջանում: Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ 

միգրանտների շրջանում պահպանակների օգտագործուման և սեռական կրթության 

մակարդակը բավականին ցածր է: Տարածված է նաև այն թյուր կարծիքը, որ եթե իրենք 

սեռական կապի մեջ են մտնում ռիսկային վարք չցուցաբերող կանանց հետ (օրինակ 

ուսուցիչների), ապա ապահովագրված են: Հաշվի առնելով այս հանգամանքը՝ 

տեղեկատվական ծրագրերը միգրանտների շրջանում բավականին կարևոր են: 

Այնուամենայնիվ, ինչպես նշում է փորձագետներից մեկը, Հայաստանում տեղեկանալը և 

Ռուսաստանում խորհուրդներին հետևելը բավականին տարբեր են, քանի որ 

Ռուսաստանում աշխատանքային միգրանտների սոցիալական, հոգեբանական և 
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իրավական վիճակները նպաստավոր միջավայր չեն ապահովում այդ խորհուրդներին 

հետևելու համար: Ուստի տեղեկատվական ծրագրերից զատ կարևոր է նաև 

հնարավորություններ գտնել միգրանտների հետ շարունաել աշխատել տեղում:  

«Միգրանտներին բացատրում ենք, որ սեքսի ժամանակ պահպանակ պետք 

է օգտագործել: Նրանք դա հասկանում են, բայց դրսում հայտնվում են այնպիսի 

հոգեբանական և մշակութային իրավիճակում, որ միշտ չէ որ կարող են դա անել: 

Գյուղական վայրերում, բարակներում են ապրում, որտեղ դեղատուն էլ չկա: 

Հանկարծ մի աղջիկ է գալիս, իրանք էլ 10 հոգով են և 10 պահպանակ չունեն: Գուցե 

խմած են, մի մասը ընտանիք է թողել Հայաստանում ու ամեն օր խմում է կարոտից, 

որ կարողանա քնել: Այսինքն այս խոցելիության հանգամանքները կան, որոնք 

տեղեկատվական ծրագրերում դժվար է հաշվի առնել: Այնտեղ՝ տեղում է պետք 

իրենց հետ աշխատել», - նշում է փորձագետներից մեկը:  

Ռուսաստանի առողջապահության նախարարությունը հայտնում է, որ 

բնակության վայրի բոլոր բժշկական հաստատություններում հնարավոր է անանուն 

կերպով և անվճար հետազոտվել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի համար 20 : Հաշվի առնելով, 

Ռուսաստանում օրենքի իրագործման ոչ ֆորմալ խոչընդոտների առկայությունը, 

անշուշտ կարևոր է հասկանալ, թե այս հնարավորությունը դե ֆակտո որքանով է 

մատչելի աշխատանքային միգրանտներին: Ինչպես նաև կարևոր է այս հնարավորության 

մասին միգրանտների շրջանում տեղեկացվածության բարձրացման միջոցառուների 

իրականացումը: Ներկայումս Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ 

վերաբերյալ պայմանավորվածությունն ավելի շատ վերահսկողության բնույթ ունի, քան 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հակազդեցության և բուժօգնության: Մասնավորապես, ինչպես նշում է 

փորձագետներից մեկը, Ռուսաստանը ՀՀ քաղաքացիների ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի 

հայտնաբերումից հետո, այդ տվյալներն ուղարկում է Հայաստան, առանց էդ մարդու 

համաձայնության:  

Այս առումով շատ կարևոր է Ռուսաստանում իրավապաշտպան և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ 

հակազդեցության հասարակական կազմակերպությունների հետ համագոր-

ծակցությունը: Այս համագործակցությունը հնարավորություն կտա Հայաստանից 

մեկնած աշխատանքային միգրանտների շրջանում Ռուսաստանում տանել  աշխատանք՝ 

նրանց տեղեկատվության տրամադրման, կանխարգելիչ միջոցառումների, բուժման և 

իրավունքների պաշտպանության առումով: Ինչպես նշում են փորձագետները 

Հայաստանը Ռուսաստանից դրամաշնորհներ է ստանում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի դեմ 

պայքարելու համար: Այս դրամաշնորհների ուղղորդումը Հայաստանի և Ռուսաստանի 

ՀԿ-ների և իրավապաշտպան կազմակերպությունների համատեղ ծրագրերի վրա 

բավականին նպաստող գործոն կարող է դառնալ: Հայաստանի համար Ռուսաստանում 

իր միգրանտների հետ աշախտանքը շատ կարևոր է այն պատճառով, որ Ռուսաստանը 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հիմնական աղբյուրն է: Եվ քանի դեռ այդ աղբյուրից վարակի ներկրման 

ռիսկերը նվազեցված չեն, Հայաստանում տարվող կանխարգելիչ միջոցառումների, մինչև 
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անգամ բոլոր վարակակիրների բուժումը իր ամբողջական արդյուանվետությունը չի 

ունենա:   

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման առումով կարևոր է նաև արձագանքման 

համապարփակ և համագործակցային մոտեցման ապահովումը: ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի 

կանխարգելման պետական նպատակային ծրագիրն ընդգծում է ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի 

նկատմամբ աշխատանքային միգրանտների խոցելիությունը և վերջիններիս ռիսկային 

խումբ լինելը: Հայաստանում թե՛ միգրացիայով զբաղվող հիմնական պետական 

կառույցները (Միգրացիայի պետական ծառայություն, Զբաղվածության պտական 

գործակալություն) և թե՛ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հակազդեցությամբ զբաղվող հիմնական 

կառույցները (Առողջապահության նախարարություն) շեշտում են սեռավարակների 

տարածումը կանխարգելելու և մասնավորապես  ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հակազդեցության 

կարևորությունը: ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ կանխարգելման նպատակային ծրագիրը շեշտում է 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հակազդեցության գործողություններում աշխատանքային 

միգրանտներին թիրախավորելու կարևորությունը: Մյուս կողմից, Միգրացիայի 

քաղաքականության 2017-2021թթ պետական ռազմավարությունը 21  մատնանշում է 

միգրանտների շրջանում սեռավարակների և մասնավորապես ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի 

տարածման հարցը: Այնուամենայնիվ, այս երկու փաստաթղթերը չեն ձևակերպում երկու 

խնդիրներին ուղղված կառույցների համագործակցության հնարավորությունները  և 

պայմանները:  ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հակազդեցության 2013-2016թթ. ազգային ծրագրում ևս, 

չնայած համագործակցության կարևորմանը, այնուամենայնիվ միգրանտների և 

միգրացիայի հարցերով զբաղվող կազմակերպությունները ներառված չէին ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ 

հակադեցության գործում  անհրաժեշտ համագործակցության կազմակերպությունների 

ցանկում: Անշուշտ միգրանտների հիմնախնդիրներին արձագանքող և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ 

հակազդեցությամբ զբաղվող կազմակերպությունների միջև փաստացի կապ կա, սակայն 

այդ կապն ավելի շատ նման է շահառունի հետ հարաբերության, քան՝ գործընկերոջ: 

Այսպես օրինակ, ինչպես նշում են փորձագետները, Միգրացիայի պետական 

ծառայության աշխատակիցները պարբերաբար հրավիրվում են ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի 

կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումներին, սակայն, օրինակ տեղեկատվության 

բարձրացման ծրագրերում նրանք ներգրավված են, որպես ունկնդիրներ:  

Այսպիսով, չնայած երկու խմբի կազմակերպությունները և պետական 

կառույցները ճանաչում են հիմնախնդրի կարևորությունը, այնուամենայնիվ նրանք 

միգրանտների շրջանում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման գործողություններն 

իրագործում են տարբեր քաղաքականությունների շրջանակներում: Շատ 

կազմակերպություններ ներգրավված են ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ 

տեղեկացվածության բարձրացման և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ունեցող անձանց աջակցության մեջ: 

Մասնացորապես ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոնն իրականացնում 

է ՄԻԱՎ աշխորոշում, տարածման միտումների ուսումնասիրություն, վիճակագրության 

հավաքագրում, հակառետրովիրուսային բուժում, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին առնչվող բժշկական 
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անձնակազմի շրջանում կրթական ծրագրերի իրականացում:  «Իրական աշխարհ, 

իրական մարդիկ» ՀԿ-ն ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ունեցող անձանց տրամադրում է 

առողջապահական խնամք, առողջապահական և իրավական խորհրդատվություն, 

սոցիալական և հոգեբանական աջակցություն, առողջապահական կրթություն, 

հումանիտար աջակցություն խոցելի խմբերին և այլն: Կան ոլորտում ներգրավված այլ 

կազմակերպություններ ևս, որոնք այս կամ այն կեպ արձագանքում են Հայաստանում 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելմանը կամ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ունեցող անձանց աջակցությանը: 

Մասնավորապես այդ կազմակերպություններից են «Հանրային տեղեկատվություն և 

գիտելիքի կարիք», «Կանանց ռեսուրսային կենտրոն», «Դրական մարդկանց հայկական 

ցանց», «Կրթություն հանուն առողջության պահպանման», «Հայկական կարմիր խաչի 

ընկերություն» և այլն:  

Հայաստանում գործում են նաև շատ կազմակերպություններ, որոնք զբաղվում են 

միգրանտների շրջանում տեղեկացվածության բարձրացմամբ և այլ ծառայությունների 

տրամադրմամբ: Մասնավորապես Միգրացիոն ռեսուրս կենտրոնները, Իմիգրանտների և 

ինտեգրման ֆրանսիական ինստիտուտը (OFII)22, Հայկական կարիտասը23, Միգրացիոն 

քաղաքականության զարգացման միջազգային կենտրոնը (ICMPD) 24 , Գերմանիայի 

միջազգային համագործակցության ինստիտուտը (GIZ) և այլ կազմակերպություններ 

միգրանտներին տրամադրում են խորհրդատվություն, միգրանտների իրավունքների, 

առողջապահական և այլ խնդիրների մասին տեղեկատվություն և այլ աջակցություն: 

Չնայած նրան, որ այս կազմակերպությունները թիրախավորում են միգրանտներին՝ 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ամենամեծ ռիսկի խմբին, այնուամենայնիվ նրանց գործողությունները չեն 

թիրախավորում այս հանգամանքը, ինչպես նաև այս կազմակերպությունների ջանքերը 

միավորված և սինխրոնիզացված չեն ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելմամբ զբաղվող 

կազմակերպությունների ջանքերին:  

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հակազդեցության արդյունավետույունը կշահի, եթե ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ 

կանխարգելման և միգրանտների ու միգրացիայի խնդիրներին արձագանքող 

կազմակերպությունները միավորեն իրենց ջանքերը: Այս կազմակերպությունների 

միավորված ջանքերը կարող են ավելի նպաստել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ -ի կանխարգելմանը և 

բուժմանը, ինչպես նաև ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպա-

նությանն ուղղված գործողություններին: Կազմակերպությունների ջանքերի միավորումը 

էականորեն կարող է բարձրացնել հատկապես աշխատանքային միգրանտներին 

թիրախավորող գործողությունների արդյունավետությունը և արդյունքները:   

Միգրանտների հիմնախնդիրներով զբաղվող որոշ կազմակերպություններ 

անմիջականորեն շփվում են աշխատանքային միգրանտների և նրանց ընտանիքների 

հետ: Որոշ կազմակերպությունների գործունեությունը հատուկ թիրախավորում է այն 

                                                             
22 Aid Programme for Resettlement in Armenia, OFII, http://www.ofii.fr/article.php3?id_article=782 , last 

accessed 18.02.2017 

23 Միգրացիա և ինտեգրում http://www.caritas.am/index.php/home/37-migration-and-integration/11-

migration-and-integration 

24 Միգրացիոն քաղաքականության զարգացման միջազգային կենտրոն http://www.icmpd.org/home/ 

http://www.ofii.fr/article.php3?id_article=782
http://www.ofii.fr/article.php3?id_article=782
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մարզերը, որոնք ունեն աշխատանքային միգրացիայի բարձր ցուցանիշներ: Այս և 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կազնխարգելմամբ զբաղվող կազմակերպությունների համագործակ-

ցությունը կարող է արդյունավետ լինել հատկապես ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով վարակվելու 

ռիսկերի նվազեցման և բուժօգնության հնարավորությունների վերաբերյալ տեղեկա-

տվության տարածման, ախտորոշման խրախուսման, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ունեցող անձանց 

իրավունքների ոտնահարման դեպքերի բացահայտման և պաշտպանության, ինչպես 

նաև նրանց սատարելու հարցում:   
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ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ 

  

Բժշկական կրթական հաստատություններում և առողջապահական 

հիմնարկներում ավելացնել կրթական միջոցառումները, որոնք ուղղված են ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ 

ունեցող անձանց իրավունքների մասին տեղեկացմանը, նրանց հետ աշխատանքի 

առանձնահատկությունների իմացությանը և բժշկական էթիկայի կարևորմանը: 

Առաջարկը հասցեագրված է Առողջապահության ու Կրթության և գիտության 

նախարարություններին: 

Շատ կարևոր է կրթական ծրագրեի ավելացումը հատկապես բժշկական 

կրթական հաստատություններում, քանի որ ուսանողներն ավելի բաց են նոր գիտելիքի 

հանդեպ: Չնայած նրան, որ բուժհիմնարկների աշխատողները ավելի պակաս 

մոտիվացված են բժշկության հետ ոչ խիստ ուղղակիորեն կապված կրթական 

ծրագրերում, այնուամենայնիվ պետք է գտնել արդյունավետ ձևաչափեր յուրաքանչյուր 

բժշկական հաստատությունում գոնե որոշ խմբերի խրախուսման և նրանց շրջանում 

համապատասխան էթիկայի քարոզման համար:  

 

Հասարակության շրջանում բարձրացնել տեղեկացվածությունը ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի 

մասին և շատացնել այն միջոցառումները, որոնք ուղղված են հանրության շրջանում 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի, միասեռականների, թմրանյութեր օգտագործողների և սեքս 

աշխտողների նկատմամբ տեղեկացված և մարդասիրական դիրքորոշում ձևավորելուն:   

Առաջարկը հասցեագրված է ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ հակազդեցությամբ զբաղվող 

հասարակական կազմակերպություններին, Առողապահության նախարարությանը, 

միջազգային դոնորներին: 

 Միջոցառումները, որոնք բարձրաձայնում են խոցելի խմբերի ձայնը, լսելի են 

դարձնում նրանց կյանքի պատմությունները, նրանց հիմնախնդիրները, կարևոր են 

հանրության շրջանում խոցելի խմբերի հանդեպ էմպատիա և մարդասիրական 

դիրքորոշումներ ձևավորելու համար: Այս միջոցառուներում շատ կարևոր է ընտրել 

թիրախը, տեղեկատվության տարածման ձևաչափն ու ուղիները, քանի որ զգայուն 

թեմաների շուրջ ոչ ճիշտ մտածված, ոչ ճիշտ միջավայրերում և լեզվով խոսելը  ոչ միայն 

բարձրաձայնում է խոցելի խմբերի շահերը, այլ նաև նրանց հանդեպ 

անհանդուրժողակնություն դրսևորող խմբերի տեսակետներն ավելի լսելի է դարձնում, 

տարածում, ինչպես նաև նրանց շրջանում համախմբում է առաջացնում:  
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Ապահովել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ունեցող կամ ախտորոշման համար դիմած անձանց հետ 

բժշկական, սոցիալական, իրավական և էթիկական առումներով մասնագիտացած 

բժիշկ(ներ) առնվազը բոլոր մարզային հիվանդանոցներում և Երևանի բոլոր 

հիվանդանոցներում:  

Առաջարկը հասցեագրված է Առողջապահության նախարարությանը, ՄԻԱՎ/ 

ՁԻԱՀ-ի հակազդեցությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպություններին, միջ-

ազգային դոնորներին: 

Մարազյին բժշկական հաստատություններում մասնագիտացված բժիշկների 

ապահովումը կարևոր է հատկապես մարզային բնակչության համար՝ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի 

ախտորոշման և բուժման հասանելիությունն ապահովելու տեսանկյունից: Հաշվի 

առնելով կանանց առանձնակի հիմնախնդիրները անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն 

դարձնել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով կանանց ծննդաբերությունն ապահովող մասնագիտացված 

բժիշկ/ներ բոլոր ծննդատներում: 

 

Ձևավորել մեխանիզմներ, որոնք հնարավորություն կտան հասարակական 

կազմակերպություններին մասնակցել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ բուժման դեղորայքի գնման 

գործընթացի մշտադիտարկմանը:  

Առաջարկը հասցեագրված է Առողջապահության նախարարությանը և 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ հակազդեցությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպություններին: 

Դեղորայքի գնման մեխանիզմների և գործընթացի թափանցիկության 

ապահովումը կարևոր է Առողջապահության նախարարության կողմից ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ 

բուժման դեղորայքի գնման որակը երաշխավորելու համար: Ուստի անհնրաժեշտ է 

հնարավորություն տալի շահագրգիռ ՀԿ-ներին մասնակցել գնման գործընթացի 

մոնիթորինգի մեջ:  

 

Խթանել Հայաստանում և Ռուսաստանում գործող ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի 

հակազդեցությամբ և միգրացիայով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների 

միջև համագործակցությունը: 

Առաջարկը հասցեագրված է Հայաստանում գործող ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ հակազ-

դեցությամբ զբաղվող և իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություններին, 

Առողջապահության նախարարությունը: 

Հայաստանում և Ռուսաստանում գործող իրավապաշտպան, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ 

հակազդեցությանմբ և միգրացիայի հարցերով զբաղվող հասարակական 

կազմակերպությունների միջև համագործակցությունը հնարավորություն կտա 

Հայաստանից մեկնած աշխատանքային միգրանտների հետ աշխատել տեղում՝ նրանց 

տրամադրելով տեղեկատվություն, նրանց շրջանում իրականացնել կանխարգելիչ 

միջոցառումներ, բուժում և իրավունքների պաշտպանություն: ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի դեմ 

պայքարելու համար Ռուասատանից ստացվող դրամաշնորհների ուղղորդումը 
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Հայաստանի և Ռուսաստանի ՀԿ-ների և իրավապաշտպան կազմակերպությունների 

համատեղ ծրագրերի վրա բավականին նպաստող գործոն կարող է դառնալ:  

 

Միգրանտների հարցերով և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ հակազդեցությամբ զբաղվող 

կազմակերպությունների միջև համագործակցության սերտացում 

Առաջարկը հասցեագրված է միգրանտների և միգրացիայի հարցերով զբաղվող 

պետական և հասարակական կազմակերպություններին, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ 

հակազդեցությամբ զբաղվող պետական կառույցներին և հասարակական 

կազմակերպություններին: 

Միգրացիայի և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հակազդեցության քաղաքականություններում 

երկու ոլորտների նպատակների և գործողությունների սինխրոնացումը, ինչպես նաև 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ կանխարգելման և միգրանտների ու միգրացիայի խնդիրներով զբաղվող 

կազմակերպությունների միջև համագործակցության սերտացումը կնպաստեն 

միգրանտների շրջանում միգրանտների առողջապահությանը վերաբերող խնդիրների 

առաջնահերթության բարձրացմանը, խնդրի արդյունավետ թիրախավորմանը, 

գործողությունների արդյունավետության և արդյունքների բարձրացմանը: Սինխրոնաց-

ված քաղաքականությունները կնպաստեն համատեղ քաղաքականության պարտա-

վորությունների ձևավորմանը և կոորդինացված գործողություններին: 

Կազմակերպոթյունների ջանքերի միավորումը էականորեն կարող է բարձրացնել 

հատկապես աշխատանքային միգրանտներին թիրախավորող գործողությունների 

արդյունավետությունը և արդյունքները: Համագործակցության ձևավորման և 

սերտացման համար արդյունավետ հարթակ կարող են հանդիսանալ Գլոբալ Ֆոնդի 

համակարգող հանդիպումները: 

 

Ներդնել պետության կողմից ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ունեցող անձանց մատուցվող 

ծառայությունների պատվիրման մեխանիզմներ:  

Առաջարկը հասցեագրված է ՀՀ առողջապահության նախարարությանը, 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ հակազդեցությամբ զբաղվող կազմակերպություններին: 

Ոլորտում գործող որոշ ՀԿ-ներ դաշտում բավականին մեծ փորձառություն, 

ինչպես նաև շահառուների շրջանում վստահություն ունեն: Սա մեծ ռեսուրս է 

կանխարգելիչ մի շարք ծառայությունների մատուցման համար: Պետության կողմից այդ 

ծառայությունների պատվիրումը ՀԿ-ներին և դրանց ֆինանսավորումը կարող է 

բավականին արդյունավետ լինել կանխարգելման արդյունքների տեսանկյունից:   
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