
 
«Իրական Աշխարհ, Իրական Մարդիկ» ՀԿ-ի եռամսյակային

ամփոփագիր

 

2022թ. ապրիլ-հունիս 

 



ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի

նախարար Նարեկ Մկրտչյանի նախագահությամբ՝

ապրիլի 1-ին տեղի է ունեցել նախարարին կից

հասարակական խորհրդի նոր կազմով առաջին

նիստը: Օրակարգում ներառված էր

նախարարության 2023-2025 թվականների

միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի հայտերն

(պարտադիր և շարունակական հայեցողական

ծախսերի մասով), ինչպես նաև բյուջետային նոր

նախաձեռնությունները։

Հարկ է նշել, որ Հայաստանի Հանրապետության

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին

կից հասարակական խորհրդի կազմում ընդգրկվել է

նաև «Իրական Աշխարհ, Իրական Մարդիկ» ՀԿ-ի

սոցիալական աշխատող Տաթև Նալբանդյանը



Ապրիլը սեռական բռնության իրազեկման ամիսն է, նպատակը հանրությանը տարբեր

ոլորտներում սեռական բռնության հիմնախնդրի մասին իրազեկելն է:

Այս առիթով «Իրական Աշխարհ, Իրական Մարդիկ» ՀԿ-ը համագործակցելով Sexual

Assault Crisis Center, Armenia Սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոն»-ի հետ

կազմակերպել է հերթական դասընթացը։

«Սեռական բռնության ճգնաժամային կենտրոն»-ի սոցիալական աշխատող՝ Անուշ

Գաբրիելյանի հետ ունեցանք հանդիպում-քննարկում «Սեռական բռնության

հիմնախնդիրները» խորագրով:

https://www.facebook.com/saccarmenia/?__cft__[0]=AZU7TfkGYv6fd3Lm2SNIMKMIuFeVo7gg5mkkW_1c3oVQvUGGyD-IXgs6Otg38o8MFKjC42PdivkF2nZvNbozOBBetsab0MNkbSNJ0S0WyxFVR23mwnGDhJkEcq2j0BD1WujdvjHBsxpBqqFdlF582Ft5QfVqf-EQ0_QRrnqz2XiOcnR1_8cB0HbmUnsnw6VYQVWkEFNI4Wp-8iL-2bJBgY5f&__tn__=kK-R


Ապրիլի 20-ից 26-ը ՀՀ ԱՆ «Կախվածությունների բուժման ազգային

կենտրոնում» ՄԱԿ-ի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի միացյալ ծրագրի աջակցությամբ

տեղի է ունեցել Կենտրոնի և «Իրական Աշխարհ, Իրական Մարդիկ»

հասարակական կազմակերպության կողմից համատեղ

կազմակերպված՝ «Թմրաբանական (նարկոլոգիական)

հիվանդությունների բուժման արդի հարցերը» թեմայով դասընթաց

բուժաշխատողների համար:

Դասընթացին մասնակցել են ՀՀ տարբեր մարզերից 50-ից ավել

բուժաշխատողներ։

 Դասընթացը վարել է ՀՀ ԱՆ թմրաբանության գծով խորհրդատու,

Կենտրոնի տնօրեն Սուրեն Նազինյանը։





1983 թվականից սկսած մայիսի երրորդ կիրակի օրը նշվում է որպես

ՁԻԱՀ-ից մահացած մարդկանց հիշատակի համաշխարհային օր:

 Այս տարի, ՁԻԱՀ-ից մահացած մարդկանց հիշատակի օրվան

ընդառաջ, Գլոբալ հիմնադրամի աջակցությամբ «Իրական Աշխարհ,

Իրական Մարդիկ» ՀԿ-ն NCID/ Ինֆեկցիոն հիվանդությունների

ազգային կենտրոն-ի հետ համատեղ՝ կենտրոնի «Ավան» մասնաճյուղի

բակում կազմակերպեց ծառատունկ:

Միջոցառմանը մասնակցում էին Գլոբալ հիմնադրամի, Ինֆեկցիոն

հիվանդությունների ազգային կենտրոնի, ինչպես նաև ԻԱԻՄ ՀԿ-ի

ներկայացուցիչներ:

 Միջոցառման ընթացքում տնկված բոլոր տնկիներին ամրացվեցին

կարմիր ժապավեններ, որոնք ՁԻԱՀ-ի դեմ պայքարի խորհրդանիշն

են:

 Սույն թվականի մայիսի 13-ին տեղի ունեցավ ՁԻԱՀ-ից մահացածների

հիշատակին նվիրված պուրակի պաշտոնական բացումը:

https://www.facebook.com/NCIDArmenia/?__cft__[0]=AZVDU9DDWToMFUCgJbdiPzG30oEHif4aKFgEC_MSLykN6FTEQigL-KAdr1fxGobDWsle3aZb7C7QMIR5FLuMAeWl7lgN-Pe3t0DIyibUs413I2569tYcMWLIvNeG5T56J6ujIN-n-guP6kCW76tTyDn4Dmk7sGwtGaRPW95R6TxExaVj-ybFU2Zxg2MyXOUZqjnIEWDZeoJCZOmTU9f1VEbm&__tn__=kK-R


 Մայիսի 15-ին ՁԻԱՀ-ից մահացած անձանց հիշատակի համաշխարհային

օրը «Հետազոտվի՛ր և ապրի՛ր լիարժեք» խորագրով հանրային

միջոցառում էր կազմակերպել Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային

կենտրոնը ՝ «Իրական Աշխարհ, Իրական Մարդիկ» ՀԿ-ի հետ համատեղ:

Միշոցառման նպատակը հասարակությունում ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ

հետազոտության կարևորության մասին տեղեկացումն ու ՄԻԱՎ-ի

վերաբերյալ հետազոտություն անցնելու խրախուսումն էր, ինչպես նաև

հետազոտության հետ կապված հասարակության մեջ առկա

կարծրատիպերի փոփոխումը և այն գիտակցումը, որ ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ

հետազոտությունը կարևոր է սեփական առողջությունը պահպանելու և

վարակի փոխանցումը կանխելու տեսանկյունից:

Միջոցառման ընթացքում անցորդներին հնարավորություն է տրվել

շարժական կլինիկայում անցնելու ՄԻԱՎ-ի, Հեպատիտ Բ-ի, Հեպատիտ Ց-ի,

սիֆիլիսի վերաբերյալ անվճար և անանուն հետազոտություն արագ

թեստավորման մեթոդով։ Բոլոր անցորդներին և հետազոտվել

ցանկացողներին «Իրական Աշխարհ, Իրական Մարդիկ» ՀԿ-ի

աշխատակիցների կողմից տրամադրվել է խորհրդատվություն և

բաժանվել են տեղեկատվական-կրթական նյութեր: Միջոցառման

ընթացքում նաև մասնակիցների կողմից կարվեց քվիլթ և կազմակերպվեց

մոմավառություն՝ ի հիշատակ ՁԻԱՀ-ից մահացած անձանց: Միջոցառման

ընթացքում ՄԻԱՎ-ի, Հեպատիտ Բ-ի, Հեպատիտ Ց-ի, սիֆիլիսի վերաբերյալ

հետազոտվել է 120 մարդ:

https://www.facebook.com/NCIDArmenia/?__cft__[0]=AZU89qwgHiFbPTp6In0loW5VTr61o94gRhf6AAhzY_-4lGnbJIqK6oGtx1kHA5ulUkENB9ri1VLML7UuPFHk2t6D8molyCCYFHIPCP3QbGgEqAIijoNOSGglYdeV0j7eRJ6c-rzTi1IPK0iK57yBc7I9r-Lrin2ueFsr-FxGg5Ee5XgN8nAB-oIFDAeQMJFRH8SGCP0XhFQFD5QUq6LndKb1&__tn__=kK-R




«Ընդլայնել Մեթադոնային փոխարինող բուժման

ծածկույթը ՀՀ-ում և ներդնել ՄՓԲ-ի փոխանցման

մեխանիզմներ Քովիդ-19-ի ազդեցությունը մեղմելու

համար» ծրագրի շրջանակներում սույն թվականի

մայիսի 23-ին  Ինֆեկցիոն հիվանդությունների

ազգային կենտրոնում ՄԱԿ-ի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի միացյալ

ծրագրի աջակցությամբ տեղի ունեցավ «Իրական

Աշխարհ, Իրական Մարդիկ» ՀԿ-ի և

Կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոնի

կողմից համատեղ կազմակերպված՝ «Թմրաբանական

(նարկոլոգիական) հիվանդությունների բուժման արդի

հարցերը» թեմայով դասընթացներ բուժաշխատողների

համար:

Դասընթացի օրակարգում ալկոհոլային և օփիոիդային

կախվածության բուժման արդի մոտեցումներն էին,

ալկոհոլային զրկանքի համախտանիշը, բուժումը,

փսիխոտիկ խանգարումները: Դասընթացի

շրջանակներում քննարկվեց բուժման լավագույն

միջազգային փորձը, փոխարինող բուժումը,

ներկայացվեց վնասի նվազեցման ծրագրերը։

https://www.facebook.com/NCIDArmenia/?__cft__[0]=AZVf0RmIATGjGSD-Gus5W22zmqtXmVWn7QJgxghcWyAPGIMKRzrzruNGnB_MhL-GBGuSzFyqBLxT6qx3-K5DRJ77SNt-ebIIW7ZnzLF3b-WiwcGFPpJyEWjoWKVN5e1cjYOmGtc0gCl7Jg3RfO5x2Zh9AGxfN37tQsCkdd-pHpUQJfi7i26_TzD6xoORTXUUqa1Zxc4v7irxmvIYKUm1YtIR&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/NCIDArmenia/?__cft__[0]=AZVf0RmIATGjGSD-Gus5W22zmqtXmVWn7QJgxghcWyAPGIMKRzrzruNGnB_MhL-GBGuSzFyqBLxT6qx3-K5DRJ77SNt-ebIIW7ZnzLF3b-WiwcGFPpJyEWjoWKVN5e1cjYOmGtc0gCl7Jg3RfO5x2Zh9AGxfN37tQsCkdd-pHpUQJfi7i26_TzD6xoORTXUUqa1Zxc4v7irxmvIYKUm1YtIR&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Addictions.Treatment.Arm?__cft__[0]=AZVf0RmIATGjGSD-Gus5W22zmqtXmVWn7QJgxghcWyAPGIMKRzrzruNGnB_MhL-GBGuSzFyqBLxT6qx3-K5DRJ77SNt-ebIIW7ZnzLF3b-WiwcGFPpJyEWjoWKVN5e1cjYOmGtc0gCl7Jg3RfO5x2Zh9AGxfN37tQsCkdd-pHpUQJfi7i26_TzD6xoORTXUUqa1Zxc4v7irxmvIYKUm1YtIR&__tn__=-]K-R


Մայիսի 24-ին Խարբերդի Մասնագիտացված Մանկատնում տեղի ունեցավ

ՄԻԱՎ և ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ դասընթաց, որին մասնակցում էին

Մանկատան աշխատակիցները։

 Դասընթացի օրակարգում էր ՄԻԱՎ-ի փոխանցման ուղիները,

կանխարգելման միջոցառումները, ինչպես նաև քննարկվեց ՄԻԱՎ-ով

ապրող անձանց հետ աշխատանքի առանձնահակությունները։

Դասընթացին մասնակցեցին շուրջ 30 աշխատակիցներ։

Դասընթացը վարեց ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ոլորտի փորձագետ՝ Ժենյա Մայիլյանը։

https://www.facebook.com/SCHK.armenia?__cft__[0]=AZU_bvmZfeIvWsAUUbbVf6D_NhD3NI_DqMKa_1H7ep9ZY8-7Ul2-44jHiNXPh8Ru-jbv8hbNkBex8SSUFmbQCd-KXT9sabfQ8VLokppPyj4Km4wIXmbylSQ0QnnQeDl2zZeWHRzFjHu5RdVBeZrQOBJV_OxLEhE23xKRaRNcBAlKTrx_OsqRjFw4R16-F61hqNmgK2NYWSXt1tya30JoNk81&__tn__=-]K-R


Սույն թվականի մայիսի 26-ին ԵՊՀ-ի Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի Սոցիալական աշխատանք

բաժնի Առողջապահության ոլորտում սոցիալական աշխատանքը առարկայի շրջանակներում,

դասախոս՝ Լուսինե Քարամյանի նախաձեռնությամբ ուսանողների համար կազմակերպվեց

Վնասի նվազեցում թեմայով դասընթաց։

Դասընթացի օրակարգում էր ԹՆՕ-ների շրջանում ՄԻԱՎ-ի առավել արդյունավետ

կանխարգելման նպատակով իրականացվող «վնասի նվազեցման» ծրագրի ներկայացումը,

Իրական Աշխարհ, Իրական Մարդիկ ՀԿ-ի կողմից իրակացվող ԹՆՕ-ների շրջանում ՄԻԱՎ

վարակի կանխարգելումը ՀՀ-ում ծրագրի խնդիրները, ԹՆՕ-ներին տրամդրվող

ծառայությունները, աութրիչ աշխատանքի առանձնահատկությունները, ԹՆՕ անձանց

կարիքները, սոցիալական աշխատողի աջակցության հնարավորությունները։

Դասընթացը վարեց ԹՆՕ-ների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելում ծրագրի ղեկավար՝

Նաիրուհի Սաֆարյանը



Մայիսի 27-ին տեղի ունեցավ Մարդու իրավունքների տուն Երևանի՝ «Իրավապաշտպանների

իրավունքներն ու Հայաստանի հանձնառությունները» խորագրով

համաժողովը։ Համաժողովի ընթացքում քննարկվեցին Հայաստանում իրավապաշտպանների

իրավունքների պաշտպանության վիճակը, Հայաստանի մասնակցությամբ միջազգային

մեխանիզմների (ՄԱԿ, ՀՊԴ և ՔՔԻՄՄԴ) շրջանակներում իրավապաշտպանների իրավունքների

պաշտպանության ուղղությամբ Հայաստանին տրված հանձնարարականները ու դրանց

կատարման ընթացքը։



Հունիսի 1-ը աշխարհի տարբեր երկրներում նշում են երեխաների

պաշտպանության միջազգային օրը։

Սույն թվականի հունիսի 1-ին «Իրական Աշխարհ, Իրական Մարդիկ»

ՀԿ-ի աշխատակիցների կողմից կազմակերպվեց արդեն ավանդույթ

դարձած փոքրիկ միջոցառում, որին մասնակից եղան ՄԻԱՎ-ով

ապրող և ՄԻԱՎ-ից տուժած երեխաներ։

 Այս օրը մեզ նորից հիշեցնում է, որ բոլորս պետք է աշխատենք

ստեղծել այնպիսի միջավայր, որտեղ երեխաներն իսկապես

պաշտպանված կլինեն և անկախ ՄԻԱՎ կարգավիճակից

հնարավորություն կունենան ստանալու հավասար կրթություն,

առողջապահական ծառայություններ և ապրելու, ստեղծելու

հնարավորություն։



Հունիսի 6-ին FAR Children's Center ՀՕՖ-ի Երեխաների աջակցության կենտրոն-ում տեղի ունեցավ

ՄԻԱՎ և ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ դասընթաց, որին մասնակցում էին կենտրոնի աշխատակիցները։

 Դասընթացի օրակարգում էր ՄԻԱՎ-ի փոխանցման ուղիները, կանխարգելման միջոցառումները,

ոլորտում առկա խնդիրները, ինչպես նաև քննարկվեց ՄԻԱՎ-ով ապրող անձանց հետ աշխատանքի

առանձնահակությունները։

 Դասընթացին մասնակցեցին շուրջ 20 աշխատակիցներ։

 Դասընթացը վարեց ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ոլորտի փորձագետ՝ Ժենյա Մայիլյանը։

https://www.facebook.com/FARchildrenscenter/?__cft__[0]=AZVCaadEw9PtbdWBNWB8nb6J-MA0I4XoSix92ZjRYTn2o8YEHw4NkJonZjUhh4PjXriwRLFTvJ5uf2gZtSCELHjF2NGYll2knX6bXTSjWyvdCW9j95d8Q1ftOQlo30YTiuB371ANrcYnMLRlGdU519XLm9wUP-sjVpZW625qfARQdEgTJ7ekhXErzjZJQcUeput89h97ogvww7pdZyi41z13&__tn__=kK-R


Ի՞նչ է ՄԻԱՎ-ը․ հարցում Երևանում 

ՄԻԱՎ-ի թեման շարունակում է արդիական մնալ անգամ դրա հայտնաբերումից 40 տարի անց։ Այսօր

Հայաստանում էլ ՄԻԱՎ-ով ապրող հազարավոր մարդիկ կան, շատերն արդեն իսկ գիտեն իրենց ՄԻԱՎ

կարգավիճակը և կցված են ՀՌՎ բուժմանը, իսկ շատերն էլ ապրում են առօրյա կյանքով չիմանալով

անգամ, որ ապրում են ՄԻԱՎ-ով։ «Իրական Աշխարհ, Իրական Մարդիկ» ՀԿ-ը սոցիալական հարցման

միջոցով փորձել է պարզել, թե ի՞նչ գիտեն մեր քաղաքացիները ՄԻԱՎ-ի մասին, ինչպե՞ս են

վերաբերվում ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց և գիտե՞ն արդյոք իրենց ՄԻԱՎ կարգավիճակը։



 Հունիսի 28-ին Արցախի Հանրապետության Մեսրոպ

Մաշտոց համալսարանի «Սոցիալական աշխատանք»

մագիստրոսական ծրագրի ուսանողների ուսումնական

այցի շրջանակներում «Իրական Աշխարհ, Իրական

Մարդիկ» ՀԿ-ում տեղի ունեցավ հանդիպում 

 Ուսումնական այցի շրջանակներում ուսանողները

հնարավորություն ունեցան ծանոթանալու

կազմակերպության կողմից իրականացվող ծրագրերին,

մատուցվող ծառայություններին, ինչպես նաև շրջայց

կատարեցին կազմակերպության գրասենյակում։

Կազմակերպության նախագահ, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ոլորտի փորձագետ՝ Ժենյա

Մայիլյանը ներկայացրեց ՄԻԱՎ-ի փոխանցման ուղիները, կանխարգելման

միջոցառումները, ոլորտում առկա խնդիրները, ինչպես նաև քննարկվեց

ՄԻԱՎ-ով ապրող անձանց հետ աշխատանքի առանձնահակությունները։

 Սոցիալական աշխատող Տաթևիկ Նալբանդյանը ներկայացրեց ՄԻԱՎ-ով

ապրող անձանց հետ սոցիալական աշխատանքի

առանձնահատկությունները, հիվանդության ընդունման փուլերը։

 Վնասի նվազեցում ծրագրի աութրիչ համակարգող Սարգիս Ավետիսյանը

ներկայացրեց ԹՆՕ-ների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելում ծրագիրը,

մատուցվող ծառայությունները և թմրամիջոցների ներարկային

օգտագործողների հետ աշխատանքի առանձնահատկությունները։



Ներկայացնում ենք «Իրական Աշխարհ, Իրական Մարդիկ» ՀԿ-ի (աշխատակիցների) կողմից

իրականացված ծառայությունների 2022 ապրիլ-հունիս ամիսների հաշվետվությունները։ 

Հավասար խորհրդատուի (ՄԻԱՎ-ով ապրող

մարդ) կողմից տրված ծառայություն

Իրավաբանի կողմից տրված ծառայություն

Հոգեբանի կողմից տրված ծառայություն

Սոցիալական աշխատողի կողմից տրված

ծառայություն

Փոխօգնության խմբեր

956

903

46
100
24



Ներկայացնում ենք «Իրական Աշխարհ, Իրական Մարդիկ» ՀԿ-ի (աշխատակիցների) կողմից

իրականացված ծառայությունների 2022 ապրիլ-հունիս ամիսների հաշվետվությունները։ 

ԹՆՕ-ների

շրջանում ՄԻԱՎ

վարակի

կանխարգելում

 (ապրիլ-հունիս)

Մատուցված

ծառայություններ

Ծառայություններ

ստացած անձիք

Թեստավորում

անցած անձիք

Բացահայտված

ՄԻԱՎ դրական

դեպքեր

ԻՀԱԿ ուղեգրված

ՄԻԱՎ դրական

դեպքեր

140514051405

140414041404

139713971397

131313

111111



«Իրական Աշխարհ, Իրական Մարդիկ» ՀԿ 

Հեռ․ (098)663383 

www.realwrp.org


