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Ե ՐԱԽ ՏԻ ՔԻ ԽՈՍՔ 
Այս աշ խա տու թյան հե ղի նա կը ե րախ տա պարտ է ՄՄԿ Հա յաս տա նի ա ռա քե լու թյան ան ձնա կազ-

մին ի րենց շա րու նա կա կան ա ջակ ցու թյան ու ներդր ման հա մար, մաս նա վո րա պես՝ Ծրագ րե րի մշակ ման 
և ի րա կա նաց ման բաժ նի ղե կա վար Քրիս տի նա Գալս տյա նին, Ծրագ րե րի օգնական Ար մեն Բա դի րյա նին, 
ի նչ պես նաև Հաա գայի ՄՄԿ գրա սե նյա կին (մաս նա վո րա պես Օ լիվյե Սփ րի ին) և ՄՄԿ գլ խա մա սային 
գրա սե նյա կի ա ռող ջա պա հա կան վար չու թյա նը, մաս նա վո րա պես՝ Բար բա րա Ռիյկ սին: Հե ղի նա կը նաև 
իր ե րախ տիքն է հայտ նում ու սումն ա սի րու թյան մաս նա կից նե րին՝ վե րա դար ձած միգ րանտ նե րին և նրանց 
ըն տա նիք նե րի ան դամն ե րին: Եվ ան շուշտ, խո րը ե րախ տի քի խոսք է հայտն վում նաև բու ժաշ խա տող նե-
րին, ա ռող ջա պա հա կան փոր ձա գետ նե րին, վե րաին տեգր ման ծրագ րեր ի րա կա նաց նող նե րին և ա պա հո-
վագ րա կան ըն կե րու թյուն նե րին, ով քեր բա րե հա ճո րեն հա մա ձայ նե ցին մաս նակ ցել ու սումն ա սի րու թյա նը: 
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ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՎԱԾ ՀԱ ՊԱ ՎՈՒՄ ՆԵՐ
ԱՀԿ Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու թյուն

ԱՄԿ Աշ խա տան քի մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն

ԱԱՊ Ա ռող ջու թյան ա ռաջ նային պահ պա նու թյուն

ԲԱՀ Բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյան հա մայն քային ծրա գիր

ԲՍՓՀ Բժշ կա-սո ցի ա լա կան փոր ձաքն նու թյան հանձ նա ժո ղով

ԵՄ Եվ րո պա կան Մի ու թյուն

Ե ԱՀԿ Եվ րո պայի ան վտան գու թյան և հա մա գոր ծակ ցու թյան կազ մա կեր պու-
թյուն

ՀԿ Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն

ՀՀ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն

ՀԾՓ Հիմն ա կան ծա ռա յու թյուն նե րի փա թեթ

ՄՄԿ Միգ րա ցի այի մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն

ՄԶՄԿ Մարդ կային զար գաց ման մի ջազ գային կենտ րոն

ՄՊԾ Միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռա յու թյուն

ՖՀԶՀ Հա յաս տա նի ֆրանս-հայ կա կան զար գաց ման հիմն ադ րամ 
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ԱՄՓՈՓԻՉ ԱԿՆԱՐԿ 

Այս գնա հատ ման նպա տակն էր վեր հա նել ա ռող ջու թյանն ա ռնչ վող այն գոր ծոն նե րը, ո րոնք ան-
դրա դառ նում են միգ րանտ նե րի վե րաին տեգր ման վրա, և գնա հա տել վե րա դար ձող միգ րանտ նե րի բժշ-
կա կան ա պա հո վագ րու թյան բա ցե րը: Այս գնա հատ ման շր ջա նա կում գոր ծած վել են ա ռաջ նային և ե րկ-
րոր դային տվյալ ներ: Բա ցա հայ տումն ե րի մեծ մա սը, որ հիմն վում են ա ռաջ նային տվյալ նե րի վրա (խո րին 
հար ցազ րույց ու սումն ա սի րու թյան մաս նա կից նե րի շր ջա նում), հաս տատ վում են նաև ե րկ րոր դային տվյալ-
նե րով (պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյուն, տար բեր զե կույց ներ, այլ ու սումն ա սի րու թյուն նե րի ար դյունք-
ներ): Ը նդ հա նուր առ մամբ ան ցկաց վել է մեկ ֆո կուս խումբ քն նար կում և 23 հար ցազ րույց: Ու սումն ա սի-
րու թյան մաս նա կից ներն այլ ե րկր նե րից վե րա դար ձած ՀՀ քա ղա քա ցի ներն են և նրանց ըն տա նիք նե րի 
ան դամն ե րը, ա ռող ջա պա հա կան ո լոր տի աշ խա տող ներ, վե րա դար ձած նե րին ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բե րող 
հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի, ա պա հո վագ րա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ-
ներ, ի նչ պես նաև տար բեր ա ռող ջա պա հա կան փոր ձա գետ ներ: 

Ու սումն ա սի րու թյամբ վեր հան վե ցին Հա յաս տան վե րա դար ձած քրո նիկ հի վան դու թյուն ու նե ցող 
միգ րանտ նե րի վե րաին տեգ րու մը դյու րաց նող մի շարք դրա կան գոր ծոն ներ: Մաս նա վո րա պես՝ ա ռաջ-
նային բու ժօգ նու թյու նը Հա յաս տա նում հիմն ա կա նում ի րա կա նաց վում է պե տա կան ֆի նան սա վոր մամբ, 
ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հետ կապ ված դրա կան կող մե րից է բժիշկ նե րի առ կա յու թյունն ու 
նրանց դրա կան տրա մադր վա ծու թյու նը հի վանդ նե րի նկատ մամբ. ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը մի շարք քայ-
լեր է ձեռ նար կել ը նդ հա նուր բնակ չու թյան և մաս նա վո րա պես ո րո շա կի սո ցի ա լա պես ա նա պա հով խմ բե րի 
հա մար ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հա սա նե լի ու թյու նը մե ծաց նե լու ու ղ ղու թյամբ, և կան վե րա-
դար ձած նե րին վե րաին տեգր ման ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող տար բեր տե ղա կան ու մի ջազ գային կազ-
մա կեր պու թյուն ներ: 

Չ նա յած այս նվա ճումն ե րին՝ գնա հա տու մը նաև բա ցա հայ տեց Հա յաս տա նում քրո նիկ հի վան դու-
թյուն ու նե ցող միգ րանտ նե րի վե րաին տեգր ման հետ կապ ված ո րո շա կի խո չըն դոտ ներ: Հիմն ա կան բա ցա-
հայ տումն ե րի մի մա սը ներ կա յաց վում է ստորև. 

•	 Ք	րո	նիկ	հի	վան	դու	թյուն	ու	նե	ցող	շատ	ու	շատ	վե	րա	դար	ձած	միգ	րանտ	ներ	և	նրանց	ըն	տա	նիք
նե րի ան դամն ե րը չեն կա րող ֆի նան սա պես հո գալ բու ժօգ նու թյան ծախ սե րը Հա յաս տա նում և 
շատ հա ճախ, ֆի նան սա կան խն դիր նե րից ել նե լով, նրանք չեն օ գտ վում ան հրա ժեշտ ծա ռա յու-
թյուն նե րից: 

•	 Դեպ	քե	րի	մեծ	մա	սում	քրո	նիկ	հի	վան	դու	թյուն	ու	նե	ցող	միգ	րանտ	նե	րը	պա	հանջ	վող	դե	ղա	մի	ջոց
նե րի հետ կապ ված ո րոշ դժ վա րու թյուն ներ են ու նե նում. դրանք կամ չկան, կամ դժ վար են ճար-
վում, կամ էլ չա փա զանց թանկ են Հա յաս տա նում: 

•	 Վե	րա	դար	ձած	նե	րը	չեն	դի	տարկ	վում	որ	պես	սո	ցի	ա	լա	պես	ա	նա	պա	հով	կամ	ա	ռան	ձին	(հա	տուկ)	
խումբ, որ ի րա վա սու է օ գտ վել պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր ված ան վճար բու ժօգ նու թյան ու 
սպա սարկ ման ծա ռա յու թյուն նե րից: Ո ւս տի, ան վճար ստա ցի ո նար բու ժօգ նու թյու նից օ գտ վե լու 
հա մար ան հրա ժեշտ է, որ վե րա դար ձած նե րը պատ կա նեն ա նա պա հով խմ բե րից որ ևէ մե կին: 
Գնա հա տու մը ցույց է տա լիս, որ նույ նիսկ այն դեպ քե րում, ե րբ վե րա դար ձած ներն ի րա վա սու են 
օ գտ վել պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր ված ան վճար բու ժօգ նու թյան ու սպա սարկ ման ծա ռա-
յու թյուն նե րից, վե րա դար ձած քրո նիկ հի վան դու թյուն ու նե ցող միգ րանտ նե րը տար բեր դժ վա րու-
թյուն նե րի են հան դի պում: 

•	 Հա	յաս	տա	նի	ա	պա	հո	վագ	րա	կան	ըն	կե	րու	թյուն	նե	րը	չու	նեն	բժշ	կա	կան	ա	պա	հո	վագ	րու	թյուն	հա
տուկ վե րա դար ձած նե րի հա մար և վե րա դար ձած քրո նիկ հի վան դու թյուն ու նե ցող միգ րանտ նե րը 
գործ նա կա նում որ ևէ ա պա հո վագ րա կան սխե մա յում նե րառ ված չեն: 

•	 Չ	նա	յած	վեր	ջին	տա	րի	նե	րին	հո	գե	բա	նա	կան	ծա	ռա	յու	թյուն	նե	րը	Հա	յաս	տա	նում	լայն	ճա	նա	չում	
են գտել, սա կայն վե րա դար ձած քրո նիկ հի վան դու թյուն ու նե ցող միգ րանտ նե րը նա խընտ րում են 
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ըն տա նի քի ան դամն ե րի, ազ գա կան նե րի ու ազ գա կան նե րի հո գե բա նա կան ա ջակ ցու թյու նը կամ 
հոգ ևոր սփո փանք են փնտ րում: 

•	 Ըն	տա	նե	կան	օ	ժան	դա	կու	թյու	նը	ծայ	րաս	տի	ճան	կար	ևոր	է	վե	րա	դար	ձած	քրո	նիկ	հի	վան	դու	թյուն	
ու նե ցող միգ րանտ նե րի հա մար և նրանք մե ծա պես կախ ված են ըն տա նի քի օ ժան դա կու թյու նից: 

•	 Վե	րա	դար	ձած	քրո	նիկ	հի	վան	դու	թյուն	ու	նե	ցող	միգ	րանտ	նե	րի	ա	ռաջ	ծա	ռա	ցած	դժ	վա	րու	թյուն
նե րը շատ նման են այն խն դիր նե րին, ո րոնց վե րա դար ձած նե րը բախ վում են ը նդ հա նուր առ-
մամբ : Սրանք նե րա ռում, սա կայն չեն սահ մա նա փակ վում աշ խա տանք ու բնա կու թյան վայր 
գտ նե լու դժ վա րու թյուն նե րով, Հա յաս տան վե րա դառ նա լուց հե տո ի րենց ու նե ցած ա կն կա լիք նե րի 
ու ի րա կա նու թյան ան հա մա պա տաս խա նու թյամբ: 

•	 Խն	դիր	ներն	ու	դժ	վա	րու	թյուն	նե	րը,	որ	վե	րա	դար	ձած	նե	րը	հան	դի	պում	են	Հա	յաս	տա	նում,	խթան	
են հան դի սա նում, որ նրանք մտա ծեն վերս տին ար տա գաղ թե լու մա սին: 

Ու սումն ա սի րու թյամբ ձեռք բեր ված տվյալ նե րի հի ման վրա մշակ վել են մի շարք ա ռա ջարկ ներ՝ 
դյու րաց նե լու վե րա դար ձած քրո նիկ հի վան դու թյուն ու նե ցող միգ րանտ նե րի վե րաին տեգ րու մը Հա յաս տա-
նում: Հիմն ա կան ա ռա ջարկ նե րի մի մա սը ներ կա յաց վում է ստորև.

•	 Ա	ռող	ջա	պա	հա	կան	ծա	ռա	յու	թյուն	նե	րի	հա	սա	նե	լի	ու	թյան	մե	ծա	ցում.
•	 	Վե	րա	դար	ձած	նե	րի	և	նրանց	ըն	տա	նիք	նե	րի	ան	դամ	 ե	րի	ի	րա	զե	կում	ա	ռող	ջա	պա	հա	կան	հա	մա

կար գի ու առ կա ծա ռա յու թյուն նե րի մա սին.
•	 	Պե	տու	թյան	 կող	մից	ե	րաշ	խա	վոր	ված	ան	վճար	 ստա	ցի	ո	նար	 բու	ժօգ	նու	թյու	նից	ու	 սպա	սար	կու

մից օ գտ վե լու հա մար պա հանջ վող ըն թա ցա կար գե րի պար զե ցում վե րա դար ձած նե րի հա մար.
•	 	Վե	րա	դար	ձած	նե	րի	հա	մար	կոր	պո	րա	տիվ	բժշ	կա	կան	ա	պա	հո	վագ	րու	թյան	հնա	րա	վո	րու	թյուն	նե

րի ստեղ ծում.
•	 	Վե	րա	դար	ձած	նե	րին	մա	տուց	վող	սո	ցի	ա	լա	կան	ծա	ռա	յու	թյուն	նե	րի	ը	նդ	լայ	նում:
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
Գ նա հա տումն ու ղղ ված էր միգ րանտ նե րի վե րաին տեգր ման վրա ներ գոր ծող ա ռող ջա պա հա կան 

գոր ծոն նե րի ու սումն ա սիր մա նը և Հա յաս տա նում միգ րանտ նե րի բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյան հետ 
կապ ված բա ցե րի վեր հան մա նը: Շատ հա ճախ ՀՀ քա ղա քա ցի նե րը, ով քեր կա մա վոր կամ ոչ կա մա վոր 
կեր պով վե րա դառ նում են Հա յաս տան այլ ե րկր նե րից, գա լիս են տար բեր ա ռող ջա կան խն դիր նե րով: 
Վե րա դար ձած միգ րանտ նե րի շր ջա նում կա տար ված մի շարք հե տա զո տու թյուն ներ ցույց են տա լիս, որ 
նրանք խն դիր ներ են ու նե նում կապ ված վե րաին տեգր ման հետ, այդ թվում աշ խա տանք ու բնա կու թյան 
տեղ գտ նե լու հար ցում, ա ռող ջա կան խն դիր ներ և այլն (Չո բա նյան, 2013թ., Մի նա սյան և այ լոք, 2008թ., 
ՄՄԿ, 2002ա): Հե տա զո տու թյուն նե րը կամ զե կույց նե րը, ո րոն ցում ար ծարծ վում են ա ռող ջա կան խն դիր-
ներ ու նե ցող միգ րանտ նե րի վե րա դար ձի ու վե րաին տեգր ման հար ցե րը, քիչ են, ու ս տի կար ևոր էր ներ կա-
յաց նել ա ռող ջա պա հա կան են թա կա ռուց վածք նե րը, այդ թվում՝ վե րա դար ձած նե րի հա մար առ կա ա պա-
հո վագ րա կան փա թեթ նե րը և գնա հա տել քրո նիկ հի վան դու թյուն ու նե ցող միգ րանտ նե րի ին տեգր մա նը 
նպաս տող տե ղա կան պայ ման նե րը Հա յաս տա նում: 

Երկ րում ի րա վի ճա կը գնա հա տե լու հա մար կի րառ վել են ա ռաջ նային ու ե րկ րոր դային տվյալ ներ: 
Նախ` վեր լու ծու թյան են են թարկ վել քա ղա քա կա նու թյանն ա ռնչ վող տար բեր փաս տաթղ թեր, պաշ տո-
նա կան տվյալ ներ, զե կույց ներ ու հե տա զո տու թյուն նե րով վեր հան ված տվյալ ներ, որ պես զի ներ կա յաց վեն 
ա ռող ջա պա հա կան են թա կա ռուց վածք նե րը և ու սումն ա սիր վի Հա յաս տա նի ի րա վի ճա կը կապ ված միգ-
րանտ նե րի վե րա դար ձի ու վե րաին տեգր ման հետ: Ե րկ րորդ՝ վեր լու ծու թյան են են թարկ վել վե րա դար ձած-
նե րի, նրանց ըն տա նիք նե րի ան դամն ե րի, տար բեր փոր ձա գետ նե րի հետ ան ցկաց ված խո րին հար ցազ-
րույ ցի ար դյունք նե րը, որ պես զի վեր հան վեն այն կոնկ րետ խո չըն դոտ նե րը որ կան քրո նիկ հի վան դու թյուն 
ու նե ցող միգ րանտ նե րի վե րաին տեգր ման ճա նա պար հին: Եվ ի վեր ջո՝ ա ռաջ նային ու ե րկ րոր դային 
տվյալ նե րը հա մադր վել ե ն՝ մշա կե լու կի րա ռա կան ա ռա ջարկ ներ ու ղղ ված քրո նիկ հի վան դու թյուն ու նե-
ցող միգ րանտ նե րի վե րաին տեգր ման դյու րաց մա նը Հա յաս տա նում: Գնա հա տու մը կա տար վել է ՄՄԿ-ի 
ԵՄ-ու մ բնակ վող քրո նիկ հի վան դու թյուն ու նե ցող միգ րանտ նե րի կա մա վոր վե րա դար ձի ա ջակց ման և վե-
րաին տեգր ման (Կ ՎԱՎ-ՔՀՄ) տա րա ծա շր ջա նային ծրագ րի շր ջա նա կում, ո րը ֆի նան սա վոր վում է Վե-
րա դար ձի եվ րո պա կան հիմն ադ րա մի կող մից՝ Նի դեր լանդ նե րի Ա նվ տան գու թյան ու ար դա րա դա տու թյան 
նա խա րա րու թյան հա մա ֆի նան սա վոր մամբ:
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ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Հիմքերն ու նպատակը

Այս գնա հատ ման նպա տա կը միգ րանտ նե րի վե րաին տեգր ման վրա նե րազ դող ա ռող ջա պա հա կան 
գոր ծոն նե րի վեր հա նումն էր ու Հա յաս տան վե րա դար ձած միգ րանտ նե րի հետ կապ ված բժշ կա կան ա պա-
հո վագ րու թյան բա ցե րի գնա հա տու մը: Շատ հա ճախ այլ ե րկ րից վե րա դար ձած ՀՀ քա ղա քա ցի նե րը, ե րբ 
նրանց մնալն այլ ե րկ րում այլևս հնա րա վոր չէր, տար բեր ա ռող ջա կան խն դիր ներ են ու նե նում: Կան տար-
բեր ու սումն ա սի րու թյուն ներ ու զե կույց ներ, ո րոնք դի տար կում են վե րաին տեգր ման ու վե րա դար ձի հետ 
կապ ված խն դիր նե րը և մի շարք ու սումն ա սի րու թյուն ներ, ո րոնք ան դրա դարձ են կա տա րում ը նդ հա նուր 
ա ռող ջա պա հա կան հար ցե րին: Այ նու հան դերձ, ա ռող ջա կան խն դիր նե րով միգ րանտ նե րի վե րա դար ձի ու 
վե րաին տեգր ման հար ցե րին նվիր ված ա ռան ձին ու սումն ա սի րու թյուն կամ զե կույց չկա: 

Այս գնա հա տու մը նպա տակ ու ներ դի տար կել այն գոր ծոն նե րը, ո րոնք նե րազ դում են քրո նիկ հի-
վան դու թյուն ու նե ցող միգ րանտ նե րի վե րաին տեգր ման գոր ծըն թա ցի վրա: Գնա հատ ման խնդիրներն է ին. 

•	 Ներ	կա	յաց	նել	ա	ռող	ջա	պա	հա	կան	են	թա	կա	ռուց	վածք	նե	րը,	այս	թվում	տար	բեր	խմ	բե	րի	հա	մար	
առ կա ա պա հո վագ րա կան փա թեթ նե րը.

•	 Գ	նա	հա	տել	 Հա	յաս	տա	նում	 քրո	նիկ	 հի	վան	դու	թյուն	 ու	նե	ցող	 միգ	րանտ	նե	րի	 ին	տեգ	րու	մը	 դյու
րաց նող տե ղա կան պայ ման նե րը:

Հետազոտության մեթոդը 

Երկ րի ի րա վի ճա կը գնա հա տե լու հա մար կի րառ վել են ա ռաջ նային ու ե րկ րոր դային տվյալ ներ: 
Ա ռաջ նային տվյալ նե րը քաղ վել են ո րա կա կան հե տա զո տու թյան մո տեց ման մի ջո ցով: Գնա հատ ման ըն-
թաց քում որ պես ա ռաջ նային տվյալ նե րի հա վա քագր ման մե թոդ կի րառ վել է խո րին հար ցազ րույ ցը: Ո րա-
կա կան հարց ման մե թոդ նե րը նա խա տես ված են բարդ ու խր թին հար ցե րին պա տաս խան ներ ա պա հո վե լու 
ու դի տարկ վող եր ևույ թը խո րա պես ու ամ բող ջու թյամբ պար զա բա նե լու հա մար: Այդ մե թոդ նե րը բա ցատ-
րում են վար քագ ծային, մո տի վա ցի ոն դրս ևո րումն ե րը, մի տումն ե րը և այլն (Կոտ ռել և Մք Քեն զի, 2011). 

Գ նա հատ ման հա մար կի րառ ված ե րկ րոր դային տվյալ նե րը քաղ վել են պաշ տո նա կան վի ճա կագ-
րու թյու նից, տար բեր կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից պատ րաստ ված զե կույց նե րից և հե տա զո տու-
թյուն նե րով վեր հան ված տվյալ նե րից, ի նչ պես նաև այլ նյու թե րից: Վեր լու ծու թյան են են թարկ վել նաև 
քա ղա քա կա նու թյանն ա ռնչ վող փաս տաթղ թեր՝ ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի ու հա սա նե լի ծա ռա յու-
թյուն նե րի, վե րա դար ձած միգ րանտ նե րի ու վե րաին տեգր ման վե րա բե րյալ: 

Հետազոտության մասնակիցները և միջավայրը 

Հե տա զո տու թյան մաս նա կից նե րի խում բը նե րա ռում է այլ ե րկր նե րից վե րա դար ձած ՀՀ քա ղա քա-
ցի նե րի և նրանց ըն տա նիք նե րի ան դամն ե րի, բու ժաշ խա տող նե րի, վե րա դար ձած նե րին վե րաին տեգր ման 
հար ցում ա ջակ ցող կազ մա կեր պու թյուն նե րի և ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի, 
ի նչ պես նաև ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան և Հա յաս տա նի ա մե րի կյան հա մալ սա րա նի Ա ռող-
ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հե տա զոտ ման ու զար գաց ման կենտ րո նի փոր ձա գետ նե րի: 

Վե րա դար ձած միգ րանտ նե րից հարց ման խմ բում ը նդ գրկ վել են մի այն նրանք, ով քեր ե րեք տա րուց 
պա կաս է, ի նչ վե րա դար ձել են, ու նեն քրո նիկ խն դիր ներ (ֆի զի կա կան կամ հո գե կան) և 18 տա րի և ա վե-
լի տա րիք ու նե ին հարց ման պա հին: Ըն տա նի քի ան դամն ե րից ը նդ գրկ վել են նրանք, ով քեր ու ղ ղա կի ո րեն 
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հոգ են տա նում վե րա դար ձա ծի հա մար: Հար ցազ րույց նե րը հիմն ա կա նում ան ցկաց վել են վե րա դար ձած-
նե րի բնա կու թյան վայ րում: 

Բու ժաշ խա տող ներ ը նտր վել են թե հո գե կան, թե ֆի զի կա կան խն դիր նե րով զբաղ վող բուժ հաս տա-
տու թյուն նե րից (հի վան դա նոց, բժշ կա կան կենտ րոն և այլն): Ը նդգրկ վել են նաև ներ կա յա ցու ցիչ ներ վե-
րաին տեգր ման հար ցում վե րա դար ձած նե րին օ ժան դա կող կազ մա կեր պու թյուն նե րից, ի նչ պես նաև տար-
բեր փոր ձա գետ ներ: 

Ընտրանքը

Ընդ հա նուր առ մամբ ան ցկաց վել է մեկ ֆո կուս խումբ քն նար կում և 23 հար ցազ րույց, մաս նա վո րա-
պես՝ 5 հար ցազ րույց վե րա դար ձած միգ րանտ նե րի հետ, 5 հար ցազ րույց վե րա դար ձած նե րի ըն տա նիք-
նե րի ան դամն ե րի հետ, 4 հար ցազ րույց բու ժաշ խա տող նե րի հետ, 3 հար ցազ րույց ին տեգր ման հար ցե րով 
զբաղ վող եր կու տե ղա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի և ՄՄԿ ներ կա յա ցուց չի հետ, 5 հար ցազ րույց ա պա-
հո վագ րա կան ըն կե րու թյուն նե րի հետ, 1 հար ցազ րույց Հա յաս տա նի ա մե րի կյան հա մալ սա րա նի և 6 հար-
ցազ րույց Ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ: Հարց ման բո լոր մաս նա կից-
նե րի ցու ցա կը ներ կա յաց վում է Հա վել ված 2-ու մ: 

Վե րա դար ձած նե րի ու նրանց ըն տա նիք նե րի ան դամն ե րի ը նտ րե լու հա մար կի րառ վել է նպա տա-
կային ը նտ րան քի մե թո դը: Հե տա զոտ ման հա մար ը նտր վել են ՄՄԿ-ի կող մից բժշ կա կան օգ նու թյուն 
ստա ցած վե րա դար ձած ներն ու նրանց ըն տա նիք նե րի ան դամն ե րը: Հարց մա նը մաս նակ ցել են հիմն ա կա-
նում Բել գի այից ու Նի դեր լանդ նե րից վե րա դար ձած միգ րանտ ներ: 

Գնահատման գործիքը, տվյալների հավաքագրումը և 
վերլուծությունը

Որ պես հե տա զո տու թյան գոր ծիք կի րառ վել է խո րին հար ցազ րույց նե րի հար ցա շար: Քա նի որ այս 
հե տա զո տու թյու նը մի շարք ե րկր նե րում ի րա կա նաց վող մեծ ու սումն ա սի րու թյան մասն էր հան դի սա նում, 
ու ս տի հար ցա շա րե րը մշակ վել են ան գլե րեն, ա պա թարգ ման վել հայե րեն (Հա վել ված 3): Հարց ման ա մեն 
խմ բի հա մար տար բեր հար ցա շար է մշակ վել: Բո լոր հար ցազ րույց ներն ան ցկաց վել են հայե րեն: Գրե-
թե բո լոր հար ցազ րույց նե րը ձայ նագր վել են, ա պա ա վե լի ու շ թարգ ման վել ան գլե րեն: Բո լոր միգ րանտ-
ներն ու նրանց ըն տա նիք նե րի ան դամն ե րը ստո րագ րել են հա մա ձայ նու թյան ձևա թուղ թը և հա մա ձայ նել 
են պա տաս խա նել հար ցե րին: Կո դա վո րումն ու տվյալ նե րի վեր լու ծու թյունն ի րա կա նաց վել են հիմն ա կան 
հե տա զո տո ղի կող մից: Սղագր ված ու թարգ ման ված հար ցազ րույց նե րը կո դա վոր վել ու վեր լու ծու թյան են 
են թարկ վել: 
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ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 

Առողջապահության համակարգի ամփոփ նկարագիրը

Որ պես հետ խորհր դային պե տու թյուն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը (ՀՀ) ժա ռան գել է 
« Սե մաշ կոյի» մո դե լի հա մա ձայն կազ մա կերպ ված ա ռող ջա պա հա կան հա մա կարգ, ո րը ե րաշ խա վո րում 
էր ան վճար բու ժօգ նու թյուն և հա մա պար փակ ա ռաջ նային, ե րկ րոր դային և նեղ մաս նա գի տա կան բու ժօգ-
նու թյան մատ չե լի ու թյուն ո ղջ բնակ չու թյան հա մար: Հա մա կար գը խիստ կենտ րո նա ցած է ր՝ ե րկ րոր դային 
և նեղ մաս նա գի տա կան բու ժօգ նու թյան շեշ տադր մամբ: Սա կայն ան կա խու թյու նից հե տո Հա յաս տա-
նի ա ռող ջա պա հու թյան հա մա կար գը են թարկ վել է բազ մա թիվ փո փո խու թյուն նե րի և բա րե փո խումն ե րի: 
Մաս նա վո րա պես, մի շարք քայ լեր են ձեռ նարկ վել ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ա պա կենտ րո-
նաց ման, շատ ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տու թյուն նե րի մաս նա վո րեց ման, ա ռող ջու թյան ա ռաջ նային 
պահ պան ման (ԱԱՊ) ամ րապնդ ման և այլ նի հա մար (Հա կո բյան և այ լոք, 2006 թ.): 

Ա պա կենտ րո նաց ման հետ կապ ված՝ ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի գոր ծար կումն ու սե-
փա կա նու թյունն աԱՊ մա սով փո խանց վեց տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րին, ի սկ հի վան-
դա նոց նե րի մեծ մա սը՝ մար զային իշ խա նու թյուն նե րին 1996 թվա կա նից: ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա-
րա րու թյան դերն էր լի ցեն զա վո րու մը, կար գա վո րու մը, վե րահս կո ղու թյու նը և ու ղե նիշ նե րի սահ մա նու մը 
ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման հա մար, այլ ոչ թե հան դես գա լը որ պես ծա ռա յու թյուն նե րի ան մի ջա կան 
մա տու ցող (Հա կո բյան և այ լոք, 2006թ.): Ը ստ ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան 2012 թ. տվյալ-
նե րի՝ Հա յաս տա նում կար 127 ստա ցի ո նար բուժ հաս տա տու թյուն և 513 ԱԱՊ հաս տա տու թյուն: 127 ստա-
ցի ո նար բուժ հաս տա տու թյուն նե րից 89-ը գտն վում է ին տե ղա կան և մար զային կա ռա վար ման մար մին նե-
րի են թա կա յու թյան տակ, ի սկ 32-ը՝ մաս նա վոր հաս տա տու թյուն ներ է ին: 513 ԱԱՊ հաս տա տու թյուն նե րից 
377-ը գտն վում է ին տե ղա կան և մար զային կա ռա վար ման մար մին նե րի են թա կա յու թյան տակ, ի սկ 118-ը՝ 
մաս նա վոր հաս տա տու թյուն ներ է ին (ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյուն, 2013բ):

 Վեր ջին տա րի նե րին, մի շարք քայ լեր են ձեռ նարկ վել՝ ա ռաջ նային բու ժօգ նու թյան մատ չե լի ու թյու-
նը և օգ տա գոր ծու մը բարձ րաց նե լու հա մար: Սո վո րա բար Հա յաս տա նում ԱԱՊ տրա մադ րում են շփ ման 
ա	ռա	ջին	օ	ղակ	հան	դի	սա	ցող	ամ	բու	լա	տոր	բուժ	հաս	տա	տու	թյուն	նե	րը:	Դրանք	նե	րա	ռում	են	քա	ղա	քային	
պո լիկ լի նի կա ներ, բժշ կա կան կենտ րոն ներ, գյու ղա կան ամ բու լա տոր հաս տա տու թյուն ներ և ֆելդ շեր/ ման-
կա բարձ բուժ կե տեր: Մի շարք ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տու թյուն ներ տրա մադ րում են ե րկ րոր դային 
բու ժօգ նու թյուն՝ այդ թվում` ա ռան ձին քա ղա քային ու մար զային բազ ման պա տա կային հի վան դա նոց ներ, 
ին տեգր ված բազ ման պա տա կային հի վան դա նո ցային ցան ցեր՝ ամ բու լա տոր բու ժօգ նու թյան տրա մադր-
մամբ, բժշ կա կան կենտ րոն ներ՝ ստա ցի ո նար բու ժօգ նու թյան հա մար նա խա տես ված մահ ճա կալ նե րով, 
ծնն դատ ներ և մաս նա գի տաց ված ստո րա բա ժա նումն եր՝ ստա ցի ո նար և ամ բու լա տոր բուժ ման հա մար: 
Մաս նա գի տաց ված մեկ նպա տա կի ծա ռայող կա ռույց նե րը տրա մադ րում են եր րոր դային՝ խիստ մաս նա-
գի տա ցած բու ժօգ նու թյուն (Հա կո բյան և այ լոք, 2006 թ.): 

Ինչ վե րա բե րում է հի վան դա նոց նե րի և բուժ հաս տա տու թյուն նե րի մաս նա վո րեց մա նը, բա րե փո-
խումն ե րի ժա մա նակ շեշ տը դր վում էր պե տա կան ֆի նան սա վոր ման և մի ջոց նե րի ա ռա վել ար դյու նա վետ 
օգ տա գործ ման բա րե լավ ման վրա: Սա կայն հի վան դա նոց նե րի ա վե լորդ հզո րու թյու նը և ան մի ջա կան 
վճա րումն ե րը նվա զեց նե լու փո խա րեն, չկա նո նա կարգ ված մաս նա վո րե ցու մը է ՛լ ա վե լի ը նդ լայ նեց ա նար-
դյու նա վետ հա մա կար գը (Հա մաշ խար հային բանկ, ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյուն և Ա ՀԿ, 
2009թ.): Ներ կա յումս ֆի նան սա վոր ման մեծ մա սը դեռևս ստաց վում է առ ձեռն վճա րումն ե րից՝ պաշ տո-
նա կան և ոչ պաշ տո նա կան: Առ ձեռն վճա րումն երն այժմ կազ մում են բո լոր ա ռող ջա պա հա կան ծախ սե րի 
մոտ 59.4%-ը ( ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյուն, Հա յաս տան, 2013ա):
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1997-1998թթ. ա ռա ջին ան գամ ՀՀ կա ռա վա րու թյունն աշ խա տանք տա րավ օ գտ վո ղի պաշ տո նա-
կան վճար ներ ներ մու ծե լու ու ղ ղու թյամբ և հե տա գա յում ներդ րեց ՀԾՓ-ը (Հիմն ա կան ծա ռա յու թյուն նե րի 
փա թեթ): Այդ փա թե թը նա խա տես ված էր տրա մադ րե լու մի շարք սահ մա նա փակ ծա ռա յու թյուն ներ ո ղջ 
բնակ չու թյա նը և ը նդ լայն ված ծա ռա յու թյուն ներ՝ սո ցի ա լա պես ա նա պա հով խմ բե րին (Հա մաշ խար հային 
բանկ, ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյուն և Ա ՀԿ, 2009թ.): ՀԾՓ-ն պար բե րա բար վե րա նայ վել 
է՝ կախ ված առ կա ֆի նան սա վո րու մից: Ներ կայիս ՀԾՓ-ի շր ջա նա կի նկա րագ րու թյու նը ներ կա յաց վում է 
սույն զե կույ ցի հա ջորդ բաժ նում: 

Թեև ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը ձեռ նար կել է մի շարք քայ լեր՝ բա րե լա վե լու ա ռող ջա պա հու թյան ո րա-
կը և բարձ րաց նե լու ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մատ չե լի ու թյունն ը նդ հա նուր բնակ չու թյան և, 
հատ կա պես, ա ռան ձին սո ցի ա լա պես ա նա պա հով խմ բե րի հա մար, սա կայն ը ստ Ա ռող ջա պա հու թյան հա-
մա կար գի գոր ծու նե ու թյան գնա հատ ման ար դյունք նե րի՝ կան մի շարք մար տահ րա վեր ներ, ո րոնք ծա ռա-
ցած են Հա յաս տա նի ա ռող ջա պա հու թյան հա մա կար գի ա ռջև: Ա հա դրան ցից մի քա նի սը՝

•	 		 անհ	րա	ժեշտ	է	բարձ	րաց	նել	ա	ռող	ջա	պա	հու	թյա	նը	հատ	կաց	վող	պե	տա	կան				ֆի	նան	սա	վո	րու	մը	
(ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյուն , 2013ա).

•	 		 վեր	ջին	 տա	րի	նե	րին	 ա	ռող	ջա	պա	հու	թյա	նը	 հատ	կաց	վող	 պե	տա	կան	 			ֆի	նան	սա	վոր	ման	 ա	ճը	
զգա լի ո րեն չի կր ճա տել քա ղա քա ցի նե րի կող մից կա տար վող առ ձեռն վճա րումն ե րը, ին չը նշա-
նա կում է, որ ա ռող ջա պա հու թյան հա մա կար գում կան կա ռուց ված քային, կազ մա կերպ չա կան և 
կա ռա վար ման լուրջ խն դիր ներ.

•	 		 մար	դիկ	շատ	հազ	վա	դեպ	են	դի	մում	ամ	բու	լա	տոր	ծա	ռա	յու	թյուն	նե	րի	հա	մար	և	ար	դյուն	քում՝	
կանգ նում են ա վե լի լուրջ ա ռող ջա կան խն դիր նե րի ա ռաջ ու ստիպ ված դի մում ստա ցի ո նար բու-
ժօգ նու թյան.

•	 		 2009թ.	հա	մե	մատ՝	2012թ.	ան	հրա	ժեշ	տու	թյան	դեպ	քում	բու	ժօգ	նու	թյու	նից	 չօգտ	ված	մարդ
կանց թի վը մե ծա ցել է: Բու ժօգ նու թյու նից չօգտ վե լու ա մե նա տա րած ված պատ ճա ռը ծա ռա յու-
թյուն նե րի ֆի նան սա կան ան մատ չե լի ու թյունն է.

•	 		 2012թ.	 աղ	քա	տու	թյան	 ըն	տա	նե	կան	 նպաստ	նե	րի	 ծրագ	րի	 շա	հա	ռու	նե	րի	 մի	այն	 10.5%ն	 է	
ի րա վունք ու նե ցել օ գտ վե լու պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր ված բժշ կա կան ծա ռա յու թյուն նե-
րից.

•	 		 շատ	բուժ	հաս	տա	տու	թյուն	ներ,	հատ	կա	պես	գյու	ղա	կան	վայ	րե	րում	գտն	վող	նե	րը,	հա	մալր	ված	
չեն ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գի ա նե րով և սար քա վո րումն ե րով, ի սկ ե ղածն է լ՝ ար դյու նա վետ 
կեր պով չի բաշխ վում (Հա կո բյան և այ լոք, 2006, ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյուն, 
2013ա): 

Այս պի սով, Հա յաս տա նում ա ռող ջա պա հու թյան հա մա կար գը մի շարք փո փո խու թյուն նե րի և բա-
րե փո խումն ե րի է են թարկ վել վեր ջին տա րի նե րին: ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը մի շարք քայ լեր է ձեռ նար կել 
ա ռող ջա պա հա կան հա մա կարգն օպ տի մա լաց նե լու, ա ռող ջա պա հու թյան ո րա կը բա րե լա վե լու և ա ռող ջա-
պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մատ չե լի ու թյու նը ը նդ հա նուր բնակ չու թյան և, հատ կա պես ո րոշ սո ցի ա լա-
պես ա նա պա հով խմ բե րի հա մար բարձ րաց նե լու ու ղ ղու թյամբ: Այ դու հան դերձ, կան մի շարք մար տահ րա-
վեր ներ, ո րոնք ծա ռա ցած են ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան հա մա կար գի ա ռջև:

Պետության կողմից երաշխավորված բժշկական օգնությունը և 
համավճարների համակարգը

Ինչ պես ա վե լի վաղ նշ վել է, 1998թ. ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը ներ մու ծեց ՀԾՓ-ն, ո րը նա խա տես ված 
էր տրա մադ րե լու մի շարք սահ մա նա փակ ծա ռա յու թյուն ներ ո ղջ բնակ չու թյա նը և ը նդ լայն ված ծա ռա յու-
թյուն ներ՝ ա ռան ձին սո ցի ա լա պես ա նա պա հով խմ բե րի: 1996թ. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող մից 
ըն դուն ված Ա ռող ջա պա հու թյան մա սին օ րեն քը և 1997թ. Ա ռող ջա պա հու թյան նպա տա կային ծրագ րե րի 
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և պետ պատ վե րի մա սին ո րո շու մը հիմք ստեղ ծե ցին պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր ված ան վճար բժշ-
կա կան օգ նու թյան և սպա սարկ ման հա մար: ՀԾՓ-ն նե րա ռում է մի ջո ցա ռումն եր՝ սո ցի ա լա կան նշա-
նա կու թյան մի շարք հի վան դու թյուն նե րի բուժ ման և ա նա պա հով խմ բե րի (ո րոնք ի վի ճա կի չեն վճա րել 
ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար) ա ռող ջա պա հա կան խն դիր նե րի լուծ ման հա մար: ՀԾՓ-ու մ նե րառ ված ծա ռա-
յու թյուն նե րը և բնակ չու թյան խմ բե րը տա րեց տա րի փո փոխ ման են են թարկ վել: Պե տու թյան կող մից ե րաշ-
խա վոր ված ան վճար բժշ կա կան օգ նու թյան և սպա սարկ ման մա սին ՀՀ կա ռա վա րու թյան 04.03.2004թ. 
թիվ 318-Ն ո րո շումն ու ղղ ված էր ՀԾՓ-ի ստան դար տաց մա նը և դրա վե րա նայ ման գոր ծըն թա ցին (ՀՀ կա-
ռա վա րու թյուն, 2004թ.):

ՀԾՓ-ը ներ կա յումս նե րա ռում է մի շարք ծա ռա յու թյուն ներ, այդ թվում` ստա ցի ո նար բու ժօգ նու-
թյուն, ամ բու լա տոր՝ ոչ ստա ցի ո նար բու ժօգ նու թյուն, սա նի տա րա հա մա ճա րա կային ծա ռա յու թյուն ներ 
և այլ ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն ներ ու ծրագ րեր: ՀԾՓ-ն սահ մա նում է ծա ռա յու թյուն նե րի ցանկ, 
ո րոնք ան վճար են ո ղջ բնակ չու թյան հա մար և նա խա տե սում է բնակ չու թյան խմ բե րին, ո րոնք ի րա վունք 
ու նեն ան վճար ստա նալ ցան կա ցած տե սա կի բժշ կա կան ծա ռա յու թյուն (Հա կո բյան և այ լոք, 2006թ.): Թիվ 
318-Ն ո րոշ ման սո ցի ա լա պես ա նա պա հով խմ բե րից և ա ռան ձին / հա տուկ/ խմ բե րից մե կին պատ կա նող 
ան ձինք ի րա վունք ու նեն ստա նա լու պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր ված ան վճար բժշ կա կան օգ նու թյուն 
և սպա սար կում: 2013թ. դրու թյամբ, խմ բե րը նե րա ռում, սա կայն չեն սահ մա նա փակ վում աղ քա տու թյան 
ըն տա նե կան նպաստ նե րի ծրագ րի շա հա ռու նե րով, հաշ ման դամն ե րով (1-ին, 2-րդ և 3-րդ կար գի հաշ ման-
դա մու թյուն), մի ա կող մա նի ծնո ղա զուրկ ե րե խա նե րով և մի շարք այլ խմ բե րով (Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան կա ռա վա րու թյուն, 2004թ.): Ի րա վունք ու նե ցող նե րի խմ բե րի ամ բող ջա կան ցան կը ներ կա յաց-
ված է հա վել ված 1-ու մ:

 Պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր ված ան վճար բժշ կա կան օգ նու թյուն և սպա սար կում ստա նա-
լու հա մար՝ հի վանդ նե րը պետք է ներ կա յաց նեն ու ղե գիր ի րենց տե ղա մա սային պո լիկ լի նի կա նե րից, ան-
ձնա գիր, բա ցա ռու թյամբ «այն ան հե տաձ գե լի դեպ քե րի, ո րոնք չեն պա հան ջում շուր ջօ րյա հս կո ղու թյուն 
և հի վան դը չու նի ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թեր», ի սկ սո ցի ա լա պես ա նա պա հով ան ձինք և ա ռան ձին 
/ հա տուկ/ խմ բե րում ը նդ գրկ ված նե րը պետք է ներ կա յաց նեն ան ձը հաս տա տող փաս տա թուղթ և սո ցի ա լա-
կան կար գա վի ճա կը հաս տա տող հա մա պա տաս խան փաս տաթղ թեր (ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա-
րու թյուն, 2012բ): 

Ամ բու լա տոր՝ ոչ ստա ցի ո նար բու ժօգ նու թյու նը, օ րի նակ՝ ա ռաջ նային բու ժօգ նու թյուն, դիս պան սե-
րային բու ժօգ նու թյուն, նա խածնն դա բե րա կան/ հետծնն դա բե րա կան խնամք և այլն տրա մադր վում է ան-
վճար ո ղջ բնակ չու թյան հա մար: Ի նչ վե րա բե րում է ան վճար ստա ցի ո նար բու ժօգ նու թյա նը, այն նե րա ռում 
է շտապ բու ժօգ նու թյու նը, ին տեն սիվ թե րա պի ան և բու ժօգ նու թյու նը ո րո շա կի վի ճակ նե րի դեպ քում, օ րի-
նակ` տու բեր կուլյոզ: 2012թ. դեկ տեմ բե րին ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի հրա մա նով հայ տա րար-
վեց այն հի վան դու թյուն նե րի կամ ա ռող ջա կան վի ճակ նե րի ցան կե րը, ո րոնք պա հան ջում են պե տու թյան 
կող մից ե րաշ խա վոր ված ան հե տաձ գե լի ան վճար հի վան դա նո ցային բժշ կա կան մի ջամ տու թյուն: Այդ ցան-
կե րը տար բեր են 18 տա րին չլ րա ցած և 18 և ա վե լի բարձր տա րի քի ան ձանց հա մար (ՀՀ ա ռող ջա պա-
հու թյան նա խա րա րու թյուն, 2012ա): Ե թե    հի վան դի մոտ ցան կում նշ ված հի վան դու թյուն կամ ի րա վի ճակ 
կա, հի վան դա նո ցային բու ժօգ նու թյու նը տրա մադր վում է ան վճար: Ան հե տաձ գե լի հի վան դա նո ցային բու-
ժօգ նու թյու նը տրա մադր վում է շտապ օգ նու թյան ու ղեգ րի հի ման վրա կամ բուժ հաս տա տու թյան ըն դու նա-
րա նի բժշ կի ո րոշ ման հի ման վրա: Վե րա կեն դա նաց ման/ին տեն սիվ թե րա պի այի բա ժան մունք նե րից մաս-
նա գի տաց ված բա ժին ներ տե ղա փոխ վող հի վանդ նե րի բուժ ման ժա մա նակ կի րառ վում է հա մավ ճար նե րի 
հա մա կար գը (ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյուն, 2012բ):

ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը հա մավ ճար նե րի հա մա կար գը ներ մու ծեց 2004թ., որ պես զի բարձ րաց նի 
ստա ցի ո նար բու ժօգ նու թյան մատ չե լի ու թյունն ու ո րա կը և ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տու թյուն նե րում 
վե րաց նի ոչ պաշ տո նա կան վճա րումն ե րը: ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րի 2013թ. թիվ 229-Ա հրա-
մա նով սահ ման վում են հի վան դու թյուն ներն ու ի րա վի ճակ նե րը, ո րոնց դեպ քում բժշ կա կան օգ նու թյունն 
ու սպա սար կու մը բնակ չու թյան հա մար ի րա կա նաց վում է հա մավ ճար նե րի ե ղա նա կով (ՀՀ ա ռող ջա պա-
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հու թյան նա խա րա րու թյուն, 2013գ): Հա մավ ճար նե րի սկզ բուն քը են թադ րում է քա ղա քա ցի նե րի ստա ցած 
բժշ կա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մաս նա կի փոխ հա տու ցում: ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րը՝ ՀՀ ֆի-
նանս նե րի նա խա րա րի հա մա ձայ նու թյամբ, սահ մա նում է հի վան դա նո ցային և ամ բու լա տոր բժշ կա կան 
հաս տա տու թյուն նե րում բժշ կա կան օգ նու թյան և սպա սարկ ման գնե րը, ի նչ պես նաև հա մավ ճար նե րի չա-
փը: Հա մավ ճար նե րով չեն ծածկ վում վե րա կեն դա նաց ման մի ջո ցա ռումն եր պա հան ջող հի վան դու թյուն-
ներն ու ի րա վի ճակ նե րը:

 Պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր ված ան վճար բժշ կա կան օգ նու թյան և սպա սարկ ման մա սին 
ՀՀ կա ռա վա րու թյան 04.03.2004թ. թիվ 318-Ն ո րոշ ման մեջ նա խա տես ված սո ցի ա լա պես ա նա պա հով 
և ա ռան ձին / հա տուկ/ խմ բե րին պատ կա նող ան ձինք ա զատ վում են հա մավ ճար նե րից (ՀՀ կա ռա վա րու-
թյուն, 2004թ.): Հա մավ ճար նե րից ա զատ վե լու հա մար ան հրա ժեշտ է բժշ կա կան հաս տա տու թյուն ներ կա-
յաց նել տե ղե կանք, ո րը հա վաս տում է, որ հի վան դը պատ կա նում է տվյալ խմ բե րից մե կին, ան ձնա գիր և 
տե ղա մա սային պո լիկ լի նի կայի ու ղե գիր: 

Այս պի սով, պե տու թյան կող մից ֆի նան սա վոր վող փա թե թը նե րա ռում է մի շարք ծա ռա յու թյուն ներ, 
ո րոնք ան վճար տրա մադր վում են ո ղջ բնակ չու թյա նը: Սո ցի ա լա պես ա նա պա հով և ա ռան ձին / հա տուկ/ 
խմ բե րին պատ կա նող ան ձինք ի րա վունք ու նեն օ գտ վե լու ան վճար ծա ռա յու թյուն նե րի ա վե լի լայն շր ջա-
նա կից: Ո րո շա կի հի վան դու թյուն նե րի և վի ճակ նե րի մա սով, ո րոնք նե րառ ված չեն ՀԾՓ-ու մ, բնակ չու թյան 
բժշ կա կան օգ նու թյու նը և սպա սար կումն ի րա կա նաց վում է հա մավ ճար նե րի մի ջո ցով:

Հոգեկան առողջության պահպանումը

 Հո գե կան ա ռող ջու թյունն ան ձանց, հա սա րա կու թյուն նե րի և ե րկր նե րի բա րե կե ցու թյան ան բա ժա նե-
լի մասն է կազ մում: Ա ՀԿ-ն սահ մա նում է ա ռող ջու թյու նը որ պես « լի ար ժեք ֆի զի կա կան, հո գե կան և սո ցի-
ա լա կան բա րե կե ցու թյան վի ճակ, այլ ոչ թե պար զա պես հի վան դու թյան կամ թու լու թյան բա ցա կա յու թյուն» 
(Ա ՀԿ, 2003թ.): Հետ ևա բար, կար ևոր է ու նե նալ ա ռող ջա պա հու թյան հա մա կարգ, ո րն ար դյու նա վետ կեր-
պով լու ծում է բնակ չու թյան հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր նե րը: Հա յաս տա նի ներ կայիս հո գե կան ա ռող-
ջու թյան հա մա կար գը հիմն ա կա նում կենտ րո նա ցած է ստա ցի ո նար խնամ քի վրա: Հա յաս տա նում կա 11 
հո գե բու ժա կան հի վան դա նոց և հինգ ամ բու լա տոր հո գե բու ժա կան հաս տա տու թյուն: Բո լոր ամ բու լա տոր 
հո գե բու ժա կան հաս տա տու թյուն ներն ին տեգր վել են հո գե բու ժա կան հի վան դա նոց նե րի հետ: Հա յաս տա-
նում կա հո գե բու ժա կան 3 հաս տա տու թյուն, ո րոնք տրա մադ րում են ցե րե կային բու ժում և խնամք. դրանք 
բո լորն էլ մի այն մե ծա հա սակ նե րի հա մար են: Չկան հա մայն քային հո գե բու ժա կան ստա ցի ո նար ծա ռա յու-
թյուն ներ և հա մայն քային վե րա կանգ նո ղա կան հաս տա տու թյուն ներ (Ա ՀԿ և ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա-
խա րա րու թյուն, 2009թ.):

 Ներ կա յումս « Հո գե բու ժա կան օգ նու թյան մա սին» ՀՀ օ րենքն է կար գա վո րում Հա յաս տա նում հո-
գե կան ա ռող ջու թյան ո լոր տը: Օ րենքն ըն դուն վել է 2004թ. մայի սի 25-ին և « կար գա վո րում է հո գե կան 
խան գա րումն ե րի ու հո գե կան ա ռող ջու թյան հետ կապ ված այլ խն դիր ներ ու նե ցող ան ձանց ոչ հո ժա րա-
կամ (հար կա դիր) բու ժու մը, քա ղա քա ցի ա կան և մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը» (Ա ՀԿ և ՀՀ 
ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյուն, 2009թ., էջ 10): Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ամ բու լա տոր-
պո լիկ լի նի կա կան հաս տա տու թյուն նե րում հո գե բու ժա կան ծա ռա յու թյուն նե րը տրա մադր վում են ան վճար 
բնակ չու թյան բո լոր խմ բե րի հա մար: ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան կող մից ձեռք բեր ված դե-
ղե րը հո գե կան խան գա րումն եր ու նե ցող ան ձանց բուժ ման հա մար նույն պես տրա մադր վում են ան վճար: 
Պե տու թյան կող մից   ե րաշ խա վոր ված ան վճար հի վան դա նո ցային բու ժու մը և ծա ռա յու թյուն նե րը նե րա ռում 
են հո գե կան խան գա րումն եր ու նե ցող ան ձանց սուր և ան հե տաձ գե լի վի ճակ նե րում ծա ռա յու թյուն նե րի 
տրա մադ րում, հո գե կան խան գա րումն եր ու նե ցող ան ձանց հա մար բու ժօգ նու թյուն և հար կա դիր բու ժում ու 
մի շարք այլ ծա ռա յու թյուն ներ (ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյուն, 2013դ):
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 Հա յաս տա նում հո գե կան ա ռող ջու թյան հա մա կար գի ո րոշ մար տահ րա վեր նե րից են հո գե բու ժու-
թյան և կլի նի կա կան հո գե բա նու թյան գծով շա րու նա կա կան բժշ կա կան կր թու թյան բա ցա կա յու թյու նը, 
պե տա կան    մա կար դա կով մի ջազ գային փոր ձի փո խա նակ ման բա ցա կա յու թյու նը, հո գե բա նա կան վե րա-
կանգն ման թեր ներ կա յաց վա ծու թյու նը հո գե կան ա ռող ջու թյան հի վան դա նոց նե րում, հա մայն քային մա-
կար դա կում ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման կա րո ղու թյուն ներ ու նե ցող վե րա պատ րաստ ված սո ցի ա լա կան 
աշ խա տող նե րի բա ցա կա յու թյու նը և այլն (Ա ՀԿ և ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյուն, 2009թ.): 

Ինչ վե րա բե րում է հո գե կան ա ռող ջու թյան ծա ռա յու թյուն նե րից հի վանդ նե րի բա վա րար վա ծու թյա նը, 
հո գե կան հի վանդ նե րի խնա մա կալ նե րի շր ջա նում ան ցկաց ված ու սումն ա սի րու թյու նը պար զել է, որ մաս-
նա կից ներն ու հի վանդ նե րը, ը նդ հա նուր առ մամբ, գոհ են ծա ռա յու թյուն նե րից և մաս նա գետ նե րին գնա-
հա տել են որ պես շատ բարձր ո րա կա վո րում ու նե ցող: Ո մանք նշել են այն պի սի խն դիր ներ, ի նչ պի սիք են 
ժա մա նակ առ ժա մա նակ դե ղա մի ջոց նե րի պա կա սը, ի նչն ա ռա ջաց րել է լրա ցու ցիչ ծախ սեր, հի վան դա-
նոց նե րում ան հար մար պայ ման նե րը, այդ թվում՝ մա տուց վող սնն դի ո րա կը և ոչ պաշ տո նա կան վճա րում-
նե րի առ կա յու թյու նը (Բալ թե ա նու, 2011թ.): 

Ամ փոփ՝ Հա յաս տա նում հո գե կան ա ռող ջու թյան ներ կայիս հա մա կար գը կենտ րո նա ցած է ստա-
ցի ո նար բու ժօգ նու թյան վրա: Հիմն ա կան հո գե մետ դե ղա մի ջոց նե րը հա սա նե լի են գրանց ված բո լոր հի-
վանդ նե րի հա մար: Ծանր և ո րոշ մեղմ հո գե կան խան գա րումն եր ծածկ վում են սո ցի ա լա կան ա պա հո վագ-
րու թյան ծրագ րե րով (Ա ՀԿ և ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյուն, 2009թ.): Սա կայն կան մի քա նի 
խն դիր ներ, ո րոնք ծա ռա ցած են Հա յաս տա նում հո գե կան ա ռող ջու թյան հա մա կար գի ա ռջև:

Բժշկական ապահովագրությունը Հայաստանում

Բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյու նը կար ևոր դեր է խա ղում ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի 
մատ չե լի ու թյու նը բարձ րաց նե լու և շա հա ռու նե րի ֆի նան սա կան պաշտ պան վա ծու թյունն ա պա հո վե լու հա-
մար: Հետ ևա բար, կար ևոր է վեր լու ծել ե րկ րում բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյան առ կա ծրագ րե րը: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, ա պա հո վագ րա կան գոր ծը լավ զար գա ցած չէ Հա յաս տա նում: Ո րոշ փո փո-
խու թյուն ներ նկատ վել են վեր ջին տա րի նե րին, ե րբ եր րորդ կող մի պա տաս խա նատ վու թյան ա պա հո վագ-
րու թյու նը պար տա դիր դար ձավ 2011թ.: Բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյու նը պար տա դիր չէ Հա յաս տա նում 
և բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյուն ի րա կա նաց նող ըն կե րու թյուն նե րը դեռևս հա տուկ ա ռա ջարկ ներ չու նեն 
միգ րանտ նե րի հա մար (Աշ խա տան քի մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն, 2010թ., Պետ րո սյան, 2013թ.): 
Բժշ կա կան ա պա հո վագ րա կան փա թեթ նե րի հիմն ա կան շա հա ռու նե րը խո շոր մաս նա վոր ըն կե րու թյուն-
նե րում և մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րում, ի նչ պես նաև ՀՀ պե տա կան    մար մին նե րում աշ խա տող 
ան ձինք են: 

Ըստ կա ռա վա րու թյան 2012թ. ո րոշ ման՝ ՀՀ պե տա կան    մար մին նե րում աշ խա տող ան ձինք, 
ի նչ պես նաև կր թա կան, մշա կու թային, գի տա կան   և սո ցի ա լա կան պաշտ պա նու թյան պե տա կան   
 կազ մա կեր պու թյուն նե րում աշ խա տող ան ձանց և նրանց ան մի ջա կան ըն տա նիք նե րի ան դամն ե րին տրա-
մադր վում է սո ցի ա լա կան փա թեթ: Սո ցի ա լա կան փա թե թը տրա մադր վում է, որ պես զի բարձ րաց վի աշ-
խա տա կից նե րի շա հագրգռ վա ծու թյու նը և աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյու նը: Սո ցի ա լա կան փա թե թի 
ամ սա կան չափն է 11.0001 ՀՀ դրամ մեկ շա հա ռու ի հաշ վով (սո վո րա կան աշ խա տան քային ժա մեր): Բժշ-
կա կան ա պա հո վագ րու թյու նը պար տա դիր է, ին չը նշա նա կում է, որ շա հա ռու նե րը պետք է 132.000 դրա-
մից 52.000 դրա մը ծախ սեն բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյան վրա: Մնա ցած գու մար նե րը կա րող են ծախս-
վել՝ ծած կե լու 4 ո լորտ նե րի ծախ սե րը՝

1) բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյան լրա ցու ցիչ փա թեթ ներ.
2) հի փո թե քային վար կի ամ սա կան վճա րում.

1 ՀՀ կենտրոնական բանկի 2013թ. նոյեմբերի 5-ի տվյալների համաձայն՝ ՀՀ դրամի փոխարժեքն աՄՆ դոլարով 
կազմում է 405.3 դրամ/1 ԱՄՆ դոլար: 
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3) ու ս ման վարձ.
4) հան գիստ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում և Լեռ նային Ղա րա բա ղում (ՀՀ կա ռա վա րու-

թյուն, 2012ա ):
 Վեր ջին տա րի նե րին հան րա պե տու թյու նում մեկ նար կե ցին Բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյուն հա-

մայն քային (ԲԱՀ) մի շարք ծրագ րեր: Այդ ծրագ րե րի նպա տակն է տնային տն տե սու թյուն նե րի հա մար 
նվա զեց նել ան կան խա տե սե լի ան մի ջա կան վճա րումն ե րի ազ դե ցու թյու նը: ԱԱՊ-ի վրա կենտ րո նա ցած 
ԲԱՀ ծրագ րե րին Հա յաս տա նում ա ջակ ցում են մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րը՝ Օ քս ֆամ ՄԲ, 
Վորլդ Վիժն-Հա յաս տան, Ա ռա քե լու թյուն Ար ևելք-Հա յաս տան և Ա պա գա սե րունդ ՀԿ-ն: Ներ կա յումս նա-
խա տես վում է, որ այդ ծրագ րե րը կմե ծաց նեն ի րենց ծած կույ թը, սա կայն հար ցեր են բարձ րաց վում՝ կապ-
ված դրանց եր կա րա ժամ ետ կա յու նու թյան և քա ղա քա կա նու թյան հետ ևանք նե րի հետ (Պո լե տի և այ լոք, 
2007թ.): 

Ամ փո փե լով՝ թեև կան բազ մա թիվ ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյուն ներ, ո րոնք բժշ կա կան ա պա-
հո վագ րու թյուն են ա ռա ջար կում Հա յաս տա նում, սա կայն առ կա ծա ռա յու թյուն նե րից օ գտ վում են հիմն ա-
կա նում աշ խա տող ան ձինք: Կան նաև ո րոշ ԲԱՀ ծրագ րեր, սա կայն դրանց օ ժան դա կում են մի ջազ գային 
կազ մա կեր պու թյուն նե րը և դրանք հնա րա վոր է չկա րո ղա նան ա պա հո վել տևա կան լու ծումն եր:
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ՄԻԳՐԱՑԻԱՆ, ՎԵՐԱԴԱՐՁԸ ԵՎ 
ՎԵՐԱԻՆՏԵԳՐՈՒՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Միգրացիայի միտումները

 Միգ րա ցի ան ներ կայիս գլո բա լաց ված հա սա րա կու թյան կար ևոր ա ռանձ նա հատ կու թյունն է և ա ռա-
ջաց նում է տար բեր տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան, ժո ղովր դագ րա կան, մշա կու թային, ան վտան գու թյան 
և բնա պահ պա նա կան հետ ևանք ներ ի նչ պես ու ղար կող, այն պես էլ ըն դու նող ե րկր նե րի հա մար: Տար բեր 
պատ ճառ նե րով, ի նչ պի սիք են օ րի նակ՝ հա կա մար տու թյուն նե րը, բնա կան ա ղետ նե րը և տն տե սա կան ճգ-
նա ժա մը, Հա յաս տա նը միշտ ներգ րավ ված է ե ղել մի ջազ գային միգ րա ցի ոն հոս քե րի մեջ: Ար տա հոս քերն 
ի նչ պես կա նո նա վոր են, այն պես էլ ան կա նոն, ի սկ ներ հոս քը մեծ չէ և հիմն ա կա նում ա պաս տան հայ ցե լու 
նպա տակ նե րով է լի նում (ՄՄԿ, 2008թ.): Բա ցա հայտ ված ար տա քին միգ րա ցի ոն հոս քե րի տե սակ նե րը 
նե րա ռում են աշ խա տան քային միգ րա ցի ա, մշ տա կան    միգ րա ցի ա, ու սա նող նե րի միգ րա ցի ա և միգ րա ցի ա 
այլ նպա տակ նե րով (Աշ խա տան քի մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն, 2009թ.).

Ըստ տար բեր գնա հա տա կան նե րի՝ 1990-ա կան նե րի ըն թաց քում, պայ մա նա վոր ված Հա յաս տա-
նի սո ցի ալ-տն տե սա կան ի րա վի ճա կով, Լեռ նային Ղա րա բա ղի հա կա մար տու թյամբ, 1988թ. ե րկ րա շար-
ժով և այլ գոր ծոն նե րով, Հա յաս տա նից ար տա գաղ թել է 800.000-ից 1.000.000 մարդ և հա մալ րել խո շոր 
հայ	կա	կան	սփյուռ	քի	շար	քե	րը	Ռու	սաս	տա	նի	Դաշ	նու	թյու	նում,	Ո	ւկ	րաի	նա	յում,	Ա	մե	րի	կայի	Մի	ա	ցյալ	Նա
հանգ նե րում (Ա ՄՆ) և Ա րևմ տյան ու Ար ևե լյան Եվ րո պայի ե րկր նե րում: Միգ րա ցի ան դե պի Ռու սաս տա նի 
Դաշ	նու	թյուն	և	Ո	ւկ	րաի	նա	հիմ	 ա	կա	նում	ժա	մա	նա	կա	վոր	բնույթ	է	կրում՝	հիմ	 ա	կա	նում	սե	զո	նային	աշ
խա տանք նե րով պայ մա նա վոր ված, մինչ դեռ միգ րա ցի ան դե պի Եվ րո պա և Ա ՄՆ գլ խա վո րա պես մշ տա-
կան   բ նա կու թյան հետ է կապ ված և ար տա գաղ թող ներն ի րենց հետ տա նում են ի րենց ըն տա նիք նե րը: Եվ-
րո պա յում մե ծա մաս նու թյունն ա պաս տան է հայ ցում և մի մեծ մաս, ի վեր ջո, են թարկ վում է ար տաքս ման 
(Չո բա նյան, 2013թ.. Ա ՄԿ, 2009թ.. ՄՄԿ, 2011ա):

 Վեր ջին տա րի նե րին, 2008թ. վե րա դար ձող նե րի շր ջա նում ան ցկաց ված հե տա զո տու թյան մի ջո ցով 
ձեռք բեր ված տվյալ նե րը հաս տա տել են, որ 2002-2007թթ. ըն թաց քում աշ խա տան քային միգ րանտ նե րը 
գե րակշ ռել են ար տա քին միգ րա ցի ոն հոս քե րի ա ռու մով: 2002-2007թթ. Հա յաս տա նը լքած ան ձանց 94%-
ը ե ղել են աշ խա տան քային միգ րանտ ներ և մի այն 3%-ն է, որ նպա տակ է ու նե ցել մշ տա պես բնակ վե լու 
ար տա սահ մա նում, 2%-ն ար տա սահ մա նում սո վո րե լու մտադ րու թյուն է ու նե ցել, ի սկ 2%-ը՝ այլ նպա տակ-
ներ է ու նե ցել (Մի նա սյան և այ լոք, 2008թ.): Հա մաշ խար հային ֆի նան սատն տե սա կան ճգ նա ժա մը 2008-
2009թթ. ազ դել է Հա յաս տա նում ի րա վի ճա կի վրա: « Թեև 2009թ. կան խա տե սումն ե րը Հա յաս տան վե րա-
դար ձող նե րի հետ կապ ված չի ի րա կա նա ցել և վե րա դար ձող նե րի ոչ մի լուրջ ներ հոսք չի ար ձա նագր վել՝ 
պայ մա նա վոր ված հա մաշ խար հային տն տե սա կան ճգ նա ժա մի հետ, սա կայն Ռու սաս տան մեկ նող ժա մա-
նա կա վոր աշ խա տան քային միգ րանտ նե րի թի վը զգա լի ո րեն նվա զել է» ( Չո բա նյան, 2013 թ., էջ 3):

Չ կան հա վաս տի վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ վե րա դար ձող նե րի հոս քե րի վե րա բե րյալ, ո րով հետև 
վե րա դար ձած միգ րանտ նե րը չեն գրանց վել ո ՛չ Հա յաս տան մուտք գոր ծե լիս, ո ՛չ էլ ե րկ րի ներ սում: Հետ-
ևա բար, հե տա դարձ հոս քե րի վե րա բե րյալ տե ղե կու թյուն նե րը վերց վում են գո յու թյուն ու նե ցող պաշ տո նա-
կան տվյալ նե րից և սո ցի ո լո գի ա կան հար ցումն ե րի ար դյունք նե րից (Չո բա նյան, 2013թ.): Հայ միգ րանտ նե-
րի վե րա դարձ լի նում է ի նչ պես ստի պո ղա բար, այն պես էլ հո ժա րա կամ: Պաշ տո նա կան տվյալ նե րը ցույց 
են տա լիս, որ 2006թ. մայի սի և 2009թ. նոյեմ բե րի միջև ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում 2604 վե րա դար-
ձած միգ րանտ ներ դի մել են ՀՀ տա րած քային կա ռա վար ման նա խա րա րու թյան Պե տա կան միգ րա ցի ոն 
գոր ծա կա լու թյու նում գտն վող Միգ րանտ նե րի ա ջակց ման կենտ րոն (Չո բա նյան, 2010թ.): «Ա ռա ջա դեմ սո-
ցի ա լա կան տեխ նո լո գի ա ներ» ՀԿ-ի և Եվ րո պայի ան վտան գու թյան և հա մա գոր ծակ ցու թյան կազ մա կեր-
պու թյան (Ե ԱՀԿ) կող մից ան ցկաց ված հար ցու մը պար զեց, որ 2002-2007թթ. ըն թաց քում Հա յաս տա նը 
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գե րա զան ցա պես ու նե ցել է ժա մա նա կա վոր, այլ ոչ թե մշ տա կան    վե րա դարձ: Այ դու հան դերձ, հարց ված 
միգ րանտ նե րի մոտ 24%-ը կամ մո տա վո րա պես 55.000 մարդ վե րա դար ձել է Հա յաս տան 2002-2007թթ. 
ըն թաց քում և չի պատ րաստ վում կր կին ար տա գաղ թել մոտ ա պա գա յում (Մի նա սյան և այ լոք, 2008թ.): 
Մեկ այլ ՄՄԿ հե տա զո տու թյուն Գեր մա նի այից վե րա դար ձած 300 հայե րի վե րա բե րյալ ցույց տվեց, որ 
վե րա դար ձած նե րի 56%-ն ար տաքս վել է, ի սկ 43%-ը ե ղել են հո ժա րա կամ վե րա դար ձող ներ: 2005 և 2006 
թվա կան նե րին տար բեր եվ րո պա կան ե րկր նե րից (հիմն ա կա նում Բել գի այից և Գեր մա նի այից) Հա յաս տան 
կա մա վոր վե րա դար ձող 966 ան ձանց օգ նել է ՄՄԿ-ն (ՄՄԿ, 2008թ.):

Վերադարձի որոշման վրա ազդող գործոնները 

Միգ րանտ նե րի վե րա դար ձը միգ րա ցի ոն հոս քե րի հիմն ա կան բա ղադ րիչն է: Ը ստ գնա հա տա կան-
նե րի « կախ ված նպա տա կա կետ ե րկ րից և դի տարկ վող ժա մա նա կա հատ վա ծից ներ գաղ թյալ նե րի 20%-
50%-ը ժա մա նե լուց հե տո հինգ տա րի է բնակ վում, ո րից հե տո կամ վե րա դառ նում է տուն, կամ տե ղա փոխ-
վում	դե	պի	եր	րորդ	եր	կիր»	(Դու	մոնտ	և	Շպիլ	վո	գել,	2008թ.):	Ե	տա	դարձ	միգ	րա	ցի	ան	բնո	րոշ	վում	է	որ	պես	
«իր ծագ ման եր կիր կամ մշ տա կան   բ նա կա վայր մար դու տե ղա շար ժը՝ սո վո րա բար ա ռն վազն մեկ տա րի 
այլ ե րկ րում մնա լուց հե տո: Այդ վե րա դար ձը կա րող է կա մա վոր կամ ոչ կա մա վոր լի նել» (ՄՄԿ, 2011բ, էջ 
54): Կան մի քա նի գոր ծոն ներ, ո րոնք կա րող են ազ դել ծագ ման եր կիր վե րա դառ նա լու ո րոշ ման վրա: 

Ո րոշ ու սումն ա սի րու թյուն ներ ցույց են տա լիս, որ Հա յաս տան վե րա դար ձը մե ծա պես պայ մա նա-
վո րած է նպա տա կա կետ ե րկ րում դր դող գոր ծոն նե րով, այլ ոչ թե դե պի Հա յաս տան ձգող գոր ծոն նե րով: 
Դր	դող	գոր	ծոն	նե	րը,	ի	նչ	պի	սիք	են	աշ	խա	տան	քի	կո	րուս	տը,	այ	լա	տյա	ցու	թյան	ա	ճը	և/	կամ	սո	ցի	ա	լա	կան	
ար ժեք նե րի ան թույ լատ րե լի ու թյու նը, կար ծես թե, վճ ռո րոշ են ե ղել վե րա դար ձող նե րի մե ծա մաս նու թյան 
հա մար: Ո րոշ ձգող գոր ծոն ներ, ո րոնք նաև ո րո շիչ են ե ղել Հա յաս տան վե րա դառ նա լու հա մար, ե ղել են 
կա րո տը, մի այ նա կու թյան զգա ցումն ու ար տերկ րում ըն տա նի քի հետ վե րա մի ա վոր վե լու ան կա րո ղու թյու նը 
կամ չցան կա նա լը (Մի նա սյան և այ լոք, 2008թ.): Մեկ այլ հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ցույց են տվել, 
որ մար դիկ, ով քեր ստիպ ված են ե ղել լքել ըն դու նող եր կիրն ի րենց ա պաս տա նի հայ ցի մերժ ման կամ այլ 
պատ ճառ նե րով, նա խընտ րել են օ գտ վել ՀՀ կա ռա վա րու թյան և ՄՄԿ-ի ա ջակ ցու թյամբ տուն վե րա դառ-
նա լու հնա րա վո րու թյու նից և չեն եր կա րաձ գել ի րենց ա նօ րի նա կան մնա լը կամ փոր ձել բախ տը մեկ այլ 
ե րկ րում (ՄՄԿ, 2002ա): 

Ու սումն ա սի րու թյուն նե րը նաև պար զել են, որ միգ րանտ նե րի տա րի քը և նպա տա կա կետ եր կի րը վճ-
ռո րոշ են ե ղել վե րա դառ նա լու և Հա յաս տա նում մշ տա կան   բ նա կու թյուն հաս տա տե լու ո րոշ ման հա մար: 
Մաս նա վո րա պես, պարզ վել է, որ այն միգ րանտ նե րը, ո րոնք նա խընտ րել են վե րա դառ նալ Հա յաս տան 
ա վե լի տա րի քով են ե ղել, քան նրանք, ով քեր ո րո շել են մշ տա կան   բ նա կու թյուն հաս տա տել ար տա սահ-
մա նում: Ռու սաս տա նից ա վե լի փոքր թվով միգ րանտ ներ են Հա յաս տա նում բնա կու թյուն հաս տա տե լու 
ցան կու թյուն ար տա հայ տել՝ հա մե մա տած այլ ե րկր նե րից վե րա դար ձող նե րի հետ (Մի նա սյան և այ լոք, 
2008թ.):

 Մեկ այլ կար ևոր գոր ծոն, ո րը կա րող է ազ դել վե րա դառ նա լու ո րոշ ման վրա, դա ըն տա նե կան 
ցանցն է: Պարզ վել է, որ վե րա դար ձող միգ րանտ նե րը, գո նե նրանք, ով քեր սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ 
են ո րո շել վե րա դառ նալ, հա ճախ քն նար կել են ի րենց վե րա դար ձը ըն տա նի քի ան դամն ե րի հետ և ստա-
ցել տե ղե կու թյուն ներ Հա յաս տա նում ի րա վի ճա կի և սո ցի ալ-տն տե սա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի վե րա բե-
րյալ: Բա ցի այդ, վե րա դար ձի պա հին վե րա դար ձող միգ րանտ նե րի մեծ մա սը ըն տա նի քից ա ջակ ցու թյուն 
է ստա ցել, օ րի նակ՝ բա րո յա կան և հո գե բա նա կան ա ջակ ցու թյուն, վե րա հաս տատ վե լու կա պեր և ցան-
ցեր, ի նչ պես նաև ֆի նան սա կան օգ նու թյուն (ՄՄԿ, 2002ա, Ֆլայ շեր, 2008թ.): Հետ ևա բար, ըն տա նի քը 
կար ևոր դեր է խա ղում որ պես տե ղե կատ վա կան աղ բյուր վե րա դար ձի գոր ծըն թա ցում, որ պես վե րա դար-
ձի շար ժա ռիթ, ի սկ ո րոշ դեպ քե րում՝ վե րա դար ձող նե րի սո ցի ալ-տն տե սա կան վե րաին տեգր ման հա մար 
(Ֆ լայ շեր, 2008թ.):
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 Մի ջազ գային փոր ձը ցույց է տա լիս, որ բու ժօգ նու թյան մատ չե լի ու թյու նը կա րող է ո րո շիչ գոր ծոն 
հան դի սա նալ միգ րանտ նե րի կող մից բնա կա վայր ը նտ րե լու հար ցում, հատ կա պես տա րեց ան ձանց, թո-
շա	կա	ռու	նե	րի	կամ	քրո	նիկ	հի	վան	դու	թյուն	ու	նե	ցող	նե	րի	հա	մար	(Դու	մոնտ	և	Շպիլ	վո	գել,	2008թ.):	Վե	րա
դար ձող նե րի շր ջա նում ան ցկաց ված մի շարք ու սումն ա սի րու թյուն նե րից մի այն մեկն է նշել ա ռող ջա կան 
խն դիր նե րը, որ պես հայ րե նիք վե րա դառ նա լը խթա նող գոր ծոն (Մի նա սյան և այ լոք, 2008թ.): Սա կայն ոչ 
մի վկա յու թյուն չկա, որ բու ժօգ նու թյան մատ չե լի ու թյու նը վճ ռո րոշ է ե ղել միգ րանտ նե րի Հա յաս տան վե րա-
դառ նա լու ո րոշ ման հա մար:

Հայաստանում վերադարձողների վերաինտեգրման հետ կապված 
խնդիրները 

Վե րաին տեգ րու մը սահ ման վում է որ պես « մար դու վե րա նե րա ռում կամ վե րա մի ա վո րում խմ բի կամ 
մի գոր ծըն թա ցի հետ, օ րի նակ՝ միգ րանտն իր ծագ ման ե րկ րի հա սա րա կու թյան հետ» (ՄՄԿ, 2011ա, էջ 
54): Վե րաին տեգ րու մը նե րա ռում է տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան և մշա կու թային աս պեկտ ներ, ո րոնք 
փոխ կա պակց ված են և, ո րոնք փո խա դար ձա բար ազ դում են մե կը մյու սի վրա (Չո բա նյան, 2013թ.):

 Հա յաս տան վե րա դար ձած միգ րանտ նե րի շր ջա նում ի րա կա նաց ված ո րոշ հե տա զո տու թյուն ներ 
ցույց են տա լիս, որ նրանք վե րաին տեգր ման հետ կապ ված ո րոշ խն դիր ներ ու նեն: Այդ խն դիր նե րը նե րա-
ռում են ան հա մա պա տաս խա նու թյունն ա կն կա լիք նե րի և այն ի րա կա նու թյան միջև, ո րին մար դիկ բախ-
վում են Հա յաս տա նում, խն դիր ներ կապ ված աշ խա տանք գտ նե լու հետ, ա ռող ջա կան խն դիր ներ, բնա կա-
րա նային դժ վա րու թյուն ներ և այլն (Չո բա նյան, 2013թ., Մի նա սյան և այ լոք, 2008թ., ՄՄԿ, 2002ա):

 Բազ մա թիվ ու սումն ա սի րու թյուն ներ ցույց են տա լիս, որ աշ խա տան քի պա կա սը և աշ խա տանք գտ-
նե լու դժ վա րու թյուն նե րը կամ բիզ նես հիմն ե լը ե ղել են այն հիմն ա կան դժ վա րու թյուն նե րը, ո րոնց վե րա-
դար ձող նե րը հան դի պել են վե րա դար ձից հե տո: Այդ դժ վա րու թյուն նե րը վե րա դար ձող նե րին են թար կում են 
լրա ցու ցիչ հո գե բա նա կան սթ րե սի, բա ցա սա բար ազ դում ըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րի վրա և կա րող 
են նաև ազ դել նրանց ա ռող ջու թյան վրա (Մի նա սյան և այ լոք, 2008թ. ՄՄԿ, 2002ա ):

 Հա րավ կով կա սյան ե րեք ե րկր նե րից վե րա դար ձած նե րի շր ջա նում ան ցկաց ված ու սումն ա սի րու-
թյամբ պարզ վել է, որ ա ռող ջու թյան հետ կապ ված խն դիր նե րը, հատ կա պես լուրջ են ե ղել հայ վե րա դար-
ձող նե րի հա մար: Որ պես ի րենց ա ռող ջու թյան վատ թա րաց ման պատ ճառ նշել են վե րա դար ձից հե տո 
սթ րե սային կյան քը՝ կապ ված ի րենց ըն տա նիք նե րի սո ցի ալ-տն տե սա կան ի րա վի ճա կի բա րե լա վե լու ան-
կա րո ղու թյան հետ (ՄՄԿ, 2002ա ): 

Ո րոշ վե րա դար ձող ներ դժ վա րու թյուն ներ ու նեն վե րա դառ նա լուց հե տո բնա կու թյան վայր գտ նե-
լու հետ կապ ված: Շատ հա ճախ մար դիկ ի րենց ծագ ման ե րկ րից մեկ նե լիս վա ճա ռում են ի րենց տնե րը: 
Հետ ևա բար, վե րա դար ձից հե տո նրանք ստիպ ված են լի նում կամ ժա մա նա կա վոր ապ րել ազ գա կան նե րի 
հետ, կամ ապ րում են ի րենց ըն տա նի քի հետ շատ ծանր հան գա մանք նե րում (ՄՄԿ, 2002ա): 

Ո րոշ այլ դժ վա րու թյուն ներ, ո րոնց վե րա դար ձող նե րը հան դի պում են Հա յաս տա նում լի նում են լեզ-
վա կան խո չըն դոտ նե րը, հատ կա պես նրանց հա մար, ո րոնք օ տա րերկ րյա պե տու թյու նում բնակ վել են 
շատ տա րի ներ, զվար ճան քի կամ ժա ման ցի բա ցա կա յու թյու նը, հատ կա պես նրանց հա մար, ո րոնք վե րա-
դար ձել են Հա յաս տա նի գյու ղա կան վայ րեր ու ո րո շա կի սո վո րույթ նե րի հար մար վե լու դժ վա րու թյուն նե րը, 
հատ կա պես նրանց հա մար, ով քեր վե րա դար ձել են Ա ՄՆ-ից կամ Եվ րո պայից: Սո ցի ա լա կան ա նար դա-
րու թյու նը, հա սա րա կա կան կյան քի տար բեր ո լորտ նե րին վե րա բե րող տե ղե կատ վու թյան պա կա սը և խն-
դիր ներն ի րենց փաս տաթղ թե րի հետ այլ հար ցեր են, ո րոնց հան դի պում են վե րա դար ձող նե րը Հա յաս տա-
նում (Չո բա նյան, 2013թ.. Մի նա սյան և այ լոք, 2008թ.):

 Քա նի որ վե րա դար ձող նե րը բախ վում են տար բեր դժ վա րու թյուն նե րի վե րա դար ձից հե տո, դա կա-
րող է նրանց ստի պել կր կին գաղ թել: Վե րա դար ձող նե րի շր ջա նում նրանց վե րաին տեգր ման հան գա-
մանք նե րը գնա հա տե լու նպա տա կով ան ցկաց ված ու սումն ա սի րու թյու նը պար զեց, որ միգ րանտ նե րը, ով-
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քեր սկզ բում դրա կան են մտա ծել ի րենց վե րա դար ձի մա սին, պա կաս լա վա տես են ե ղել մի քա նի ա միս 
հե տո: Հարց ված հայ վե րա դար ձած նե րի մեկ չոր րոր դը նշել է հնա րա վո րու թյան դեպ քում կր կին ար տա-
սահ ման գնա լու մտադ րու թյան մա սին: Նրանք, ով քեր վճ ռել է ին եր բեք նո րից չգաղ թել, հիմն ա վո րել են 
ի րենց ո րո շումն այն հան գա ման քով, որ չեն ցան կա նում, որ ա րևմ տյան ե րկր նե րում ի րենց վե րա բեր վեն 
որ պես ե րկ րորդ կար գի քա ղա քա ցու հետ: Բա ցի այդ, նշ վել է, որ ի րենք ա վե լի ա պա հով են ի րենց զգում 
ի րենց հա մայն քում, որ տեղ գի տեն, թե ու մ կա րող են ա պա վի նել, ե թե օգ նու թյան կա րիք լի նի (ՄՄԿ, 
2002ա):

Վերաինտեգրման քաղաքականությունը և ծրագրերը

 Հա յաս տա նը միգ րա ցի ոն բո լոր խն դիր նե րին ան դրա դար ձող հա մա պար փակ քա ղա քա կա նու թյուն 
չու նի: Ա ռան ձին օ րենք ներ և կա ռա վա րու թյան ո րո շումն եր կար գա վո րում են միգ րա ցի այի տար բեր աս-
պեկտ ներ Հա յաս տա նում (ՄՄԿ, 2008թ.): Ի նչ վե րա բե րում է վե րա դար ձի և վե րաին տեգր ման հար ցե րին, 
ա պա այս հար ցը չի շեշտ վել որ ևէ քա ղա քա կան փաս տաթղ թում մինչև 2010թ.: Մաս նա վո րա պես, առ կա 
քա ղա քա կա նու թյուն նե րը կենտ րո նա ցած են ե ղել ար տա գաղ թի հետ կապ ված խն դիր նե րի լուծ ման վրա, 
քա նի որ 1990-ա կան նե րին Հա յաս տա նից ին տեն սիվ ար տա հոսք կար (Չո բա նյան, 2013թ.): 2011թ. ՀՀ 
կա ռա վա րու թյունն ըն դու նեց « Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան միգ րա ցի այի պե տա կան կար գա վոր ման 
քա ղա քա կա նու թյան հայե ցա կար գի ի րա կա նաց ման 2012-2016թթ. գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գի րը»: «Օ տա-
րերկ րյա պե տու թյուն նե րից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րի վե րա դար ձի, ի նչ պես նաև 
հայ րե նի քում նրանց հե տա գա վե րաին տեգր մա նը ցու ցա բեր վող ա ջակ ցու թյու նը» գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ծրագ րի քա ղա քա կա նու թյան ու թե րորդ գե րա կա յու թյունն է (ՀՀ կա ռա վա րու թյուն, 2011թ.):

 Մի քա նի ազ գային և մի ջազ գային նա խա ձեռ նու թյուն ներ են ի րա կա նաց վել և ներ կա յումս էլ ի րա-
կա նաց վում են, որ պես զի ամ րապնդ վի վե րաին տեգ րու մը կա ռա վա րե լու Հա յաս տա նի կա րո ղու թյուն նե րը 
և վե րա դար ձող նե րին տրա մադր վեն վե րաին տեգր ման ծա ռա յու թյուն ներ: ԵՄ-Հա յաս տան Շար ժու նա կու-
թյան գոր ծըն կե րու թյան հռ չա կա գի րը ստո րագր վել է Լյուք սեմ բուր գում 2011թ.: ԵՄ տասն ան դամ ե րկր-
ներ մաս նակ ցում են Շար ժու նա կու թյան գոր ծըն կե րու թյա նը: Ա կն կալ վում է, որ Շար ժու նա կու թյան գոր-
ծըն կե րու թյու նը պետք է բարձ րաց նի միգ րա ցի ան կա ռա վա րե լու՝ միգ րանտ նե րին ու վե րա դար ձող նե րին 
տե ղե կաց նե լու, ին տեգ րե լու ու պաշտ պա նե լու Հա յաս տա նի ու նա կու թյու նը, ի նչ պես նաև խթա նե լու ան-
կա նոն միգ րա ցի ան և մարդ կանց թրա ֆի քին գը սան ձե լու Հա յաս տա նի կա րո ղու թյուն նե րը (ՄՄԿ, 2011ա): 
Ներ կա յումս Շար ժու նա կու թյան գոր ծըն կե րու թյան շր ջա նակ նե րում «France’s Office Français pour 
l’Immigration et l’Intégration» Ֆրան սի այի գրա սե նյակն ի րա կա նաց նում է « Հա յաս տա նի միգ րա ցի ոն 
կա ռա վար ման կա րո ղու թյուն նե րի ու ժե ղա ցու մը՝ հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նե լով վե րաին տեգր ման աշ-
խա տանք նե րին» ե ռա մյա ծրա գի րը: Թեև ծրագ րի հիմն ա կան շա հա ռու նե րը պե տա կան    մար մին նե րը և 
հիմն ա կա նում ՀՀ տա րած քային կա ռա վար ման նա խա րա րու թյան միգ րա ցի ոն պե տա կան ծա ռա յու թյունն 
են, սա կայն վերջ նա կան շա հա ռու նե րը, ը նդ հա նուր առ մամբ, ներ կայիս և հա վա նա կան վե րա դար ձող ներն 
ու միգ րանտ ներն են (Չո բա նյան, 2013թ.):

 Միգ րա ցի այի մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյու նը (ՄՄԿ) Հա յաս տա նում գոր ծում է 1993թ.-ից: 
ՄՄԿ-Հա յաս տա նը հիմն ա կա նում աշ խա տանք ներ է ի րա կա նաց նում հետ ևյալ բնա գա վառ նե րում` տեխ-
նի կա կան հա մա գոր ծակ ցու թյուն միգ րա ցի այի և միգ րա ցի այի կա ռա վար ման կա րո ղու թյուն նե րի զար գա-
ցում, աշ խա տան քային միգ րա ցի ա, թրա ֆի քին գի դեմ պայ քար Հա յաս տա նում, վե րաին տեգ րում, տե ղա-
շարժ և վե րաբ նա կե ցում: 1996թ. սկ սած՝ ՄՄԿ-ն հա մա գոր ծակ ցում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
հետ Միգ րա ցի այի կա ռա վար ման կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման ծրագ րի շր ջա նակ նե րում, ո րը շա րու-
նա կում է տրա մադ րել տեխ նի կա կան ա ջակ ցու թյուն այն պի սի ո լորտ նե րում, ի նչ պի սիք են միգ րա ցի ոն 
օ րենսդ րու թյան մշա կու մը, գոր ծառ նա կան և վար չա կան կա ռույց նե րի ամ րապն դու մը և սահ ման նե րի կա-
ռա վար ման բա րե լա վու մը (ՄՄԿ, 2008թ.): Վե րաին տեգր ման շր ջա նա կում ՄՄԿ-Հա յաս տանն ա ջակ ցու-
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թյուն է ցու ցա բե րում միկ րո բիզ նե սի զար գաց ման, վե րա կանգ նո ղա կան օգ նու թյան և վե րաին տեգր ման 
մի ջո ցով ի նք նա պա վին ման և ին տեգր ման հար ցե րում: Միկ րո բիզ նե սի զար գաց ման բա ղադ րի չը ծրագ րի 
շա հա ռու նե րի հա մար ա պա հո վում է ե կամ տի տևա կան աղ բյուր՝ ի նք նազ բա ղու թյան կամ զբաղ վա ծու թյան 
հնա րա վո րու թյուն նե րի մի ջո ցով: Մաս նակ ցե լով դա սըն թաց նե րին և փոքր բիզ նե սի զար գաց ման հար ցե-
րում կողմն ո րոշ մա նը և պատ րաս տե լով բիզ նես ծրա գիր՝ շա հա ռու նե րը սկ սում են փոքր բիզ նես՝ նվա զեց-
նե լով ի րենց կախ վա ծու թյու նը մար դա սի րա կան օգ նու թյու նից և նպաս տե լով աղ քա տու թյան կր ճատ մանն 
ը նդ հան րա պես: Վե րա կանգ նո ղա կան ա ջակ ցու թյու նը նե րա ռում է ֆի նան սա կան օգ նու թյան տրա մադ-
րում վե րա դար ձող նե րին՝ բուժ ման և վե րա կանգ նո ղա կան այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար: Վե րաին տեգր-
ման ա ջակ ցու թյու նը նե րա ռում է վե րաին տեգր ման դրա մաշ նորհ նե րի տրա մադ րում վե րա դար ձող նե րին, 
որ պես զի սկ սեն ի րենց բիզ նե սը կամ շա րու նա կեն ու սու մը՝ կախ ված վե րա դար ձող նե րի ան հա տա կան   
 կա րիք նե րից: ՄՄԿ-ն նաև կազ մա կեր պում է մարդ կանց ան վտանգ տե ղա շար ժը ժա մա նա կա վոր և մշ տա-
կան    վե րաբ նա կեց ման վայ րեր կամ վե րա դարձ Հա յաս տա նից դե պի ի րենց ծագ ման եր կիր (ՄՄԿ, 2011ա):

2007թ. հուն վա րից Հա յաս տա նում Բրի տա նա կան խորհր դի, Միգ րա ցի ոն պե տա կան   
 ծա ռա յու թյան և « Մարդ կային զար գաց ման մի ջազ գային կենտ րո նի» կող մից՝ Եվ րո պայի Մի ու թյան 
ա ջակ ցու թյամբ ի րա կա նաց վել է «Ա ջակ ցու թյուն միգ րա ցի ոն քա ղա քա կա նու թյան մշակ մանն ու ի նս տի-
տու ցի ո նալ կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը» ե ռա մյա ծրա գի րը: Այս ծրագ րի նպա տակն էր կան խել ան-
կա նոն միգ րա ցի ան, ա ջակ ցել վե րա դար ձի և հայ րե նա դար ձու թյան գոր ծըն թաց նե րի ար դյու նա վե տու թյան 
բարձ րաց մա նը, ներ դաշ նա կեց նել միգ րա ցի ոն քա ղա քա կա նու թյու նը և օ րենսդ րու թյու նը մի ջազ գային 
ի րա վուն քի նոր մե րի և սկզ բունք նե րի հետ: www.backtoarmenia.com կայ քէ ջը ստեղծ վել է ծրագ րի շր ջա-
նակ նե րում, որ տեղ հայե րը կա րող են այլ ե րկր նե րից ստա նալ ար ժե քա վոր տե ղե կու թյուն ներ վե րա դար ձի 
և հայ րե նա դար ձու թյան գոր ծըն թաց նե րի վե րա բե րյալ ու ու ղիղ ին տեր նե տային կա պի մի ջո ցով պա տաս-
խան ներ ստա նալ ի րենց հար ցե րին (Ա ՄԿ, 2010 թ.):

« Մարդ կային զար գաց ման մի ջազ գային կենտ րոն» (ՄԶՄԿ) վեր լու ծա կան կենտ րո նը՝ 
«Ա ջակ ցու թյուն միգ րա ցի ոն քա ղա քա կա նու թյան մշակ մանն ու ի նս տի տու ցի ո նալ կա րո ղու թյուն նե րի ձևա-
վոր մա նը» ծրագ րին զու գա հեռ 2010 թ.-ից նաև ի րա կա նաց րեց « Նի դեր լանդ նե րից վե րա դար ձող Հա յաս-
տա նի քա ղա քա ցի նե րին եվ րաին տեգր ման ա ջակ ցու թյան տրա մադ րում» ծրա գի րը: Ծրագ րի նպա տակն 
է խթա նել սո ցի ա լա կան և տն տե սա կան վե րաին տեգ րու մը Հա յաս տա նի այն քա ղա քա ցի նե րի հա մար, ով-
քեր ի րա վունք չու նեն բնակ վե լու Նի դեր լանդ նե րում, ի սկ հե տո խորհր դատ վու թյան և ու ղ ղորդ ման մի ջո-
ցով կան խել նրանց ան կա նոն վե րա գաղ թը դե պի ԵՄ ան դամ ե րկր ներ: 2012թ. հոկ տեմ բե րից ՄԶՄԿ-ն 
սկ սեց ի րա կա նաց նել « Հա յաս տա նից Բել գի ա ան կա նոն միգ րա ցի այի կան խար գե լում» ծրա գի րը: Այս 
գոր ծո ղու թյան ը նդ հա նուր նպա տակն էր կան խել հայե րի ան կա նոն միգ րա ցի ան Բել գի ա և ԵՄ այլ ե րկր-
նե րի (Չո բա նյան, 2013թ.):

« Հայ կա կան Կա րի տաս» բա րե գոր ծա կան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյունն ի րա կա նաց-
նում է կամ ի րա կա նաց րել է մի շարք ծրագ րեր: « Կա յուն վե րաին տեգ րու մը կա մա վոր վե րա դար ձից հե տո» 
ծրագ րի նպա տակն էր բա րե լա վել Բել գի այից վե րա դար ձած միգ րանտ նե րին ար դյու նա վետ վե րաին տեգր-
ման հնա րա վո րու թյուն նե րը: « Միգ րա ցի ա և զար գա ցում» ծրա գիրն ու ղղ ված է խթա նե լու միգ րա ցի այի 
և զար գաց ման միջև կա պե րը հայ կա կան հա մա տեքս տում՝ նպաս տե լով Հա յաս տան վե րա դար ձող նե րի 
հա մար կա յուն վե րաին տեգր ման մի ջո ցա ռումն ե րի ստեղծ մա նը և կան խե լով ա նօ րի նա կան միգ րա ցի այի 
ա լիքն այն հա մայնք նե րից, ո րոնք բարձր մա կար դա կի միգ րա ցի այի ա լիք և ռիս կեր ու նեն: « Միգ րա ցի այի 
և թրա ֆի քին գի ռե սուրս կենտ րոն» ծրագ րի նպա տակն է մեղ մել ա նօ րի նա կան միգ րանտ նե րի կա յուն ար-
տա հոս քը Հա յաս տա նից և թրա ֆի քին գի հետ կապ ված հետ ևանք նե րը՝ ծա ռայե լով որ պես գլո բալ ռե սուրս 
կենտ րոն՝ խրա խուս ման և միգ րա ցի այի օ րի նա կան ու ղի նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան տա րած ման 
ու թրա ֆի կին գի զո հե րին ա ջակ ցու թյուն տրա մադ րե լու հա մար (Հայ կա կան Կա րի տաս):

 Հա յաս տա նում «Ֆ րանս-հայ կա կան զար գաց ման» հիմն ադ րա մը (ՖՀԶՀ) ի րա կա նաց րել է 
«Ինս տի տու ցի ո նալ կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման միգ րա ցի ոն տե ղե կատ վու թյան և հայ միգ րանտ նե րի 
վե րաին տեգր ման հետ կապ ված հա մա գոր ծակ ցու թյան ո լոր տում» ծրա գի րը, ո րը միտ ված էր ամ րապն դե-
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լու կա պը միգ րա ցի այի և զար գաց ման միջև, ի նչ պես նաև կան խե լու ա նօ րի նա կան միգ րա ցի ան: Ներ կա-
յումս ՖՀԶՀ-ն ի րա կա նաց նում է « Կա մա վոր վե րա դարձ Գեր մա նի այից դե պի Հա յաս տան 2012-2014թթ.» 
և « Վե րա դարձ ա կունք նե րին՝ ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի կա մա վոր վե րա դար ձը Ֆրան սի այից Հա յաս տան» 
ծրագ	րե	րը:	Դրանց	նպա	տակն	է	դյու	րաց	նել	ա	պօ	րի	նի	կեր	պով	Ֆրան	սի	ա	յում	և	Գեր	մա	նի	ա	յում	բնակ	վող	
ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի կա մա վոր վե րա դար ձը (ՖՀԶՀ): 

Այլ տե ղա կան ՀԿ-նե րի կող մից ի րա կա նաց րած ծրագ րե րը նե րա ռում են « Վե րաին տեգր ման կենտ-
րոն Հա յաս տան» ծրա գի րը, ո րն ի րա կա նաց վում է «Heimatgarten Adaptation Center Yerevan» կազ մա-
կեր պու թյունն ու « Հույս և օգ նու թյուն» ՀԿ-ն: Ծրա գի րը ֆի նան սա վոր վում է Եվ րո պա կան հանձ նա ժո-
ղո վի Վե րա դար ձի հիմն ադ րա մի կող մից և նպա տակ ու նի ա ջակ ցե լու ու օգ նե լու հայ ներ գաղ թյալ նե րին 
կա մա վոր վե րա դառ նալ ի րենց հայ րե նիք (RECEA, n.d.): Մեկ այլ ծրա գիր է, «Ա ջակ ցու թյուն Հա յաս տա-
նում շր ջա նաձև միգ րա ցի այի և վե րաին տեգր ման գոր ծըն թա ցում», ո րն ի րա կա նաց վում է «People in 
Need» չե խա կան ՀԿ-ի կող մից (Եվ րո պա կան մի ու թյան պատ վի րա կու թյուն): 

Ամ փո փե լով՝ կան բազ մա թիվ հայ քա ղա քա ցի ներ, ո րոնք վե րա դառ նում են կամ հո ժա րա կամ, կամ 
ել նե լով տար բեր հան գա մանք նե րից: Ո րոշ ու սումն ա սի րու թյուն ներ ցույց են տա լիս, որ վե րա դար ձից հե տո 
նրանք հան դի պում են խն դիր նե րի, ի նչ պես օ րի նակ՝ աշ խա տանք և բնա կա րան գտ նե լու դժ վա րու թյուն նե-
րը կամ ա ռող ջու թյան հետ կապ ված խն դիր նե րը: Վեր ջին տա րի նե րին մի շարք ազ գային և մի ջազ գային 
նա խա ձեռ նու թյուն ներ են ի րա կա նաց վել և ի րա կա նաց վում են, որ պես զի ամ րապնդ վեն Հա յաս տա նի վե-
րաին տեգ րու մը կա ռա վա րե լու կա րո ղու թյուն նե րը և ա պա հով վեն վե րաին տեգր ման ծա ռա յու թյուն ներ վե-
րա դար ձող նե րի հա մար:
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ՍՏԱՑՎԱԾ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ
Ու սումն ա սի րու թյան ար դյունք նե րը ներ կա յաց ված են ը ստ հե տա զո տու թյան խն դիր նե րի և հա մա-

պա տաս խա նում են վե րը նշ ված գրա կա նու թյան ու սումն ա սի րու թյան են թա բա ժին նե րին։ Մաս նա կից նե րի 
հետ հար ցազ րույց նե րից ու ղ ղա կի մեջ բե րումն ե րը հարկ ե ղած դեպ քում հաս տա տում են ստաց ված տվյալ-
նե րը։

Ու սում նա սի րու թյան մաս նա կից նե րի նկա րա գի րը 

Հար ցազ րույ ցին մաս նակ ցել են ա րա կան և ի գա կան սե ռի վե րա դար ձած միգ րանտ ներ և նրանց ըն-
տա նիք նե րի ան դամն եր Եր ևա նից և այլ շր ջան նե րից։ Բո լոր վե րա դար ձած միգ րանտ նե րը 50 տա րե կա նից 
բարձր է ին։ Նախ քան վե րա դառ նա լը հար ցազ րույց տված միգ րանտ նե րը հիմն ա կա նում բնակ վել է ին Նի-
դեր լանդ նե րում և Բել գի ա յում։ Հինգ միգ րանտ նե րից ե րե քը միջ նա կարգ կր թու թյուն ու նե ին և Հա յաս տա-
նից դուրս բնակ վել է ին մոտ մեկ տա րի։ Վե րա դար ձած միգ րանտ նե րի հիմն ա կան քրո նիկ ա ռող ջա կան 
վի ճա կը շա քա րային դի ա բետն ու քաղց կեղն է ին։ Վե րա դար ձած նե րի ըն տա նիք նե րի ան դամն երն ա վե լի 
ե րի տա սարդ է ին՝ 35-ից 48 տա րե կան։ Սո վո րա բար վեր ջին ներս մոտ հա րա զատ ներ է ին, օ րի նակ՝ որ դի-
ներ, դուստ րեր կամ քույ րեր։ Ի նչ վե րա բե րում է ու սումն ա սի րու թյա նը մաս նակ ցած փոր ձա գետ նե րին, Հա-
վել ված 2-ը ներ կա յաց նում է ու սումն ա սի րու թյան մաս նա կից նե րի ո ղջ ցան կը՝ նշե լով նրանց զբաղ մունքն 
ու աշ խա տա վայ րը։ 

 Հա յաս տա նի ա ռող ջա պա հու թյան հա մա կար գը 

Ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի հա սա նե լի ու թյու նը 

Ինչ պես ար դեն նշ վել է, ա ռաջ նային բու ժօգ նու թյու նը Հա յաս տա նում հիմն ա կա նում ֆի նան սա վոր-
վում է պե տու թյան կող մից։ Կա օ րենք, ո րը թույլ է տա լիս քա ղա քա ցի նե րին ը նտ րել ի րենց բուժ ծա ռա-
յու թյուն մա տու ցո ղին և ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տու թյու նը, ի սկ սո ցի ա լա պես ա նա պա հով խմ բե րին 
պատ կա նող ան հատ ներն ի րա վունք ու նեն ստա նալ պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր ված ան վճար բժշ կա-
կան օգ նու թյուն և սպա սար կում: Սա կայն վե րա դար ձած միգ րանտ նե րի մեծ մա սը և նրանց ըն տա նիք նե-
րի ան դամն ե րը նշե ցին, որ նրանք կամ ի րենց հա րա զատ նե րը չեն կա րող վճա րել բու ժօգ նու թյան հա մար 
Հա յաս տա նում հա մար և շատ հա ճախ չեն դի մում և օ գտ վում պա հանջ վող ծա ռա յու թյու նից ֆի նան սա կան 
խն դիր նե րի պատ ճա ռով։ Նաև նշ վեց, որ ո րոշ բժշ կա կան հե տա զո տու թյուն ներ առ կա չեն Հա յաս տա նում 
և հիմն ա կան բուժ հաս տա տու թյուն նե րը գտն վում են քա ղա քային բնա կա վայ րե րում։ Որ պես ար դյունք՝ 
վե րա դար ձած շատ միգ րանտ ներ չեն ստա նում պա հանջ վող ծա ռա յու թյու նը, և ո րոշ դեպ քե րում նրանց 
ա ռող ջա կան վի ճա կը վա տա նում է։ 

«Ա ռաջ նային բու ժօգ նու թյու նը ո ղջ բնակ չու թյա նը տրա մադր վում է ան վճար։ Ե թե ան ձը պատ կա-
նում է սո ցի ա լա պես ա նա պա հով խմ բի, նա կա րող է ստա նալ դե ղեր, հի վան դա նո ցային բու ժում և զա նա-
զան հե տա զո տու թյուն ներ, դար ձյալ ան վճար։ Նույ նիսկ ե թե նրանք չեն պատ կա նում որ ևէ խմ բի, նրանք 
կա րող են ստա նալ մար դա սի րա կան օգ նու թյան դե ղա մի ջոց ներ, ո րը ձեռք է բեր վում Ա ռող ջա պա հու թյան 
նա խա րա րու թյան կող մից ո ղջ բնակ չու թյան հա մար։ Նրանք կա րող են դի մել Ա ռող ջա պա հու թյան նա խա-
րա րին և ստա նալ ու ղե գիր հի վան դա նո ցային ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար» (ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի 
փոր ձա գետ):

«Իմ սր տի խնդ րի հա մար ես հե տա զոտ վե ցի և պետք է հի վան դա նո ցային բու ժում ստա նայի, ո րը 
կար ժե նար 200.000 դրամ։ Ես չէ ի կա րող վճա րել դրա հա մար, այն պես որ բու ժում չս տա ցա» (վե րա դար-
ձած միգ րանտ):
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«Ես պետք է մի շարք ախ տո րո շիչ հե տա զո տու թյուն ներ ան ցնեմ իմ ա ռող ջա կան վի ճա կը հս տա-
կեց նե լու հա մար, սա կայն նրան ցից ո րոշ նե րը չեն ար վում Հա յաս տա նում, ո րոշ ներն էլ շատ թանկ են, և ես 
չեմ կա րող վճա րել դրանց հա մար։ Այն պես որ հենց հի մա չգի տեմ, թե ի նչ է կա տար վում ի նձ հետ» (վե րա-
դար ձած միգ րանտ): 

« Մեր հաս տա տու թյու նը գտն վում է Եր ևա նում, և բո լոր հիմ ա կան ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տու-
թյուն նե րը քա ղա քային վայ րե րում են» (բու ժաշ խա տող):

 «Որ մաս նա գե տին էլ այ ցե լում ես, պետք է վճա րես ծա ռա յու թյան հա մար։ Դրա հա մար իմ ա ռող-
ջա կան վի ճակն օր-օ րի վա տա նում է» (վե րա դար ձած միգ րանտ):

«Ե թե Բել գի այի կա ռա վա րու թյու նը չտ րա մադ րեր այս բժշ կա կան օգ նու թյու նը, ես հի մա կեն դա նի 
չէ ի լի նի։ Ես ի վի ճա կի չէ ի լի նի վճա րել բուժ ման ար ժե քը, ի սկ Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը ո չինչ չի 
տրա մադ րում» (վե րա դար ձած միգ րանտ):

«Ե թե վե րա դար ձած նե րի բու ժու մը կի սատ է մում և նրանք պետք է այս տեղ բու ժում ստա նան, 
նրանք ֆի նան սա կան օգ նու թյան կա րիք ու նեն պա հանջ վող բժշ կա կան հե տա զո տու թյուն նե րը կա տա րե լու 
և բու ժում ստա նա լու հա մար» (ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի փոր ձա գետ):

 Վե րա բեր մունքն ա ռող ջա պա հու թյան նկատ մամբ և մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րի ո րա կը 

Մատ նանշ վե ցին ա ռող ջա պա հու թյան և դրա կան, և բա ցա սա կան կող մե րը։ Բժիշկ նե րի ֆի զի կա կան 
ներ կա յու թյու նը և նրանց դրա կան վե րա բեր մուն քը դե պի հի վանդ նե րը նշ վե ցին որ պես ա ռող ջա պա հու-
թյան ո լոր տի դրա կան կող մեր։ Ի նչ վե րա բե րում է մա տու ցած ծա ռա յու թյուն նե րի ո րա կին, ար դյունք նե-
րը հա կա սում է ին մի մյանց։ Մի կող մից նշ վեց, որ շատ ո րա կյալ մաս նա գետ ներ են աշ խա տում ա ռող-
ջա պա հա կան հիմն արկ նե րում, բայց մյուս կող մից վե րա դար ձած միգ րանտ նե րի և նրանց ըն տա նիք նե րի 
ան դամն ե րի կող մից մի քա նի ան գամ նշ վեց, որ նրանք չեն վս տա հում բու ժանձ նա կազ մին։ Որ պես հիմ-
նա կան պատ ճառ նշ վեց այն, որ բժիշկ ներն ա վե լի մտա հոգ ված է ին փող աշ խա տել, քան բարձ րո րակ ծա-
ռա յու թյուն ներ մա տու ցել։ Նոր տեխ նո լո գի ա նե րի բա ցա կա յու թյու նը ևս նշ վեց որ պես բարձ րո րակ ծա ռա-
յու թյուն նե րի մա տուց ման խո չըն դոտ։ 

« Կա րիք չկա բժշ կիդ հետ եր կու ա միս ա ռաջ նա խօ րոք հան դի պում նշա նա կել։ Ե թե ե րե խադ խն-
դիր ու նի, դուք կա րող եք զան գել պո լիկ լի նի կայի ման կա բույ ժին, և նա ձեր տա նը կլի նի կես ժամ հե տո» 
(ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի փոր ձա գետ)։

« Մենք չու նենք հա մա պա տաս խան սար քա վո րում եր ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տու թյուն նե րում, 
դե ղե րը շատ թանկ են, սա կայն պետք է ա սեմ, որ բժիշկ նե րի վե րա բեր մուն քը շատ դրա կան է» (վե րա-
դար ձած միգ րանտ)։

« Մենք ու նենք բարձր ո րա կա վո րում ու նե ցող բժիշկ ներ, ո րոնք նույ նիսկ դր սից են հի վանդ ներ ու նե-
նում» (ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի փոր ձա գետ)։

« Մենք ու նենք լավ մաս նա գետ ներ, գի տե լիք ներ և տե ղե կու թյուն ներ, մեր մաս նա գետ նե րը մաս-
նակ ցում են տար բեր հա մա ժո ղով ե րի, բայց տեխ նո լո գի ա ներն այս տեղ ու շ են հաս նում» (ա ռող ջա պա հու-
թյան ո լոր տի փոր ձա գետ)։

 «Ես այս տեղ չեմ վս տա հում բժիշկ նե րին։ Հա յաս տա նում բժիշկ նե րը հի վան դին մի բժշ կից մյուսն են 
ու ղար կում, որ ա վե լի շատ փող վաս տա կեն» (վե րա դար ձած միգ րան տի քույր)։

 «Այս տեղ՝ Հա յաս տա նում, ա մեն ի նչ փո ղից է կախ ված։ Թեև բժիշկ նե րը կա րող են հի վան դու թյու նը 
դե ղե րով բու ժել, վի րա հա տու թյուն են ա ռա ջար կում ա վե լի շատ փող աշ խա տե լու հա մար» (վե րա դար ձած 
միգ րանտ)։

« Նա մեկ այլ վի րա հա տու թյան կա րիք ու նի։ Մենք այդ ե րկ րորդ վի րա հա տու թյու նը նաև այս տեղ 
Հա յաս տա նում կա րող է ինք ա նել, սա կայն վա խե ցանք ա նել ա ռա ջին ան հա ջող վի րա հա տու թյու նից հե-
տո» (վե րա դար ձած միգ րան տի քույր)։ 
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Ոչ պաշ տո նա կան վճար նե րը և հա մավ ճար նե րը 
Ոչ պաշ տո նա կան վճար նե րը և հա մավ ճար նե րը մնում են ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն ներ 

ստա նա լու հիմն ա կան խո չըն դոտ նե րից: Ու սումն ա սի րու թյան մաս նա կից նե րից մի քա նի սը խո սե ցին բուժ-
հաս տա տու թյուն նե րում կամ ա ռող ջու թյանն ա ռնչ վող ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող այլ կա ռույց նե րում ոչ 
պաշ տո նա կան վճար ներ տա լու ան հրա ժեշ տու թյան մա սին:

«ՄՄԿ-ից փոխ հա տու ցում ստա նա լու հա մար ես պետք է ներ կա յաց նեմ իմ ստա ցած բուժ ծա ռա-
յու թյուն նե րի հա շիվ ե րը, սա կայն կան ո րոշ ծա ռա յու թյուն ներ, ո րոնք ես չեմ կա րող ներ կա յաց նել կամ 
հա շիվ եր տրա մադ րել։ Օ րի նակ՝ ես չեմ կա րող ա սել, որ բուժք րո ջը վճա րել եմ 500 կամ 1000դ րամ» (վե-
րա դար ձած միգ րանտ)։

«Ես նույ նիսկ շտապ օգ նու թյան հա մար պի տի վճա րեմ» (վե րա դար ձած միգ րանտ)։
« Նույ նիսկ հաշ ման դա մու թյան կարգ ստա նա լու հա մար ես ստիպ ված վճա րել։ Մեր հայ րը հաշ ման-

դա մու թյուն ու նի։ Հանձ նա ժո ղո վը նրան 3-րդ կարգ տվեց 1-ի փո խա րեն, քա նի որ նրանց կա շառք չտ վե-
ցինք» (վե րա դար ձած միգ րան տի քույր)։

« Հա մավ ճար չկար մինչև 2012թ․հոկ տեմ բե րը, և հի մա ներդր վել է այդ հա մա կար գը ։ Դա նշա նա-
կում է, որ պետ բյու ջեն բա վա րար չէ բուժ ման բո լոր ծախ սե րը հո գա լու հա մար, և հի վան դը պետք է իր 
ներդ րում ու նե նա» (բու ժաշ խա տող)։

«Ա ռող ջա պա հու թյան հա մա կար գում մենք ու նենք ոչ պաշ տո նա կան վճար նե րի հետ կապ ված 
խն դիր ներ, և մեր կա ռա վա րու թյու նը փոր ձում էր լու ծում գտ նել։ Դրա հա մար ներ մուծ վեց հա մավ ճա րի 
հա մա կար գը, որ պես զի ոչ պաշ տո նա կան վճա րում եր չար վեն։ Սա կայն վեր ջերս ար ված ո րոշ ու սում-
նա սի րու թյուն ներ ցույց են տա լիս, որ հա մավ ճար նե րից բա ցի մարդ կանց խնդ րում են շա րու նա կել ոչ 
պաշ տո նա կան վճա րում եր ա նել, ո րն էլ ա վե լի մեծ հար ցա կա նի տակ է դնում ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա-
յու թյուն նե րի մատ չե լի ու թյու նը» (ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի փոր ձա գետ)։

 Դե ղա մի ջոց նե րը 

Ըն դու նող ե րկ րում բու ժօգ նու թյուն ստա ցող միգ րանտ նե րը վե րա դառ նա լիս սո վո րա բար ո րոշ քա-
նա կի դե ղա մի ջոց ներ են ի րենց հետ բե րում։ Ե թե Հա յաս տա նում նրանք հա վե լյալ դե ղե րի կա րիք ու նեն, 
հա ճախ բար դու թյուն նե րի ա ռաջ են կանգ նում, քա նի որ այդ դե ղե րը կամ առ կա չեն, կամ Հա յաս տա նում 
դժ վար է գտ նել, կամ էլ շատ թանկ ե ն։ 

«Որ դիս այդ դե ղե րը փնտ րել է հա մա րյա բո լոր դե ղատ նե րում և չի կա րո ղա ցել գտ նել։ Բա ցի այդ, 
դե ղե րը, ո րոնք ես ըն դու նում է ի ար տերկ րում, տար բեր են նրան ցից, ի նչ կա րե լի է գնել այս տեղ։ Այն տեղ 
իմ ըն դու նած դե ղե րի ո րա կը բարձր էր, ի սկ այս տեղ ես կա րող եմ մի այն գտ նել փո խա րի նող դե ղե րը» (վե-
րա դար ձած միգ րանտ)։

«Երբ ես վե րա դար ձա, մեկ ա մս վա դեղ ու նե ի ի նձ մոտ։ Դրանք օգ տա գոր ծե ցի այդ ա մս վա ըն թաց-
քում։ Լավ է ի զգում։ Իմ վե րա դառ նա լուց մեկ ա միս ան ց ա ռող ջա կան վի ճակս վա տա ցավ։ Կար ծում ե մ՝ 
վա տա ցավ, քա նի որ դե ղերս փո խե ցի» (վե րա դար ձած միգ րանտ)։

« Հա յաս տա նում այս դե ղե րը շատ թանկ են և ես չեմ կա րող գնել դրանք։ Մի այն ի նձ հա մար ես ամ-
սա կան 50.000-100.000 դրա մի դեղ եմ գնում։ Կինս ա մեն օր 13 տար բեր դե ղեր ըն դու նե լու կա րիք ու նի։ 
Կար ծում ե մ՝ նույն գու մա րը նաև պետք է նրա դե ղե րի հա մար վճա րենք» (վե րա դար ձած միգ րանտ)։

« Դե ղե րը Հա յաս տա նում թանկ են և հետզ հե տե ա վե լի են թան կա նում, չկա շու կայի կա նո նա կար-
գում։ Հի մա ո րոշ հի վան դու թյուն նե րի դե ղեր ան վճար են տր վում։ Մի քա նի տա րի ա ռաջ ի րա վի ճակն 
ա վե լի վատ է ր։ Բայց հի մա էլ խն դիր կա կապ ված պե տա կան մի ջոց նե րով գն ված դե ղե րի ո րա կի հետ 
(ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի փոր ձա գետ)։
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 Պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր ված ան վճար բժշ կա կան օգ նու թյուն 

Ինչ պես նշ վել էր ա վե լի վաղ, պե տու թյան կող մից ֆի նան սա վոր վող փա թե թը նե րա ռում է մի շարք 
ծա ռա յու թյուն ներ, ո րոնք ան վճար տրա մադր վում են ո ղջ բնակ չու թյա նը, ի սկ սո ցի ա լա պես ա նա պա հով 
և ա ռան ձին / հա տուկ/ խմ բե րին պատ կա նող ան ձինք ի րա վունք ու նեն օ գտ վե լու ան վճար ծա ռա յու թյուն-
նե րի ա վե լի լայն շր ջա նա կից: Վե րա դար ձած միգ րանտ նե րը չեն դի տարկ վում որ պես ա ռան ձին/ հա տուկ/ 
խումբ։ Հետ ևա բար, ան վճար ստա ցի ո նար բուժ ծա ռա յու թյուն ներ ստա նա լու և ո րոշ հե տա զո տու թյուն նե րի 
հա մար նրանք պետք է պատ կա նեն ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից սահ ման ված սո ցի ա լա պես ա նա պա հով 
խմ բե րից որ ևէ մե կին:

 Տե ղե կատ վու թյան բա ցա կա յու թյուն

 Վե րա դար ձած նե րի և նրանց ըն տա նիք նե րի ան դամն ե րի հետ հար ցազ րույց նե րը ցույց տվե ցին, որ 
կա տե ղե կատ վու թյան պա կաս առ կա ծա ռա յու թյուն նե րի և այն ըն թա ցա կար գե րի վե րա բե րյալ, ո րոնք ան-
հրա ժեշտ է ան ցնել ՀԾՓ-ից օ գտ վե լու հա մար։ 

«Ես չգի տեմ՝ ա րդյո՞ք հնա րա վոր է պե տա կան ա ջակ ցու թյուն ստա նալ ի նձ հարկ ե ղած բուժ ման հա-
մար» (վե րա դար ձած միգ րանտ)։

«Ես չգի տեմ, թե ի նչ մատ չե լի ծա ռա յու թյուն ներ կան, կամ ի նչ պես ստա նալ այդ ան վճար ծա ռա յու-
թյուն նե րը, կամ էլ ի նչ պես դի մել դրանք ստա նա լու հա մար» (վե րա դար ձած միգ րանտ)։

 « Վե րա դար ձող նե րը պետք է ա վե լի ակ տիվ գտն վեն ի րենց հու զող տե ղե կու թյուն նե րը հայ թայ թե լու 
հար ցում։ Պա հանջ վող ո ղջ տե ղե կու թյուն նե րը հա սա նե լի են առ ցանց կամ պո լիկ լի նի կա նե րում» (ա ռող-
ջա պա հու թյան ո լոր տի փոր ձա գետ)։

ՀԾՓ-ի և պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր ված ան վճար բու ժօգ նու թյան հան դեպ վե րա բեր-
մուն քը 

Ընդ հա նուր առ մամբ ՀԾՓ-ի հան դեպ վե րա բեր մուն քը բա ցա սա կան է։ Վե րա դար ձած միգ րանտ նե-
րը չեն հա վա տում, որ կա րող են պատ շաճ ծա ռա յու թյուն ներ ստա նալ դրա շր ջա նակ նե րում։ Ո մանք ի րենց 
դժ գո հու թյունն ար տա հայ տե ցին դե ղե րի ո րա կի վե րա բե րյալ, ո րոնք նրանք ան վճար ստա նում են պո լիկ լի-
նի կա նե րից։ 

« Մենք փոր ձե ցինք հարց նել մեր ծա նոթ նե րին և հա րա զատ նե րին պե տա կան ծրագ րե րի մա սին, 
նրանք բո լորն էլ բա ցա սա բար ար տա հայտ վե ցին դրանց մա սին։ Մի այն լսում է ինք․ «Ի՞նչ կա րող է դա 
ձեզ տալ, կամ ի ”նչ բու ժում կա րող են ա ռա ջար կել, ո ր․․․» Այն պես որ, չդի մե ցի․․․։ Բա ցի այդ, գի տեմ, 
թե ի նչ պես են այս պե տա կան մար մին ներն աշ խա տում։ Մի ամ բողջ կյանք պա հանջ վեց հաշ վառ վե լու և 
թո շակս ստա նա լու հա մար» (վե րա դար ձած միգ րանտ)։

« Մենք պո լիկ լի նի կայից ան վճար ին սու լին ե նք ստա նում, սա կայն ո րա կը շատ վատն է։ Ար տադր-
ված է Հնդ կաս տա նում և չի օգ նում։ Ես պետք է 8.000 դրամ վճա րեմ և դե ղատ նից ա վե լի լավ ո րա կի 
ին սու լին գնեմ։ Մեր ըն կեր ներն ու հա րա զատ նե րը, ո րոնք տես նում են այս դե ղե րը, խոր հուրդ չեն տա լիս 
վերց նել։ Իմ լուրջ ա ռող ջա կան խն դիր նե րի պատ ճա ռով ես չեմ կա րող վտան գել իմ ա ռող ջու թյու նը և ա նո-
րակ դե ղեր ըն դու նել» (վե րա դար ձած միգ րանտ)։

Դժ վա րու թյուն ներ կապ ված պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր ված ան վճար բու ժօգ նու թյու նից 
օ գտ վե լու հար ցում 

Ո րոշ դեպ քե րում վե րա դար ձած միգ րանտ նե րը դժ վա րու թյուն ու նե ին ան վճար ստա ցի ո նար ա ռող-
ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րից օ գտ վե լիս, թեև ի րա վա սու է ին օ գտ վել ՀԾՓ-ից, օ րի նակ՝ հաշ ման-
դա մու թյուն ու նե ին։ Բուժ հաս տա տու թյուն նե րը կա րող է հրա ժար վեն հի վանդ նե րին ծա ռա յու թյուն ներ մա-
տու ցել՝ ու ղ ղոր դե լով նրանց մեկ այլ հաս տա տու թյուն, ի սկ ո րոշ մաս նա վոր բուժ հաս տա տու թյուն ներ չեն 
ա պա հո վում պետ պատ վե րով նա խա տես ված ծա ռա յու թյուն ներ։ Ի լրումն՝ ՀՀ օ րենսդ րու թյու նը թույլ չի 
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տա լիս այլ կող մե րի, ո րոն ցից են ՀԿ-նե րը, այդ ծա ռա յու թյուն նե րը ստա նա լու հա մար ան ցնել տվյալ գոր-
ծըն թաց նե րի մի ջով շա հա ռու ի փո խա րեն․ նրանք պետք է ան ձամբ ներ կա լի նեն, ՀՀ քա ղա քա ցի լի նեն 
և ու նե նան գրան ցում։ Այդ պատ ճա ռով ան հնար է գոր ծըն թացն ա վե լի վաղ սկ սել՝ նախ քան նրանց վե րա-
դար ձը, այն պես որ նրանք կա րո ղա նան ան հա պաղ ստա նալ ծա ռա յու թյուն նե րը։ 

« Չեմ ու զում ա սել, թե որ հի վան դա նոցն էր, սա կայն Եր ևա նի հի վան դա նոց նե րից մե կում բժիշ կը 
տե սավ իմ թղ թե րը և հենց հաս կա ցավ, որ պետ պատ վե րի շր ջա նա կում եմ, չէր ու զում ի նձ ըն դու նել։ Նա 
ի նձ ու ղար կեց մեկ այլ հի վան դա նոց՝ պատ ճա ռա բա նե լով, որ տու բեր կուլյոզ ու նեմ։ Մեկ շա բա թում ե րեք 
հի վան դա նոց փո խե ցինք, և պարզ վեց, որ տու բեր կուլյոզ չու նեմ» (վե րա դար ձած միգ րանտ)։

« Մեր կա ռա վա րու թյու նը հա մա ձայ նել է հետ ըն դու նել Հա յաս տա նի բո լոր քա ղա քա ցի նե րին, սա-
կայն ան վճար բու ժում չի ա պա հո վում։ Մենք փոր ձե ցինք մի քա նի հի վան դա նո ցում օ գտ վել պետ պատ վե-
րում նե րառ ված ծա ռա յու թյուն նե րից։ Մեզ ա սա ցին, որ չնա յած հաշ ման դա մու թյան կար գին, մենք պետք է 
վճա րենք բուժ ման հա մար» (վե րա դար ձած միգ րանտ)։

 « Մեր պո լիկ լի նի կայից պետ պատ վե րի շր ջա նա կում ան վճար ստա ցի ո նար բու ժում ստա նա լու ու-
ղե գիր ձեռք բե րե լու հա մար նախ նրանք պետք է քա ղա քա ցի ներ լի նեն, ե րկ րորդ, պետք է բնակ վեն մեր 
վար չա կան տա րած քում, և եր րորդ, պետք է ի րա վա սու լի նեն պե տա կան այս ծրագ րից օ գտ վե լու հա մար» 
(բու ժաշ խա տող)։

« Կան ո րոշ պե տա կան ծրագ րեր, սա կայն կա ռա վա րու թյու նը շատ դան դաղ է գոր ծում այս գոր ծըն-
թա ցում։ Հա սա նե լիք ծա ռա յու թյուն նե րից օ գտ վե լու հա մար մարդ պետք է Հա յաս տա նում լի նի և ան ձամբ 
ան ցնի պա հանջ վող գոր ծըն թաց նե րի մի ջո ցով։ Նա պետք է ան ձամբ հե տա զոտ վի։ Բա ցի այդ, ան ձը 
պետք է ի նչ-որ տեղ գրանց ված լի նի։ Սա կայն կա րող է տուն չու նե նա և չկա րո ղա նա գրանց վել։ Կամ կա-
րող է ան ձնա գիր չու նե նան։ Ժա մա նակ է պետք ան հրա ժեշտ թղ թե րը հա վա քե լու և պա հանջ վող գոր ծըն-
թաց նե րով ան ցնե լու հա մար (ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի փոր ձա գետ)։ 

 Հո գե կան և հո գե բա նա կան ա ռող ջու թյուն

 Հո գե կան ա ռող ջու թյան խն դիր ներ ու նե ցող ան ձանց հա սա նե լիք ծա ռա յու թյուն նե րը

ՀՀ-ու մ հո գե բու ժա կան ծա ռա յու թյուն նե րը պե տու թյան կող մից ա պա հով վում են ան վճար՝ բնակ չու-
թյան բո լոր խմ բե րի հա մար։ ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան կող մից կենտ րո նաց ված կար գով 
գն ված դե ղե րը հո գե կան խն դիր ներ ու նե ցող ան ձանց բուժ ման հա մար ևս տրա մադր վում են ան վճար։ Եր-
կա րա ժամ ետ խնամք պա հան ջող դեպ քե րում հո գե բու ժա կան կլի նի կա նե րը նաև ա պա հո վում են եր կա-
րա ժամ ետ խնամք և բու ժում։ Չկան մաս նա վոր հո գե բու ժա կան խնամք/ բու ժում տրա մադ րե լու լի ցեն զի ա 
ու նե ցող հո գե բույժ ներ:

«Եվ ստա ցի ո նար, և ամ բու լա տոր հո գե բու ժա կան ծա ռա յու թյուն նե րը ֆի նան սա վոր վում են պե տու-
թյան կող մից։ Պե տու թյու նը ֆի նան սա վո րում է 24-օ րյա և 36-օ րյա բուժ ման կուրս սուր և քրո նիկ վի ճակ-
նե րի դեպ քում։ Ի նչ վե րա բե րում է դե ղե րին, Ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյու նը կա տա րում է դե ղե րի 
կենտ րո նաց ված գնում եր բո լոր կլի նի կա նե րի հա մար» (բու ժաշ խա տող)։

« Հո գե բու ժա կան ծա ռա յու թյուն նե րը մի ակն են ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տում, ե րբ մար դիկ նաև ան-
վճար խնամք են ստա նում» (ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի փոր ձա գետ)։

 Վե րա դար ձած ներն ի րա վունք ու նեն ստա նալ բո լոր ծա ռա յու թյուն նե րը, ո րոնք հա սա նե լի են Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րին։ Չկան հա տուկ խն դիր ներ, ո րոնց վե րա դար ձած նե րը 
բախ վում են ի րենց միգ րա ցի ոն կար գա վի ճա կի պատ ճա ռով։ Նրանց խն դիր նե րը նույնն են, ի նչ բնակ չու-
թյան մնա ցած խմ բե րի նը։ Ո րոշ դեպ քե րում, նույ նիսկ ե թե վե րա դար ձած նե րը չու նեն քա ղա քա ցի ու թյուն, 
սա կայն սուր դեպ քե րում հո գե բու ժա կան ծա ռա յու թյուն նե րի կա րիք կա, հո գե բու ժա կան կլի նի կա ներն ան-
հրա ժեշտ ծա ռա յու թյուն ներն ա պա հո վում են Ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան թույլտ վու թյամբ։
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«Ե թե վե րա դար ձա ծը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի է, ո ղջ բու ժում ա պա հով վում է 
ան վճար։ Ե թե նա Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցի չէ, մենք դի մում ե նք Ա ռող ջա պա հու թյան 
նա խա րա րու թյա նը՝ սուր վի ճա կի դեպ քում ծա ռա յու թյուն ներ տրա մադ րե լու հա մար։ Քա նի դեռ հի վան դը 
վտան գա վոր է հան րու թյան հա մար, նա մում է հի վան դա նո ցում» (ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի փոր ձա-
գետ)։

 Հո գե կան ա ռող ջու թյան հա մա կար գի մար տահ րա վեր նե րը

 Բու ժաշ խա տող ներն ու ա ռող ջա պա հու թյան փոր ձա գետ նե րը նշե ցին հո գե կան ա ռող ջու թյան հա մա-
կար գի մի քա նի մար տահ րա վեր։ Մաս նա վո րա պես, նշ վե ցին դե ղե րի առ կա յու թյան և Հա յաս տա նում ամ-
բու լա տոր խնամ քի և բուժ ման հետ կապ ված մար տահ րա վեր նե րը։ Ի լրումն նշ վեց, որ ի տար բե րու թյուն 
քա ղա քային բնա կա վայ րե րի, գյու ղա կան բնա կա վայ րե րի մաս նա գետ նե րը սահ մա նա փակ հնա րա վո րու-
թյուն ներ ու նե ին։ Գյու ղա կան բնա կա վայ րե րում նաև կա հո գե բա նա կան ծա ռա յու թյուն նե րի պա կաս։ 

« Կան ո րոշ դե ղեր, ո րոնք չեն տրա մադր վում պե տու թյան կող մից, սա կայն պա հանջ վում են օպ տի-
մալ բուժ ման հա մար։ Այս դեպ քե րում հի վան դի հա րա զատ նե րը պետք է դե ղատ նե րից գնեն այս դե ղե րը՝ 
վճա րե լով ի րենց գր պա նից» (բու ժաշ խա տող)։ 

Ա ռող ջա կան խն դիր ներ լու ծե լու փո խա րեն մար դիկ դի մում են դիս պան սեր ներ՝ սո ցի ա լա կան խն-
դիր նե րի լուծ ման հա մար։ Օ րի նակ՝ մար դիկ դի մում են դիս պան սեր ներ հաշ ման դա մու թյան կարգ ձեռք 
բե րե լու հա մար։ Նույ նիսկ ե թե հի վանդ նե րը ցան կա նում են լու ծել ի րենց ա ռող ջա կան խն դիր նե րը, այս 
հաս տա տու թյուն նե րը հա մա պա տաս խան կա րո ղու թյուն ներ չու նեն ի րա կան օ ժան դա կու թյուն տրա մադ րե-
լու հա մար։ Բա ցի այդ, մեծ խո չըն դոտ է նաև հի վանդ նե րի հաշ վառ ման հա մա կար գը» (բու ժաշ խա տող)։

« Հա յաս տա նում չկա որ ևէ հաս տա տու թյուն, որ տեղ դուք կա րող եք պա հել ան ձին, ո րի հո գե կան 
շե ղու մը դեռ չի ա պա ցուց վել, ո րը սա կայն նաև նոր մալ չէ։ Այ սինքն՝ հաս տա տու թյուն, ո րը կա րող է ըն դու-
նել այս ան ձին և նրա հա մար ցկյանս խնամք ա պա հո վել, վճա րո վի կամ ան վճար, կապ չու նի» (ա ռող ջա-
պա հու թյան ո լոր տի փոր ձա գետ)։

« Քա ղա քային բնա կա վայ րե րում մար դիկ ա վե լի շատ հնա րա վո րու թյուն ներ ու նեն, քա նի որ Եր ևա-
նում գտն վող ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տու թյուն ներն ա վե լի ա ռա ջա դեմ են և տեխ նի կա պես հա գե ցած, 
մաս նա գետ ներն էլ Եր ևա նում ա վե լի հմուտ են, քա նի որ այս տեղ ա վե լի շատ փոր ձի փո խա նակ ման հնա-
րա վո րու թյուն կա։ Բա ցի այդ, այս տեղ ա վե լի շատ մաս նա գետ ներ կան, և ա վե լի հեշտ է հանձ նա ժո ղով եր 
կազ մել կա րի քի դեպ քում» (բու ժաշ խա տող)։

« Քա ղա քային բնա կա վայ րե րում և հատ կա պես Եր ևա նում կան շատ հո գե բան ներ, ո րոնք ա վե լի 
պա հանջ ված են դար ձել վեր ջին տա րի նե րին։ Գյու ղա կան վայ րե րում մար դիկ գե րա դա սում են այ լընտ-
րան քային բժշ կու թյան ո րոշ մո տե ցում եր և, որ պես ար դյունք, հե տաձ գում են մաս նա գի տա կան բուժ ման 
ստա ցու մը» (բու ժաշ խա տող)։

 Վե րա դար ձած միգ րանտ նե րի հո գե բա նա կան ա ռող ջու թյու նը

 Վե րա դար ձած միգ րանտ նե րի հետ հար ցազ րույց նե րից պարզ դար ձավ, որ որ պես ա ռող ջա կան 
խն դիր նե րի կամ ի րա վի ճա կի փո փո խու թյան ար դյունք նրանք ո րոշ հո գե բա նա կան խն դիր ներ են ու նե ցել, 
ո րոն ցից են ան հանգս տու թյու նը, սթ րե սը, ը նկ ճախ տը և նույ նիսկ սու ի ցի դալ/ինք նաս պա նու թյան մտ քե-
րը։ Թեև վեր ջին տա րի նե րին հո գե բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներն ա վե լի մատ չե լի են դար ձել, վե րա դար-
ձած նե րը գե րա դա սում են նման օգ նու թյան ստա նալ ըն տա նի քի ան դա մից, ըն կե րո ջից և հա րա զատ նե րից 
կամ սփո փանք գտ նել հոգ ևոր կենտ րոն նե րում։ Որ պես կա նոն՝ նրանք չեն ու զում և չեն ստա նում այս խն-
դիր նե րի հետ կապ ված որ ևէ մաս նա գի տաց ված բու ժօգ նու թյուն կամ խորհր դատ վու թյուն, նույ նիսկ այն 
վտան գա վոր ի րա վի ճակ նե րում, ե րբ ար տա հայտ ված սու ի ցի դալ մտ քեր են ու նե նում։

« Նախ քան վի րա հա տու թյու նը միշտ էլ ան հան գիստ մտ քեր ես ու նե նում դրա ար դյունք նե րի վե րա-
բե րյալ։ Նույն մտ քե րը վի րա հա տու թյու նից հե տո էլ ես ու նե նում, մտա ծում ե ս՝ ա րդյոք ա մեն ի նչ լավ կլի նի, 
թե ոչ» (վե րա դար ձած միգ րանտ)։
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« Մեկ-մեկ լա լիս եմ և զղ ջում վե րա դառ նա լու հա մար։ Բայց հե տո մտա ծում եմ, որ այն տեղ կա րող 
է ի մեռ նել, ու ոչ ոք չէր ի մա նա» (վե րա դար ձած միգ րանտ)։

«Ուղ ղա կի չեմ կա րո ղա նում կյանքս դա դա րեց նե լու ե ղա նակ գտ նել։ Չեմ ու զում վա սել ու րիշ նե րին։ 
Ե թե ի նձ հետ ի նչ-որ բան ա նեմ, որ դուս և կնոջս ծանր վի ճա կում կդ նեմ։ Մի այն այս մտ քերն են ի նձ ան-
հանգս տաց նում և հե ռու պա հում ի նձ վա սե լու մտ քից։ Այ լա պես ես պատ րաստ եմ հենց հի մա հե ռա նալ 
այս աշ խար հից» (վե րա դար ձած միգ րանտ)։

«Ես ի նքս տա ռա պում եմ և ստի պում եմ, որ ե րե խա ներս և ըն տա նի քիս ան դամ երն էլ տա ռա պեն։ 
Ես շատ ծեր չեմ, բայց չեմ ու զում ապ րել» (վե րա դար ձած միգ րանտ)։

« Կային ի րա վի ճակ ներ, ե րբ ես ան կեղ ծո րեն խո սում և կիս վում է ի իմ ո րոշ հա րա զատ նե րի և ըն կեր-
նե րի հետ։ Նրանք ի նձ հույս տվե ցին և ա սա ցին, որ ա մեն ի նչ կփոխ վի» (վե րա դար ձած միգ րանտ)։

«Ես սրա հա մար ոչ մի բուժ ման կամ ու շադ րու թյան կա րիք չու նեմ։ Ես հա ճա խում եմ Ա վե տա րան-
չա կան ե կե ղե ցի և ե թե մխի թա րանք եմ ստա նում, ա պա մի այն առ Ա ստ վածն ու նե ցած հա վատ քից։ Ես գի-
տեմ ճշ մար տու թյու նը։ Ես ա պաշ խա րում ե մ։ Ա ստ ված լու ծում է ա մեն խն դիր» (վե րա դար ձած միգ րանտ)։

«Ես բժշ կա կան խնամ քի կա րիք չու նեմ, իմ ըն տա նիքն ի նձ հետ է» (վե րա դար ձած միգ րանտ)։

Բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյու նը Հա յաս տա նում

Բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյան տա րած վա ծու թյու նը 

Ա պա հո վագ րա կան գոր ծա կա լու թյուն նե րի բո լոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րը կի սում են այն կար ծի քը, որ 
բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյու նը Հա յաս տա նում տա րած ված չէ: Ներ կա յումս բժշ կա կան ա պա հո վագ րու-
թյուն ու նի Հա յաս տա նի ո ղջ բնակ չու թյան մոտ վեց տո կո սը: Ա պա հո վագ րու թյան այս տե սակն ա ռա վել 
տա րա ծում է գտել վեր ջին եր կու տա րի նե րին` պե տու թյան կող մից հատ կաց վող սո ցի ա լա կան փա թե թի 
ար դյուն քում: Բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյան հիմն ա կան շա հա ռուն պե տա կան գե րա տես չու թյուն նե րի 
ծա ռայող ներն են, ով քեր բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյու նը ստա նում են սո ցի ա լա կան փա թե թի շր ջա նա-
կում, ի նչ պես նաև խո շոր մաս նա վոր ըն կե րու թյուն նե րի աշ խա տող նե րը, ու մ բժշ կա կան ա պա հո վագ րու-
թյու նը տրա մադր վում է ար տո նու թյան կար գով:

« Հա յաս տա նում չեն կար ևո րում բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյու նը: Բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյան 
ո լոր տը վեր ջին տա րի նե րին է սկ սել զար գա նալ` պե տու թյան կող մից հատ կաց վող սո ցի ա լա կան փա թե թի 
ար դյուն քում, սա կայն այն դեռևս լավ զար գա ցած չէ» (ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ):

«Իմ հաշ վարկ նե րով` ներ կա յումս Հա յաս տա նում բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյուն ու նի ա ռա վե լա-
գույ նը 200.000 մարդ. դրա նից շուրջ 120.000-ը նրանք են, ով քեր ա պա հո վագ րու թյունն ստա նում են պե-
տա կան սո ցի ա լա կան փա թե թի շր ջա նակ նե րում, ի սկ մա ցած մա սը խո շոր մաս նա վոր ըն կե րու թյուն նե րի 
աշ խա տող ներն են: Այ սինքն` մեր ը նդ հա նուր բնակ չու թյան շուրջ 6%-ը» (ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան 
ներ կա յա ցու ցիչ):

« Հա յաս տա նում բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյուն ու նեն քիչ թվով մար դիկ, ին չի հետ ևան քով ա ռող-
ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րը մատ չե լի չեն բնակ չու թյան մե ծա մաս նու թյան հա մար, և մար դիկ զգա լի 
առ ձեռն վճա րում եր են կա տա րում բուժ հաս տա տու թյուն նե րում» (ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան ներ-
կա յա ցու ցիչ):

Բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյան ար ժե քը

Բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյան ար ժե քը մե ծա պես տար բեր վում է բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյան 
ան հա տա կան և կոր պո րա տիվ փա թեթ նե րի պա րա գա յում: Բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյուն տրա մադ րող 
ըն կե րու թյուն նե րի մե ծա մաս նու թյու նը շա հագրգռ ված չէ բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյան ան հա տա կան 
փա թեթ ներ տրա մադ րե լու հար ցում, քա նի որ նման դեպ քե րում գնե րը բարձր են, ի սկ դրանց պա հան ջար-
կը` ցածր: Բա ցի այդ, ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյուն նե րի հա մոզ մամբ` բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյան 
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ան հա տա կան փա թեթ նե րը, կոր պո րա տիվ փա թեթ նե րի հա մե մա տու թյամբ, գոր ծա կա լու թյան հա մար 
բարձր ռիս կեր են պա րու նա կում:

«Բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյան կոր պո րա տիվ փա թե թի պա րա գա յում ար ժե քը հիմ ա կա նում 
կախ ված է տվյալ խմ բի սո ցի ալ-ժո ղովր դագ րա կան բնույ թից և չա փից: Ան հա տա կան փա թեթ նե րի դեպ-
քում ար ժե քը պայ մա նա վոր ված է նա խաա պա հո վագ րա կան բժշ կա կան հե տա զո տու թյան ար դյունք նե-
րով» (ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ):

«Որ քա նով տե ղյակ եմ, Հա յաս տա նում բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյան ան հա տա կան փա թեթ ներ 
ա ռա ջար կող ա պա հո վագ րա կան գոր ծա կա լու թյուն նե րի թիվ այն քան էլ մեծ չէ: Ան հա տա կան փա թեթ-
ներն ա ռա վել թանկ են, և նման ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց վճա րե լուն պատ րաստ մարդ կանց թի վը փոքր 
է: Շուրջ 100 աշ խա տող ու նե ցող ըն կե րու թյան հա մար ա ռող ջու թյան կոր պո րա տիվ ա պա հո վագ րու թյան 
ար ժե քը կկազ մի տա րե կան 70.000-ից 150.000 դրամ: Նույն փա թեթն ան հատ նե րի հա մար կկազ մի տա-
րե կան 400.000-ից 500.000 դրամ» (ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ):

« Մենք բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյան ան հա տա կան փա թեթ ներ ա ռա ջար կում ե նք, սա կայն բժշ-
կա կան ա պա հո վագ րու թյան ան հա տա կան փա թեթ նե րից օ գտ վող հա ճա խորդ նե րի թիվ այն քան էլ մեծ 
չէ» (ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ):

«Ե թե ան գամ ու նե նում ե նք հա ճա խորդ ներ, ով քեր ցան կա նում են ա ռող ջու թյան ան հա տա կան 
ա պա հո վագ րու թյուն ու նե նալ, նրանք այդ ծա ռա յու թյան հա մար դի մում են ոչ թե այն պատ ճա ռով, որ 
բարձր են գնա հա տում բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյան գա ղա փա րը, այլև այն պատ ճա ռով, որ նրանք ար-
դեն ի սկ ա ռող ջա պա հա կան խն դիր ներ ու նեն և փոր ձում են լու ծում գտ նել: Այս պի սով, ել նե լով մեր փոր-
ձից, գտ նում ե նք, որ հա յաս տա նյան շու կան բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյան ան հա տա կան փա թեթ նե րի 
ա ռու մով պատ րաստ չէ» (ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ): 

Անհ րա ժեշտ ըն թա ցա կար գերն ու ծած կույ թը

Բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյուն ստա նա լու ան հրա ժեշտ ըն թա ցա կար գե րը շատ պարզ են: Հա ճա-
խորդ նե րից պա հանջ վում է ներ կա յաց նել ան ձնա գի րը և ան ցնել նա խաա պա հո վագ րա կան բժշ կա կան 
զն նու թյուն` ա պա հո վագ րա կան ծած կույ թը բա ցա ռող ա ռող ջա կան խն դիր ներն ի հայտ բե րե լու հա մար: 
Ա պա հո վագ րա կան գոր ծա կա լու թյուն նե րը վե րա դար ձած նե րի հա մար նա խա տես ված հա տուկ փա թեթ ներ 
չու նեն: Գոր ծա կա լու թյուն նե րը սո վո րա բար ա պա հո վագ րու թյուն չեն տրա մադ րում 65 տա րե կա նից բարձր 
կամ հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց (կոր պո րա տիվ փա թեթ նե րի դեպ քում բա ցա ռու թյուն ներ ար-
վում են): Քրո նիկ հի վան դու թյուն ու նե ցող ան ձանց դեպ քում ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյուն նե րը սո վո-
րա բար փոխ հա տու ցում են մի այն քրո նիկ վի ճա կի վատ թա րաց ման հետ կապ ված ծախ սե րը:

«Բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյուն ստա նա լու հա մար հա ճա խորդ նե րը պետք է նա խաա պա հո վագ-
րա կան հե տա զո տու թյուն ան ցնեն: Ան հա տա կան փա թեթ նե րի դեպ քում հա ճա խորդ նե րը պետք է վճա-
րեն նախ նա կան հե տա զո տու թյան հա մար: Մեզ հետ պայ մա նա գիր կն քե լու դեպ քում այդ գու մա րը վե րա-
դարձ վում է նրանց: Կոր պո րա տիվ փա թեթ նե րի պա րա գա յում հա ճա խորդ նե րը չեն վճա րում բժշ կա կան 
հե տա զո տու թյան հա մար. նրանց փո խա րեն մենք ե նք վճա րում» (ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան ներ-
կա յա ցու ցիչ):

« Վե րա դար ձած նե րի հա մար նա խա տես ված հա տուկ ա ռա ջարկ ներ չու նենք: Չեմ կար ծում, թե վե-
րա դար ձած նե րը հե տաքրքր ված են բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյամբ, քա նի որ նրանց մի մա սը չի աշ-
խա տում և չի կա րող նե րառ վել կոր պո րա տիվ փա թեթ նե րում, ի սկ մի մասն էլ ի նք նու րույն է ա պա հո վում 
սե փա կան զբաղ վա ծու թյու նը, և մարդ կանց այս խում բը սո վո րա բար չի դի մում բժշ կա կան ա պա հո վագ րու-
թյուն ստա նա լու հար ցով» (ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ):

«Բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյան մեր բո լոր փա թեթ նե րը նա խա տես ված են մինչև 65 տա րե կան 
ան ձանց հա մար: Կոր պո րա տիվ փա թեթ նե րի դեպ քում բա ցա ռու թյուն ե նք ա նում, քա նի որ այս դեպ քում 
նախ 65 տա րե կա նից բարձր աշ խա տող նե րի թի վը մեծ չէ, և ե րկ րորդ՝ հա մախմ բում տար բեր տա րի քային 
խմ բերն հա վա սա րակշ ռում են մի մյանց » (ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ):
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«Ինչ վե րա բե րում է քրո նիկ ա ռող ջա կան խն դիր ներ կամ հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց, 
մենք չենք կա րող ա պա հո վել քրո նիկ ա ռող ջա կան խնդ րի կամ հաշ ման դա մու թյան պատ ճառ նե րի ծած-
կույ թը: Մեր հա ճա խորդ նե րը պետք է զն նու թյուն ան ցնեն, և ա ռող ջու թյան հետ կապ ված առ կա բո լոր 
խն դիր նե րը պետք է դուրս բեր վեն ա պա հո վագ րա կան ծած կույ թից: Քրո նիկ ա ռող ջա կան խն դիր նե րի 
դեպ քում մենք փոխ հա տու ցում ե նք մի այն քրո նիկ վի ճա կի վատ թա րաց ման հետ կապ ված ծախ սե րը» 
(ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ):

 Միգ րա ցի ա, վե րա դարձ և վե րաին տեգ րում Հա յաս տա նում

 Վե րա դար ձի ներ հոս քը

 Վե րա դար ձած նե րի 5-ից 10 տո կո սը, ով քեր օ գտ վում են վե րաին տեգր ման ծրագ րե րի ծա ռա յու-
թյուն նե րից, դի մում են բժշ կա կան օգ նու թյուն ստա նա լու հա մար և ստա նում են այդ օգ նու թյու նը:

« Մենք ծա ռա յու թյուն ներ ե նք մա տու ցել 120 շա հա ռու ի, և թերևս նրան ցից մի այն 5-ն են ի րա կան 
ա ռող ջա կան խն դիր ներ ու նե ցել» (ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի փոր ձա գետ):

« Մեր կազ մա կեր պու թյունն ան ցյալ տա րի օգ նու թյուն է ցու ցա բե րել 385 ըն տա նի քի, և մի այն 37 
դեպ քում են ա ռող ջա կան խն դիր ներ ի հայտ բեր վել» (ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի փոր ձա գետ):

 Վե րա դառ նա լու ո րոշ ման վրա ան դրա դար ձող գոր ծոն նե րը

 Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րից բխում է, որ քրո նիկ հի վան դու թյուն ու նե ցող միգ րանտ նե րի վե-
րա դառ նա լու ո րո շու մը պայ մա նա վոր ված է նպա տա կա կետ ե րկ րում առ կա դր դող գոր ծոն նե րով և դե պի 
Հա	յաս	տան	ձգող	գոր	ծոն	նե	րով:	Դր	դող	գոր	ծոն	նե	րից	են`	ար	տաք	սու	մը	կամ	ար	տաք	սու	մից	խու	սա	փե	լու	
մտադ	րու	թյու	նը:	Դե	պի	Հա	յաս	տան	ձգող	գոր	ծոն	նե	րից	են`	կա	րո	տը,	մե	նու	թյան	զգա	ցո	ղու	թյու	նը	և	Հա
յաս տա նում գտն վող ըն տա նի քի հետ վե րա մի ա վոր վե լու ցան կու թյու նը, հատ կա պես` տա րեց միգ րանտ նե-
րի պա րա գա յում: 

« Մենք ար դեն գի տե ինք, որ նրանք ու զում են ար տաք սել մեզ, ու ս տի ո րո շե ցինք հո ժա րա կամ վե-
րա դառ նալ» (վե րա դար ձած միգ րանտ):

«Ես ե կա մի այն այն պատ ճա ռով, որ կա րո տել է ի ըն տա նի քիս, և մի այ նակ ապ րե լը դժ վար էր: Ազ-
գա կան ներս ևս մտա հոգ վում է ին ի նձ հա մար» (վե րա դար ձած միգ րանտ):

«Ես կար ծում եմ, որ ե թե ան գամ նա հա ջո ղեր քա ղա քա ցի ու թյուն ստա նալ, հա զիվ թե կա րո ղա նար 
մի այ նակ ապ րել այն տեղ, ո րով հետև նա պետք է իր ըն տա նի քի հետ լի նի» (վե րա դար ձած միգ րան տի 
քույր):

 Ըն տա նե կան ա ջակ ցու թյուն

 Միգ րանտ նե րի ըն տա նիք նե րը կար ևոր դեր են խա ղում ոչ մի այն վե րա դառ նա լու ո րո շու մը կա յաց-
նե լու, այլև վե րա դար ձը կազ մա կեր պե լու հար ցում: Բա ցի այդ, պարզ վել է, որ քրո նիկ հի վան դու թյուն ու-
նե ցող միգ րանտ նե րի հա մար ըն տա նիքն օ ժան դա կու թյան հիմն ա կան աղ բյուրն է` վե րա դար ձից հե տո: 
Ըն տա նի քը տրա մադ րում է ֆի նան սա կան, սո ցի ա լա կան, հո գե բա նա կան ա ջակ ցու թյուն, խնամք և օ ժան-
դա կու թյուն` ա մե նօ րյա կեն ցա ղա վա րու թյան հար ցե րում: Ը նդ հա նուր առ մամբ, քրո նիկ հի վան դու թյուն ու-
նե ցող վե րա դար ձած միգ րանտ նե րը մե ծա պես կախ ված են ի րենց ըն տա նիք նե րի ա ջակ ցու թյու նից:

«Ես մշ տա պես կա պի մեջ է ի մորս հետ: Ես նա խա ձեռ նե ցի նրա վե րա դարձն ու կազ մա կեր պե ցի 
ու ղ ևո րու թյու նը, որ պես զի նա կա րո ղա նա վե րա դառ նալ» (վե րա դար ձած միգ րան տի զա վակ):

«Երբ վե րա դար ձա, ի նձ ա սա ցին, որ իմ 7 տա րե կան թոռ նի կը մի օր ա սել է իր հո րը. « Հայ րի´կ, ես 
հե ծա նիվ ու նեմ, ի սկ դու` մե քե նա: Ա րի´ վա ճա ռենք իմ հե ծա նիվ ու քո մե քե նան, որ տա տի կը Բել գի այից 
հետ գա»: Ես շատ շնոր հա կալ եմ ե րե խա նե րիս» (վե րա դար ձած միգ րանտ):
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«Իմ մա սին դուստրս է հոգ տա նում: Վե րա դառ նա լուց հե տո քաշս ա վե լա ցել է: Ես ճիշտ ժա մա նա-
կին կար գի բե րե ցի սնն դա կարգս: Ես նույ նիսկ գի տեմ, որ ե ղել են պա հեր, ե րբ նա չի կե րել և իր բա ժինն 
ի նձ է տվել: Ես նրա հա մար շատ ծանր եմ: Նա ի նձ բարձ րաց նում է և օգ նում լո գանք ըն դու նել: Ես այն-
տեղ խնա մող չու նե ի, և վե րա դար ձիս խիստ վա տա ռողջ մար դու տեսք ու նե ի: Հի մա դուստրս խնա մում է 
ի նձ, շր ջա պատ ված եմ իմ ըն տա նի քով, և հի մա ար դեն ա վե լի լավ եմ զգում: Ե թե նրանք կող քիս չլի նե ին, 
ես չէ ի ապ րի» (վե րա դար ձած միգ րանտ):

«Ծ նող ներս, եղ բայրս, ես ու մյուս քույրս աշ խա տում է ինք և փոր ձում է ինք նրան ա պա հո վել ան-
հրա ժեշտ ա մեն ին չով: Մենք նրան ու ժե րի նե րա ծին չա փով տրա մադ րում է ինք ա մեն ի նչ. ֆի նան սա կան 
ա ջակ ցու թյուն, ա մե նօ րյա խնամք, հո գե բա նա կան ա ջակ ցու թյուն: Նրա կեն սա թո շակն ըն դա մե նը 13.000 
դրամ է: Նա ամ բող ջո վին մեր խնամ քի տակ է: Ծնող ներս ար դեն ծե րա նում են: Քույրս ու ես մեր սե փա-
կան ըն տա նիք ներն ու նենք: Նա ի ՞նչ կա րող է ա նել մի այ նակ: Եվ րո պա յում մի այ նակ լի նե լը խն դիր չէ: 
Նրանք ի րենց ըն տա նի քի կա րի քը չու նեն այն պես, ի նչ պես մենք» (վե րա դար ձած միգ րան տի քույր):

Ազ գա կան նե րի և ըն կեր նե րի ա ջակ ցու թյու նը

 Վե րա դար ձած նե րի ազ գա կան ներն ու ըն կեր նե րը ևս կար ևոր դեր են կա տա րում և նպաս տում են 
վե րաին տեգր մա նը` տրա մադ րե լով սո ցի ա լա կան, հո գե բա նա կան և ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թյուն: Նշ վել է 
նաև, որ վեր ջին տա րի նե րին ազ գա կան նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րը փոխ վել են, և մար դիկ հի մա կա-
րող են հույ սեր կա պել մի այն մեր ձա վոր ազ գա կան նե րի հետ (ըն տա նիք, եղ բայր ներ և քույ րեր):

«Ես մի բժիշկ ըն կեր ու նեմ: Նա ի նձ շատ է օգ նել ա ռող ջու թյանս հետ կապ ված հար ցե րում» (վե րա-
դար ձած միգ րանտ):

«Ազ գա կան նե րիս մա սով կա րող եմ ա սել, որ նրանք ևս օգ նել են ի նձ, այդ թվում` ֆի նան սա պես: 
Սա կայն այդ օգ նու թյու նը բա վա րար չէ ան հրա ժեշտ ո ղջ բուժ ման և դե ղա մի ջոց նե րի ծախ սե րը հո գա լու 
հա մար» (վե րա դար ձած միգ րանտ):

« Հի մա ի րա վի ճա կը բարդ է: Ազ գա կան նե րը, եղ բայր նե րը, քույ րե րը… բո լորն ի րենց ըն տա նիք ներն 
ու ե րե խա ներն ու նեն, և պետք է հոգ տա նեն սե փա կան ըն տա նիք նե րի մա սին» (վե րա դար ձած միգ րանտ):

«Սկզ բում, ե րբ նոր է ի վե րա դար ձել, նրանք շատ սր տա ցավ է ին ու շատ է ին հե տաքրքր վում, թե 
ի նչ պա տա հեց և ի նչ պես: Հի մա զգում եմ, որ հա րա բե րու թյուն նե րը սա ռել են: Բա ցի այդ, ազ գա կան նե րը 
պար տա վոր չեն ա մեն օր կող քիդ լի նել: Նրանք նաև սե փա կան խն դիր ներն ու նեն» (վե րա դար ձած միգ-
րանտ):

 Վե րաին տեգր ման հետ կապ ված խն դիր ներ

 Գոր ծազր կու թյան խն դի րը

 Վե րաին տեգր ման հետ կապ ված հիմն ա կան խն դի րը, ո րին բախ վում են վե րա դար ձած նե րը, այն է, 
որ	նրանց	մեծ	մա	սը	կա´մ	տա	րի	քի,	կա´մ	ա	ռող	ջա	կան	վի	ճա	կի	պատ	ճա	ռով	գոր	ծա	զուրկ	են:	Դրա	հետ
ևան քով նրանք չեն կա րո ղա նում ներդ րում ու նե նալ կեն ցա ղում և հո գալ ի րենց բժշ կա կան ծախ սե րը:

«Ես աշ խա տում է ի որ պես ավ տոէ լեկտ րիկ: Ա ռող ջա կան վի ճա կիս պատ ճա ռով էլ չեմ կա րող նույն 
գոր ծով զբաղ վել. հի շո ղու թյունս թու լա ցել է» (վե րա դար ձած միգ րանտ):

«Ես գոր ծա զուրկ եմ. ես չեմ կա րո ղա նում ֆի նան սա կան ներդ րում ու նե նալ կեն ցա ղում. հի մա աշ-
խա տո ղը մի այն կինս է: Փոր ձում եմ օգ նել նրանց կեն ցա ղային գոր ծե րում: Թե պետ ա ռող ջա կան վի ճա-
կիս պատ ճա ռով այն քան էլ օգ տա կար չեմ լի նում, ո րով հետև չեմ կա րո ղա նում ֆի զի կա կան լա րում պա-
հան ջող գոր ծեր կա տա րել» (վե րա դար ձած միգ րանտ):

« Հի մա ես գոր ծա զուրկ եմ. ա ռող ջա կան վի ճակս թույլ չի տա լիս ան գամ նոր մալ քայ լել» (վե րա դար-
ձած միգ րանտ):
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Ան բա վա րար կեն սա թո շակ

 Հա ջորդ խն դի րը վե րա դար ձած նե րի կեն սա թո շա կի ան բա վա րար չա փի հետ է կապ ված: Միգ-
րանտ նե րի գե րակ շիռ մե ծա մաս նու թյու նը գոր ծա զուրկ էր, և կեն ցա ղային հար ցե րում նրանց ե կամ տի մի-
ակ աղ բյու րը կեն սա թո շակն էր` 13.000-ից 40.000 դրա մի սահ ման նե րում` կախ ված վե րա դար ձա ծի աշ-
խա տան քային ստա ժից: Վե րա դար ձած նե րը հիմն ա կա նում բո ղո քում է ին, որ ստա ցած կեն սա թո շա կը 
բա վա րար չէ բժշ կա կան ծախ սե րը հո գա լու հա մար:

«Այս տեղ կեն սա թո շակս ամ սա կան 13.000 դրամ է: Ան ցյալ ա միս ես 30.000 դրամ ծախ սել եմ մի-
այն բժշ կա կան հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար» (վե րա դար ձած միգ րանտ):

« Մի ակ ե կա մուտս կեն սա թո շակս է` ամ սա կան 25.000 դրա մի չա փով. ես պետք է դրա նով հո գամ 
իմ դե ղա մի ջոց նե րի, բուժ ման և տրանս պոր տային ծախ սե րը: Բա ցի այդ, ա ռող ջա կան վի ճա կիս պատ ճա-
ռով ստիպ ված եմ հա տուկ մր գային և բան ջա րե ղե նային դի ե տա պահ պա նել, ի նչն, ի հար կե, ա վե լի թանկ 
է, և կեն սա թո շակս բա վա րար չէ բո լոր այս ծախ սե րը հո գա լու հա մար» (վե րա դար ձած միգ րանտ):

«Ես ըն դա մե նը 40.000 դրամ թո շակ եմ ստա նում: Դա շատ փոքր գու մար է, և դրա նով հնա րա վոր 
չէ որ ևէ բան ա նել: Ես այդ քան տա րի աշ խա տել եմ այս ե րկ րի հա մար և հի մա փող չու նեմ ան հրա ժեշտ 
բու ժում ստա նա լու հա մար» (վե րա դար ձած միգ րանտ):

Ա ռող ջա կան վի ճա կի հետ չկապ ված բար դու թյուն ներ 

Ո րոշ բար դու թյուն ներ կան, ո րոնց մար դիկ բախ վում ե ն՝ ան կախ ի րենց ա ռող ջա կան վի ճա կից: Այս 
բար դու թյուն նե րից ե ն՝ բնա կա րա նային ա պա հո վու թյու նը, փաս տաթղ թե րի և գրանց ման հետ կապ ված 
խն դիր նե րը և կեն սա կան ծախ սե րը հո գա լու հետ կապ ված խո չըն դոտ նե րը:

« Վե րա դար ձած նե րը սո վո րա բար խն դիր ներ են ու նե նում բնա կա րա նային ա պա հով վա ծու թյան 
հար ցում, քա նի որ մեկ նե լուց ա ռաջ նրան ցից շա տե րը վա ճա ռում են ի րենց տնե րը, և վե րա դառ նա լուց հե-
տո ապ րե լու տեղ չեն ու նե նում» (ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի փոր ձա գետ):

«Ես ան գամ դժ վա րու թյուն ներ եմ ու նե ցել վար ձով բնա կա րան գտ նե լու հար ցում: Սե փա կա նա տե րե-
րից շա տե րը պա հան ջում են մի քա նի ա մս վա վար ձավ ճա րը՝ մի ան գա մից և նա խա պես» (վե րա դար ձած 
միգ րանտ):

«Երբ վե րա դար ձա, այս տեղ գրան ցում չու նե ի: Ես տուն չու նեմ և չեմ կա րող գրանց վել: Ստիպ ված 
եմ դի մել ազ գա կան նե րիս՝ նրանց տա նը գրանց վե լու թույլտ վու թյան հա մար» (վե րա դար ձած միգ րանտ):

« Մենք քաղ ցած չենք մում, բայց այս տեղ ա մեն ի նչ թանկ է: Սնն դի, գա զի և է լեկտ րա կա նու թյան 
գնե րը բարձ րաց րել են» (վե րա դար ձած միգ րանտ):

Ակն կա լիք նե րի ու ի րա կա նու թյան ան հա մա պա տաս խա նու թյու նը

 Մեկ այլ խն դիր, ո րին վե րա դառ նա լուց հե տո բախ վում են վե րա դար ձած նե րը, ան հա մա պա տաս-
խա նու թյունն է ի րենց ա կն կա լիք նե րի և ի րա կա նու թյան միջև: Թե պետ վե րա դար ձած նե րի մե ծա մաս նու-
թյու նը հս տակ պատ կե րաց նում է Հա յաս տա նում տի րող ի րա վի ճա կը, գո յու թյուն ու նեն ո րոշ ի րո ղու թյուն-
ներ, ո րոնց մա սին վեր ջին ներս տե ղյակ չեն կամ ման րա մասն տե ղե կատ վու թյան չեն տի րա պե տում: Սա 
հատ կա պես վե րա բե րում է պետ պատ վե րի շր ջա նա կում տրա մադր վող ստա ցի ո նար ա ռող ջա պա հա կան 
ծա ռա յու թյուն նե րին կամ վե րաին տեգր ման ծրագ րե րի շր ջա նակ նե րում տրա մադր վող ծա ռա յու թյուն նե րին:

«Ես գի տե ի, որ ի վի ճա կի չեմ լի նի Հա յաս տա նում բու ժում ստա նալ: Գի տե ի, որ ստա նա լու եմ շատ 
ցածր կեն սա թո շակ, ո րը բա վա րար չէ ան գամ սնն դի ծախ սե րը հո գա լու հա մար» (վե րա դար ձած միգ-
րանտ):

«Ես գի տե ի, որ այս տեղ դժ վա րու թյուն ներ եմ ու նե նա լու: Բայց որ այդ աս տի ճա նի՝ չէ ի սպա սում» 
(վե րա դար ձած միգ րանտ):
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« Փաս տաթղ թե րումս նշ ված է, որ ես կա րող եմ Հա յաս տա նում ան վճար բու ժում ստա նալ: Նման 
փորձ ար դեն ու նե ցել եմ. այ ցե լել եմ հի վան դա նոց և ի նձ մա տուց ված ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց վճար վել 
է» (վե րա դար ձած միգ րանտ):

«Երբ մենք Բել գի ա յում է ինք, նրանք մեզ ա սել է ին, որ որ ևէ խնդ րի դեպ քում կա րող ե նք ցան կա-
ցած ժա մա նակ դի մել նույ նան ման կազ մա կեր պու թյուն նե րի: Սա կայն այս տեղ՝ ՄՄԿ-ու մ մեզ ա սա ցին, որ 
կա րող ե նք օ գտ վել մի այն մեկ ան գամ՝ նախ նա կան օ ժան դա կու թյան հար ցով» (վե րա դար ձած միգ րան տի 
քույր):

 Վե րա գաղ թե լու մտադ րու թյուն

 Հա յաս տա նում վե րա դար ձած նե րի ու նե ցած զա նա զան խն դիր նե րի պատ ճա ռով վեր ջին ներս վե րա-
գաղ թե լու մտադ րու թյուն են հայտ նում: Ե թե ան գամ մի այ նակ ապ րե լու ան կա րո ղու թյան կամ այլ պատ-
ճառ նե րով նրանք չեն պատ րաստ վում լքել եր կի րը, նրանք (կամ նրանց ըն տա նիք նե րի ան դամն ե րը) 
նույ նան ման ա ռող ջա կան խն դիր ու նե ցող ան ձին խոր հուրդ կտային ե րբ ևէ չվե րա դառ նալ Հա յաս տան: 
Վե րա դար ձած նե րից մի այն մեկն էր ո րո շել ապ րել ու աշ խա տել Հա յաս տա նում:

«Ես թաքց նե լու բան չու նեմ. ես ու զում եմ դուրս գալ ե րկ րից, բայց կգ նամ մի այն այն դեպ քում, ե թե 
կա րո ղա նամ ըն տա նիքս տա նել ի նձ հետ» (վե րա դար ձած միգ րանտ):

«Ե թե ես հնա րա վո րու թյուն ու նե նայի՝ կվե րա դառ նայի, բայց խն դիրն այն է, որ չեմ կա րող այն տեղ 
մի այ նակ ապ րել: Ե թե նրանք որ դուս ու նրա ըն տա նի քին թույ լատ րեն գալ ի նձ հետ, ես կգ նամ» (վե րա-
դար ձած միգ րանտ):

« Մորս պես առողջական խնդիրներ ունեցող մարդուն խորհուրդ չէի տա վերադառնալ: Ավելի լավ է 
այնտեղ ապրել միայնակ, ունենալ խնամող ու ստանալ անհրաժեշտ դեղամիջոցները, քան վերադառնալ, 
մալ առանց դեղամիջոցների, ևս մեկ ինֆարկտ ստանալ արյան բարձր ճնշման պատճառով կամ 
ունենալ այլ լուրջ խնդիրներ` գլյուկոզայի բարձր մակարդակի պատճառով» (վե րա դար ձած միգ րանտ):

« Խոր հուրդ կտայի գնալ այն տեղ, բու ժում ստա նալ և ե րբ ևէ չվե րա դառ նալ» (վե րա դար ձած միգ-
րան տի դուստր):

« Գե րա դա սում եմ ծանր աշ խա տան քով 100 դո լար վաս տա կել այս տեղ՝ Հա յաս տա նում, քան 1000՝ 
այն տեղ: Սա՛ է քո եր կի րը: Որ ևէ մե կը քեզ բա ցա սա բար չի վե րա բեր վի» (վե րա դար ձած միգ րանտ):

 Վե րաին տեգր ման ծրագ րեր

 Վե րաին տեգր ման ծրագ րե րի շր ջա նակ նե րում տրա մադր ված օ ժան դա կու թյուն

 Վե րա դար ձած նե րը հի շա տա կե ցին ըն դու նող ե րկ րում և Հա յաս տա նում գոր ծող տար բեր կազ մա-
կեր պու թյուն ներ, ո րոնք օ ժան դա կել են ի րենց վե րա դար ձին ու վե րաին տեգր մա նը: Վե րա դար ձած նե րի 
և վե րաին տեգր ման ծրագ րե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ զրույց նե րից պարզ վեց, որ տրա մադր վում են 
օ ժան դա կու թյան տար բեր մի ջոց ներ՝ սկ սած կր թա կան և (կամ) մաս նա գի տա կան ու սուց ման դա սըն թաց-
նե րից մինչև բժշ կա կան օգ նու թյուն, փաս տաթղ թե րի հետ կապ ված հար ցե րում ը նդ հա նուր ա ջակ ցու թյուն, 
ճամ փոր դա կան ծախ սե րի փոխ հա տու ցում և ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյուն սկ սե լու հետ կապ ված 
ը նդ հա նուր բնույ թի ա ջակ ցու թյուն: Վե րա դար ձած նե րի և նրանց ըն տա նիք նե րի ան դամն ե րի կող մից նշ-
ված կազ մա կեր պու թյուն նե րը հետ ևյալն են. Բել գի այի կա ռա վա րու թյուն, ՄՄԿ, Կա րի տա սի բել գի ա կան և 
հայ կա կան գրա սե նյակ ներ:

«ՄՄԿ-ն ի նձ 250 եվ րոյի կտ րոն տրա մադ րեց, ո րով ո րոշ բժշ կա կան ծախ սեր հո գա ցի» (վե րա դար-
ձած միգ րանտ):

« Հայ կա կան Կա րի տա սը կօգ նի բիզ նես պլան մշա կե լու և ի րա կա նաց նե լու գոր ծում» (վե րա դար ձած 
միգ րանտ):
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« Բել գի այի կա ռա վա րու թյու նից օգ նու թյուն ստա ցել եմ բուժ մանս հար ցում: Վե րա դառ նա լուցս հե տո 
Հա յաս տա նում որ ևէ կազ մա կեր պու թյուն ի նձ նով չի հե տաքրքր վել» (վե րա դար ձած միգ րանտ):

« Պետք է ա սեմ, որ ա մե նից պա հանջ ված ծա ռա յու թյուն ներն ե ն՝ ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե-
ու թյուն սկ սե լու հետ կապ ված օ ժան դա կու թյունն ու բու ժօգ նու թյու նը, ի սկ ա մե նից քիչ պա հանջ ված նե րը՝ 
մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաս տում ե րը կամ ու սու ցու մը» (ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի փոր ձա գետ):

 Վե րաին տեգր ման հար ցում ցու ցա բեր ված ա ջակ ցու թյան հետ կապ ված գո հու նա կու թյունն ու 
բար դու թյուն նե րը 

Ընդ հա նուր առ մամբ, վե րա դար ձած նե րը շատ գոհ են տար բեր կազ մա կեր պու թյուն նե րից ստա ցած 
օգ նու թյու նից և բարձր են գնա հա տում այն: Սա կայն նշ վել են նաև ո րոշ ըն թա ցա կար գային բար դու թյուն-
ներ՝ կապ ված օգ նու թյան տրա մադր ման հետ:

«Ես ծա նոթ եմ ՄՄԿ ան ձնա կազ մին. մեր հան դեպ նրանց վե րա բեր մուն քը հի ա նա լի է» (վե րա դար-
ձած միգ րան տի քույր):

« Բել գի այի կա ռա վա րու թյու նը հո գում է իմ բուժ ման մեկ տար վա ծախ սե րը: Ա ռանց նրանց ա ջակ-
ցու թյան ես հի մա ո ղջ չէ ի լի նի» (վե րա դար ձած միգ րանտ):

«Ես պետք է ո րոշ գու մար ու նե նամ հի վան դա նո ցային ծախ սե րի դի մաց վճա րե լու հա մար և պետք 
է ան դոր րա գիր վերց նեմ: Նրանք ծախ սե րը փոխ հա տու ցում են ան դոր րագ րի հի ման վրա: Բայց ե թե ծա-
ռա յու թյուն նե րի դի մաց նա խա պես վճա րե լու հա մար փող չու նես՝ չես կա րող օ գտ վել այդ ծա ռա յու թյու նից» 
(վե րա դար ձած միգ րանտ):

« Վե րաին տեգր ման հար ցում օ ժան դա կու թյու նը տրա մադր վում է փաս տաթղ թե րի հետ կապ ված 
պա հանջ նե րի խս տիվ պահ պան ման պայ մա նով: Օ ժան դա կու թյուն ստա նա լու հա մար վե րա դար ձած նե րը 
պետք է ներ կա յաց նեն բուժզն նու թյան ձևաթղ թե րը, դե ղա մի ջոց նե րի գն ման ստա ցա կան նե րը, հի վան դա-
նոց նե րի տրա մադ րած ան դոր րագ րե րը, գնային ա ռա ջարկ նե րը կամ այլ փաս տաթղ թեր: Բո լոր միգ րանտ-
նե րը չէ, որ կա րո ղա նում են տրա մադ րել այս փաս տաթղ թե րը: Սա մեր շա հա ռու նե րի մոտ ո րո շա կի դժ գո-
հու թյուն է ա ռա ջաց նում» (ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի փոր ձա գետ):

 Անհ րա ժեշտ օ ժան դա կու թյու նը

 Վե րա դար ձած նե րի, նրանց ըն տա նիք նե րի ան դամն ե րի և ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տի փոր ձա գետ-
նե րի հետ զրույց նե րի ար դյուն քում ի հայտ բեր վե ցին մի շարք ծա ռա յու թյուն ներ, ո րոնք կա րող են նպաս-
տել վե րա դար ձած նե րի վե րաին տեգր մա նը և օգ նել բա րե լա վել նրանց կեն ցա ղային և ա ռող ջա կան դրու-
թյու նը.

•	 Ք	րո	նիկ	հի	վան	դու	թյուն	ու	նե	ցող	վե	րա	դար	ձած	նե	րի	մե	ծա	մաս	նու	թյունն	աշ	խա	տա	շու	կա	յում	մր
ցու նակ չէ: Ա ռող ջա կան վի ճա կի կամ հաշ ման դա մու թյան պատ ճա ռով նրանք չեն կա րող ֆի-
զի կա կան ու ժ պա հան ջող աշ խա տանք կա տա րել: Ո ւս տի, զբաղ վա ծու թյան հար ցում օ ժան-
դա կու թյու նը կամ մաս նա գի տա կան ու սուց ման ծրագ րե րին մաս նակ ցու թյու նը կօգ նի նրանց 
աշ խա տանք գտ նել և նվա զեց նել կախ վա ծու թյունն ի րենց ըն տա նիք նե րից: 

•	 Եր	կար	տա	րի	ներ	ար	տերկ	րում	ապ	րած	վե	րա	դար	ձած	նե	րի	հա	մար	դժ	վար	է	ին	տեգր	վել	հա	սա
րա կու թյա նը: Այդ ի սկ պատ ճա ռով ան հրա ժեշտ է վե րա դառ նա լուց հե տո նրանց հա մար հայե-
րե նով հո գե բա նա կան ա ջակ ցու թյուն և օ ժան դա կու թյուն ցու ցա բե րե լու ծրագ րեր ու նե նալ: Ո րոշ 
վե րա դար ձած ներ բա վա րար չա փով տե ղե կաց ված չեն Հա յաս տա նի ա ռող ջա պա հա կան հա մա-
կար գի, առ կա ծա ռա յու թյուն նե րի և այդ ծա ռա յու թյուն նե րից օ գտ վե լու ըն թա ցա կար գե րի մա սին: 
Ո ւս տի, ան հրա ժեշտ է ա պա հո վել ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի, հա յաս տա նյան մշա կույ թի, 
սո ցի ա լա կան ա ջակ ցու թյան այլ ծա ռա յու թյուն նե րի, հան րային տրանս պոր տի ծա ռա յու թյուն նե րի 
և ա ռօ րյա կյան քում ան հրա ժեշտ այլ հար ցե րի ման րա մասն նկա րագ րու թյու նը:
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•	 	Վե	րա	դար	ձած	նե	րից	ո	մանք	սո	ցի	ա	լա	կան	ա	ջակ	ցու	թյան	այն	պի	սի	ծա	ռա	յու	թյուն	նե	րի	կա	րիք	ու
նեն, ի նչ պի սիք ե ն՝ փաս տաթղ թե րի (այս կամ այն հաս տա տու թյու նից փաս տա թուղթ ստա նա լու) 
հետ կապ ված օ ժան դա կու թյու նը, ա մե նօ րյա կեն ցա ղային գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված օգ նու-
թյու նը, ա սենք՝ լո գանք ըն դու նե լու, կեն ցա ղային գոր ծե րի կամ ը նդ հա նուր խնամ քի տես քով:

•	 	Վե	րա	դար	ձած	նե	րից	շա	տե	րը	ցան	կա	նում	են	դե	ղա	մի	ջոց	նե	րի	կամ	բուժ	ման	հետ	կապ	ված	օգ
նու թյուն ստա նալ: Մաս նա վո րա պես, ա ռա վել տևա կան օ ժան դա կու թյուն է ան հրա ժեշտ, քա նի 
որ վե րա դառ նա լուց հե տո մար դիկ փո խում են ի րենց դե ղա մի ջոց ներն ու կլի ման, ին չը կա րող է 
ազ դել նրանց ա ռող ջա կան վի ճա կի վրա: Բա ցի այդ, մարդ կանց սո վո րա բար ո րո շա կի ժա մա-
նակ է հար կա վոր պետ պատ վե րի շր ջա նակ նե րում ան վճար բուժ ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար պա-
հանջ վող փաս տաթղ թե րը հա վա քե լու հա մար:
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ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ 
Երկ րի գնա հատ ման նպա տակն էր ու սումն ա սի րել այն գոր ծոն նե րը, ո րոնք որ ևէ դեր են խա ղում 

քրո նիկ հի վան դու թյուն ու նե ցող միգ րանտ նե րի վե րաին տեգր ման գոր ծըն թա ցում: Ե րկ րոր դային տվյալ-
նե րը (պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյուն, տար բեր զե կույց ներ և տվյալ ներ նախ կի նում ի րա կա նաց ված 
հե տա զո տու թյուն նե րից) հաս տա տե ցին այն ար դյունք նե րը, ո րոնք ստաց վել է ին նախ նա կան տվյալ նե-
րից (հար ցազ րույց ներ ու սումն ա սի րու թյան մաս նա կից նե րի հետ): Քա նի որ սա ա ռող ջա կան խն դիր նե րով 
միգ րանտ նե րի վե րա դար ձի և վե րաին տեգր ման վե րա բե րյալ ա ռա ջին գնա հա տումն էր, բա ցա հայտ վե-
ցին Հա յաս տա նում քրո նիկ բնույ թի ա ռող ջա կան խն դիր նե րով միգ րանտ նե րի ին տեգր ման հետ կապ ված 
կոնկ րետ ար գելք ներ: 

Ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գը և ը նդ հա նուր առ մամբ ի րա վի ճա կը Հա յաս տա նում այն խն դիր-
նե րից են, ո րոնց դի մա կա յում են քրո նիկ հի վան դու թյուն ու նե ցող վե րա դար ձած միգ րանտ նե րը: Վեր ջին 
տա րի նե րին Հա յաս տա նի ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գում տե ղի են ու նե ցել բազ մա թիվ փո փո խու թյուն-
ներ և ի րա կա նաց վել են բա րե փո խումն եր: ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից ձեռ նարկ վել են բազ մա թիվ քայ-
լեր՝ ու ղղ ված ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի օպ տի մա լաց մա նը, տրա մադր վող բու ժօգ նու թյան ո րա կի 
բա րե լավ մա նը և, ը նդ հա նուր առ մամբ, բնակ չու թյան ու, մաս նա վո րա պես, կոնկ րետ սո ցի ա լա պես ա նա-
պա հով խմ բե րի հա մար ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հա սա նե լի ու թյան մե ծաց մա նը: Այ նու հան-
դերձ, Հա յաս տա նի ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի ա մե նա մեծ մար տահ րա վեր նե րից են շա րու նա կում 
մնալ բու ժօգ նու թյան հա սա նե լի ու թյան հետ կապ ված ա նար դա րու թյուն նե րը՝ պա հանջ վող ոչ պաշ տո նա-
կան և առ ձեռն վճար վող գու մար նե րի պատ ճա ռով: Ար դյուն քում, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում շա տե րը 
չեն դի մում բու ժօգ նու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի ֆի նան սա կան տե սան կյու նից մատ չե լի չլի նե լու պատ ճա ռով: 
Այս պի սի ար դյունք ներ են ստաց վել 2012թ. Հա յաս տա նում ի րա կա նաց ված ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար-
գի կա տա րո ղա կա նի գնա հա տու մից (ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյուն, 2013ա): 

Բա ցի այդ, քրո նիկ հի վան դու թյուն ու նե ցող վե րա դար ձած միգ րանտ նե րի և նրանց ըն տա նիք նե րի 
ան դամն ե րի հետ ի րա կա նաց ված հար ցազ րույց նե րից պարզ վել է նաև, որ նրանք չեն ու նե ցել մի ջոց ներ 
Հա յաս տա նում բուժ ծա ռա յու թյուն նե րից օ գտ վե լու հա մար և շատ հա ճախ չեն դի մել ան հրա ժեշտ ծա ռա-
յու թյուն նե րի հա մար ֆի նան սա կան դժ վա րու թյուն նե րի պատ ճա ռով: Ու սումն ա սի րու թյան մաս նա կից նե րի 
կող մից որ պես ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գին ա ռնչ վող այլ մար տահ րա վեր ներ նշ վել են ոչ պաշ տո նա-
կան վճա րումն եր կա տա րե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը, ո րոշ բժշ կա կան հե տա զո տու թյուն նե րի պա կա սը, նոր 
տեխ նո լո գի ա նե րի բա ցա կա յու թյու նը, բուժ հաս տա տու թյուն նե րի չա փա զանց մեծ կենտ րո նաց վա ծու թյու նը 
քա ղա քային վայ րե րում և Հա յաս տա նում ա ռող ջա պա հա կան հաս տա տու թյուն նե րի և բուժ ծա ռա յու թյուն-
նե րի նկատ մամբ ը նդ հա նուր առ մամբ առ կա բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քը: 

Հա յաս տա նում քրո նիկ հի վան դու թյուն ու նե ցող միգ րանտ նե րի վե րաին տեգր ման հա մար ա ռող-
ջա պա հու թյան ո լոր տում առ կա բնո րոշ ար գելք նե րից էր նաև ան հրա ժեշտ դե ղա մի ջոց նե րի խն դի րը: 
Ըն դու նող ե րկր նե րում նախ կի նում բու ժում ստա ցող վե րա դար ձած միգ րանտ նե րը, սո վո րա բար, ո րոշ 
քա նա կու թյամբ դե ղա մի ջոց ներ են բե րում ի րենց հետ: Հա յաս տա նում հա վե լյալ դե ղա մի ջոց նե րի ան հրա-
ժեշ տու թյան դեպ քում նրանք շատ հա ճախ ու նե նում է ին ո րո շա կի դժ վա րու թյուն ներ, քա նի որ Հա յաս տա-
նում այս դե ղա մի ջոց նե րը կամ հա սա նե լի չէ ին կամ դժ վար էր գտ նել դրանք կամ շատ թան կար ժեք է ին: 

Ինչ պես նշ վել է, ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից ձեռ նարկ վել են մի շարք քայ լեր ա ռող ջա պա հա-
կան ծա ռա յու թյուն նե րի մատ չե լի ու թյու նը բնակ չու թյան և, մաս նա վո րա պես, սո ցի ա լա պես ա նա պա հով 
ո րո շա կի խմ բե րի հա մար մե ծաց նե լու ու ղ ղու թյամբ: Հիմն ա կան ծա ռա յու թյուն նե րի փա թե թը (ՀԾՓ), ո րը 
ներդր վել է 1998թ.-ին և ստան դար տաց վել է 2004թ.-ին, ը նդ գր կում է մի շարք սահ մա նա փակ ծա ռա յու-
թյուն ներ ո ղջ ազ գաբ նակ չու թյան հա մար և ծա ռա յու թյուն նե րի ա վե լի լայն շր ջա նակ սո ցի ա լա պես ա նա-
պա հով և ա ռան ձին/ հա տուկ/ խմ բե րի հա մար, ո րոնք տրա մադր վում են ան վճար (ՀՀ կա ռա վա րու թյուն, 
2004թ.): Վե րա դար ձած միգ րանտ նե րը չեն դա սա կարգ վում որ պես սո ցի ա լա պես ա նա պա հով կամ հա-
տուկ խումբ: Այդ ի սկ պատ ճա ռով, ստա ցի ո նար ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րից և ո րոշ հե տա-
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զո տու թյուն նե րից ան վճար օ գտ վե լու հա մար նրանք պետք է պատ կա նեն ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից 
նա խանշ ված սո ցի ա լա պես ա նա պա հով խմ բե րից որ ևէ մե կին: Այն խում բը, ո րին ա ռա վել հա վա նա կան է, 
որ քրո նիկ հի վան դու թյուն ու նե ցող վե րա դար ձած միգ րանտ նե րը կա րող են պատ կա նել, հան դի սա նում է 
« հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող մարդ կանց» խում բը: 

Սույն գնա հա տու մը բա ցա հայ տեց տար բեր բար դու թյուն ներ, ո րոնց հան դի պում են վե րա դար ձած 
քրո նիկ հի վան դու թյուն ու նե ցող միգ րանտ նե րը, ե րբ փոր ձում են օ գտ վել ՀՓԾ-ից: Նախ, վե րա դար ձած 
միգ րանտ նե րը տե ղե կաց ված չէ ին հա սա նե լի ծա ռա յու թյուն նե րի, ի րենց ի րա վունք նե րի և այն ըն թա ցա-
կար գե րի մա սին, ո րոնց մի ջով պետք է ան ցնե ին ՀՓԾ-ից օ գտ վե լու հա մար: Ե րկ րորդ, վե րա դար ձած 
միգ րանտ նե րը չէ ին հա վա տում, որ կա րող է ին ստա նալ պատ շաճ ծա ռա յու թյուն ներ կամ բարձ րո րակ դե-
ղա մի ջոց ներ ՀՓԾ շր ջա նակ նե րում: Եվ, վեր ջա պես, նույ նիսկ ե թե նրանք ի րա վա սու է ին օ գտ վել ՀՓԾ-ից, 
եր բեմն ու նե նում է ին դժ վա րու թյուն ներ, քա նի որ հնա րա վոր չէր լի նում ստա նալ ծա ռա յու թյուն ներ ՀՓԾ 
շր ջա նակ նե րում ժա մա նե լուց ան մի ջա պես հե տո՝ հաշ վի առ նե լով պա հանջ վող ժա մա նա կա տար ըն թա ցա-
կար գե րով ան ձնա պես ան ցնե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը: 

Բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյու նը կա րող է կար ևոր դեր ու նե նալ ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն-
նե րի հա սա նե լի ու թյան մե ծաց ման և շա հա ռու նե րին ֆի նան սա կան պաշտ պա նու թյամբ ա պա հո վե լու հար-
ցում: Ը նդ հա նուր առ մամբ, ա պա հո վագ րա կան գոր ծը շատ զար գա ցած չէ Հա յաս տա նում: Բժշ կա կան 
ա պա հո վագ րու թյունն ա վե լի մեծ տա րա ծում է գտել վեր ջին տա րի նե րին՝ պայ մա նա վոր ված պե տու թյան 
կող մից տրա մադր վող սո ցի ա լա կան փա թե թով: Հա յաս տա նի ազ գաբ նակ չու թյան մոտ վեց տո կոսն ու նի 
բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյուն: Հաշ վի առ նե լով այն փաս տը, որ բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյան հիմ-
նա կան շա հա ռու նե րը պե տա կան մար մին նե րի և մաս նա վոր խո շոր ըն կե րու թյուն նե րի աշ խա տա կից-
ներն են և այն, որ քրո նիկ հի վան դու թյուն ու նե ցող վե րա դար ձած միգ րանտ նե րը գոր ծա զուրկ ե ն՝ պարզ 
է դառ նում, որ վե րա դար ձած միգ րանտ նե րը գործ նա կա նում մաս նա կից չեն ա պա հո վագ րա կան որ ևէ 
հա մա կար գի: Հա յաս տա նում բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյան հետ կապ ված մեկ այլ խն դիր էր այն, որ 
ա պա հո վագ րա կան գոր ծա կա լու թյուն նե րի մե ծա մաս նու թյու նը հե տաքրքր ված չէր ա ռան ձին բժշ կա կան 
ա պա հո վագ րու թյան փա թեթ նե րի տրա մադր մամբ, քա նի որ այդ դեպ քում գներն ա վե լի բարձր են, ի նչ պես 
նաև ա վե լի մեծ են ռիս կե րը գոր ծա կա լու թյան հա մար: 

Բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյան ձեռք բեր ման ըն թա ցա կար գե րը պարզ են: Հա ճա խորդ նե րին ան-
հրա ժեշտ է ներ կա յաց նել ան ձնա գիր և ան ցնել նախ նա կան բուժզն նում առ կա ա ռող ջա կան խն դիր նե րը 
ո րո շե լու հա մար, ո րոնք չեն ծածկ վում ա պա հո վագ րու թյամբ: Ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյուն նե րը չու նեն 
հա տուկ փա թեթ ներ վե րա դար ձած նե րի հա մար: Սո վո րա բար, դրանք չեն ի րա կա նաց նում 65-ից բարձր 
տա րի քի ան ձանց ա պա հո վագ րու թյուն (ար վում են բա ցա ռու թյուն ներ կոր պո րա տիվ փա թեթ նե րի հա մար): 
Ի նչ վե րա բեր վում է քրո նիկ հի վան դու թյուն ու նե ցող ան ձանց ա պա հո վագ րու թյա նը, ա պա հո վագ րա կան 
ըն կե րու թյուն նե րը, սո վո րա բար, փոխ հա տու ցում են այն ծախ սե րը, ո րոնք կապ ված են քրո նիկ վի ճա կի 
սրաց ման հետ: Այն փաս տը, որ ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյուն նե րը, ը նդ հա նուր առ մամբ, չու նեն հա-
տուկ ա ռա ջարկ ներ միգ րանտ նե րի հա մար, հաս տատ վել է Պետ րո սյա նի կող մից ի րա կա նաց ված մեկ այլ 
հե տա զո տու թյամբ (2013):

Քն նար կե լով ա պա հո վագ րա կան ծած կույ թի ը նդ լայն ման և ար տա սահ մա նում աշ խա տող միգ-
րանտ նե րին ը նդ գրկ ման հնա րա վո րու թյուն նե րը՝ Պետ րո սյա նը (2013) ը նդ գծում էր ներգ րավ ված բո լոր 
շա հագր գիռ կող մե րի, այդ թվում՝ կա ռա վա րու թյան, ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյուն նե րի, աշ խա տան-
քի տե ղա վոր ման մաս նա վոր գոր ծա կա լու թյուն նե րի և քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան հա մա պա տաս-
խան կազ մա կեր պու թյուն նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցու թյան կար ևո րու թյու նը: Նույն պի սի գոր ծակ ցու թյուն 
կպա հանջ վի ա պա հո վագ րա կան ծած կույթն ը նդ լայ նե լու և վե րա դար ձած միգ րանտ նե րին դրա նում ը նդ գր-
կե լու հա մար: Հաշ վի առ նե լով այն, որ կոր պո րա տիվ բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյունն ա վե լի մատ չե լի է 
ան հա տա կան փա թեթ նե րի հա մե մատ, վե րա դար ձած նե րին վե րաին տեգր ման ծա ռա յու թյուն ներ տրա մադ-
րող կազ մա կեր պու թյուն նե րը կա րող են ծա ռայել որ պես ա պա հո վագ րող ներ, ին չը նշա նա կում է, որ նրանք 
կա րող են դի մել և ստա նալ կոր պո րա տիվ փա թեթ ներ ի րենց շա հա ռու նե րի հա մար: 
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Ինչ վե րա բեր վում է հո գե կան ա ռող ջու թյան հետ կապ ված ի րա վի ճա կին, Հա յաս տա նում ներ կա-
յումս գոր ծող հո գե կան ա ռող ջու թյան հա մա կար գը, հիմն ա կա նում, կենտ րո նա ցած է ստա ցի ո նար խնամ-
քի վրա: Հո գե բու ժա կան ծա ռա յու թյուն նե րը, մե ծա մա սամբ, մա տուց վում են պե տու թյան կող մից ան վճար 
բնակ	չու	թյան	բո	լոր	խմ	բե	րի	հա	մար:	Դե	ղա	մի	ջոց	նե	րի	գնում	ի	րա	կա	նաց	վում	է	կենտ	րո	նաց	ված	ե	ղա	նա
կով	ՀՀ	ա	ռող	ջա	պա	հու	թյան	նա	խա	րա	րու	թյան	կող	մից:	Դրանք	տրա	մադր	վում	են	հո	գե	կան	ա	ռող	ջու	թյան	
խան գա րումն եր ու նե ցող ան ձանց ան վճար: Եր կա րա ժամ ետ խնամք պա հան ջող խն դիր նե րի դեպ քում 
այդ պի սի խնամք և բու ժում են ի րա կա նաց նում նաև հո գե բու ժա կան կլի նի կա նե րը (ՀՀ ա ռող ջա պա հու-
թյան նա խա րա րու թյուն, 2013դ): 

Գ նա հա տու մը եր ևան հա նեց ո րոշ մար տահ րա վեր ներ՝ կապ ված Հա յաս տա նում հո գե կան ա ռող-
ջու թյան հա մա կար գի հետ: Մաս նա վո րա պես, Ա ՀԿ-ի Հա յաս տա նում հո գե կան ա ռող ջու թյան վե րա բե րյալ 
զե կույ ցում մատ նանշ վում է հո գե բու ժա կան հի վան դա նոց նե րում մահ ճա կալ նե րի և աշ խա տա կից նե րի 
գեր հա գե ցա ծու թյու նը (Ա ՀԿ և ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյուն, 2009): Գնա հատ ման ար դյունք-
նե րից մե կը Հա յաս տա նում չա փից շատ կենտ րո նաց վա ծու թյունն էր հո գե կան ա ռող ջու թյան ստա ցի ո նար 
ծա ռա յու թյուն նե րի վրա ամ բու լա տոր բու ժօգ նու թյան փո խա րեն: Հա յաս տա նում չկան հա մայն քային հո-
գե բու ժա կան ստա ցի ո նար ծա ռա յու թյուն ներ և խնամ քի կենտ րոն ներ: Բա ցի այդ, հո գե կան ա ռող ջու թյան 
ամ բու լա տոր հաս տա տու թյուն նե րը, ո րոնք բո լորն ին տեգր ված են հո գե բու ժա կան հի վան դա նոց նե րի հետ, 
հիմն ա կա նում զբաղ վում են հի վանդ նե րի սո ցի ա լա կան խն դիր նե րի լուծ մամբ: Բալ թե ա նուն (2011) պար-
զել է, որ դե ղա մի ջոց նե րի եր բեմն գրանց վող պա կա սը հա վե լյալ ծախ սեր է ա ռա ջաց րել հո գե բու ժա կան 
ծա ռա յու թյուն նե րի հի վանդ նե րի հա մար: Ներ կայիս ու սումն ա սի րու թյան ար դյուն քում պարզ վել է, որ պա-
կա սից բա ցի օպ տի մալ բուժ ման հա մար ան հրա ժեշտ ո րոշ դե ղա մի ջոց ներ չեն տրա մադր վել պե տու թյան 
կող մից, և հի վանդ նե րը ստիպ ված են ե ղել գնել դրանք դե ղատ նե րից: Նշ վել է նաև, որ քա ղա քային վայ-
րե րի հա մե մատ գյու ղա կան վայ րե րի մաս նա գետ ներն ու նե ին սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն ներ և այս-
տեղ առ կա էր հո գե բա նա կան ծա ռա յու թյուն նե րի պա կաս: 

Ինչ վե րա բեր վում է հո գե բա նա կան խն դիր նե րին, ո րոնց դի մա կա յում են վե րա դար ձած նե րը Հա-
յաս տա նում, պարզ վել է, որ ի րենց ա ռող ջա կան խն դիր նե րի և ի րա վի ճա կի հա ճա խա կի փո փո խու թյան 
պատ ճա ռով, նրանք ու նե ցել են ո րոշ հո գե բա նա կան խն դիր ներ, ի նչ պի սիք են ան հանգս տու թյու նը, սթ-
րե սը, ը նկ ճախ տը և, նույ նիսկ, սու ի ցի դալ/ինք նաս պա նու թյուն գոր ծե լու մտ քե րը: Չնա յած նրան, որ վեր-
ջին տա րի նե րին հո գե բա նա կան ծա ռա յու թյուն ներն ա վե լի լայն տա րա ծում են ստա ցել, վե րա դար ձած 
միգ րանտ նե րը նա խընտ րել են հո գե բա նա կան ա ջակ ցու թյուն ստա նալ ըն տա նի քի ան դամն ե րից, ըն կեր-
նե րից և ազ գա կան նե րից կամ սփո փանք գտ նել հոգ ևոր ա ջակ ցու թյան մի ջո ցով: Որ պես կա նոն, նրանք 
չեն ցան կա ցել կամ չեն ստա ցել որ ևէ մաս նա գի տաց ված բժշ կա կան ու շադ րու թյուն/ բու ժում այս խն դիր նե-
րի հա մար: 

Վե րաին տեգր ման ծրագ րե րի ծա ռա յու թյուն նե րից օ գտ վող վե րա դար ձած միգ րանտ նե րի մոտ 5-10 
տո կո սը դի մում է և/ կամ ստա նում է բժշ կա կան ա ջակ ցու թյուն: Այս ու սումն ա սի րու թյան հիմն ա կան ար-
դյունք նե րը՝ կապ ված այն գոր ծոն նե րի հետ, ո րոնք ազ դել են վե րա դառ նա լու մա սին ո րոշ ման կա յաց ման 
վրա, հաս տատ վել են վե րա դար ձած նե րի շր ջա նում նախ կի նում ի րա կա նաց ված հե տա զո տու թյուն նե րի 
ար դյունք նե րով: Մաս նա վո րա պես, Մի նա սյա նը և այ լոք (2008) պար զել են, որ Հա յաս տան վե րա դար ձի 
մո տի վա ցի ան ա վե լի շատ պայ մա նա վոր ված է նպա տա կա կետ ե րկ րում առ կա դր դող գոր ծոն նե րով, քան 
դե պի Հա յաս տան ձգող գոր ծոն նե րով: Այս ու սումն ա սի րու թյու նը ո րո շա կի տե ղե կատ վու թյուն է ա վե լաց-
նում նախ կի նում ի րա կա նաց ված հե տա զո տու թյուն նե րին քրո նիկ հի վան դու թյուն ու նե ցող միգ րանտ նե րի 
վե րա դար ձի ո րոշ ման վրա ազ դող գոր ծոն նե րի ա ռու մով: Պարզ վել է, որ նպա տա կա կետ ե րկ րում առ կա 
այն պի սի դր դող գոր ծոն ներ, ի նչ պի սիք են ար տաք սու մը կամ ար տաք սու մից խու սա փե լու մտադ րու թյու-
նը, կար ևոր դեր են խա ղում վե րա դառ նա լու մա սին ո րոշ ման վրա: Ի նչ ևէ, քրո նիկ հի վան դու թյուն ու նե ցող 
միգ րանտ նե րի հա մար ձգող գոր ծոն նե րը ևս կա րող են կար ևոր դեր խա ղալ, ի նչ պի սիք են կա րո տը, մի այ-
նա կու թյան զգա ցու մը և ըն տա նի քին վե րա մի ա վոր վե լու ցան կու թյու նը, ո րը հոգ կտա նի ի րենց: 
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Ֆ լայ շե րը (2008) պար զել է, որ վե րա դառ նա լուց հե տո միգ րանտ նե րի մե ծա մաս նու թյու նը ըն տա նի-
քի կող մից ստա ցել է օ ժան դա կու թյուն, օ րի նակ՝ բա րո յա կան և հո գե բա նա կան ա ջակ ցու թյուն, կա պե րի և 
ծա նո թու թյուն նե րի վե րա կանգ նում, ի նչ պես նաև ֆի նան սա կան օգ նու թյուն: Այս ու սումն ա սի րու թյան ար-
դյունք նե րը ցույց են տվել, որ ըն տա նի քի ա ջակ ցու թյու նը չա փա զանց կար ևոր է ե ղել քրո նիկ հի վան դու-
թյուն ու նե ցող վե րա դար ձած միգ րանտ նե րի հա մար և որ վե րա դար ձած նե րը մե ծա պես կախ ված են ե ղել 
ի րենց ըն տա նի քի ա ջակ ցու թյու նից: Նրանք ստա ցել են ֆի նան սա կան, սո ցի ա լա կան, հո գե բա նա կան 
օ ժան դա կու թյուն, խնամք և ա ջակ ցու թյուն ի րենց ըն տա նի քից: Միգ րանտ նե րի ըն տա նիք նե րը կա րող են 
նաև կար ևոր դեր խա ղալ՝ նպաս տե լով վե րա դար ձի վե րա բե րյալ ո րոշ ման կա յաց մա նը և կազ մա կեր պե լով 
վե րա դար ձը: Ի նչ վե րա բեր վում է ազ գա կան նե րի և ըն կեր նե րի ա ջակ ցու թյա նը, նրանք նույն պես կա րող 
են նպաս տել վե րա դար ձած նե րի վե րաին տեգր մանն ի րենց սո ցի ա լա կան, հո գե բա նա կան և ֆի նան սա կան 
օ ժան դա կու թյամբ: Ի նչ ևէ, պարզ վել է, որ վեր ջին տա րի նե րին ազ գա կան նե րի միջև փոխ հա րա բե րու թյուն-
նե րը փոխ վել են, և այժմ մար դիկ կա րող են հույ սեր կա պել մի այն մոտ ազ գա կան նե րի հետ: 

Հա յաս տան վե րա դար ձած միգ րանտ նե րի շր ջա նում ի րա կա նաց ված տար բեր ու սումն ա սի րու թյուն-
նե րը ցույց են տա լիս, որ նրանք ու նե նում են ո րոշ խն դիր ներ վե րաին տեգր ման հետ կապ ված (Չո բա նյան, 
2013թ., Մի նա սյան և այ լոք 2008թ., ՄՄԿ 2002ա): Այս խն դիր նե րից են աշ խա տանք գտ նե լուն ա ռնչ վող 
դժ վա րու թյուն նե րը, ա ռող ջա կան խն դիր նե րը, կա ցա րա նի հետ կապ ված բար դու թյուն նե րը և ան հա մա-
պա տաս խա նու թյունն ի րենց ա կն կա լիք նե րի և Հա յաս տան վե րա դառ նա լուց հե տո առ կա ի րա կա նու թյան 
միջև: Այն դժ վա րու թյուն նե րը, ո րոնք ու նե նում են քրո նիկ հի վան դու թյուն ու նե ցող միգ րանտ նե րը վե րա-
դառ նա լուց հե տո, շատ նման են այն խն դիր նե րին, ո րոնք վե րա դար ձող ներն ու նե նում են ը նդ հան րա պես: 
Ի նչ ևէ, հարկ է նշել, որ կան բար դու թյուն ներ, ո րոնք բնո րոշ են քրո նիկ հի վան դու թյուն ու նե ցող վե րա-
դար ձած նե րի հա մար: Հատ կա պես գոր ծազր կու թյան խն դի րը շատ ա վե լի սուր է վե րա դար ձած նե րի այս 
կա տե գո րի այի հա մար, քա նի որ ի րենց ա ռող ջա կան վի ճա կը թույլ չի տա լիս կա տա րել ո րո շա կի տի-
պի աշ խա տանք ներ և դժ վար է գտ նել հա մա պա տաս խան աշ խա տանք: Բա ցի այդ, հաշ ման դա մու թյան 
նպաս տը, ո րը նրանք ստա նում են, նույն պես բա վա րար չէ ան հրա ժեշտ բժշ կա կան ծա ռա յու թյուն նե րի դի-
մաց վճա րե լու հա մար: 

Մեկ այլ կար ևոր դժ վա րու թյուն, ո րին դի մա կա յում են քրո նիկ հի վան դու թյուն ու նե ցող վե րա դար-
ձած ան ձինք, հան դի սա նում է ան հա մա պա տաս խա նու թյունն ի րենց ա կն կա լիք նե րի և պե տու թյան կող մից 
ե րաշ խա վոր ված ան վճար ստա ցի ո նար ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հետ կապ ված ի րա կա նու-
թյան կամ վե րաին տեգր ման ծրագ րե րի կող մից մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րի միջև: Ա պա տե ղե կաց ված 
լի նե լու պատ ճա ռով, ո րոշ վե րա դար ձած միգ րանտ ներ ա կն կա լում են ան վճար ստա ցի ո նար ա ռող ջա պա-
հա կան ծա ռա յու թյուն ներ ան կախ դրանց նկատ մամբ ի րենց ի րա վա սու թյու նից, ի նչ պես նաև մշ տա կան 
ա ջակ ցու թյուն վե րաին տեգր ման ծրագ րե րից: Այլ ու սումն ա սի րու թյուն նե րի նման (ՄՄԿ, 2002ա), այս 
գնա հա տու մը նույն պես ցույց է տա լիս, որ այն խն դիր նե րը և դժ վա րու թյուն նե րը, ո րոնց հան դի պում են վե-
րա դար ձող նե րը Հա յաս տա նում, ստի պում են նրանց նո րից մտա ծել ար տա գաղ թե լու մա սին: Նույ նիսկ ե րբ 
նրանք չեն նա խա տե սում հե ռա նալ ե րկ րից, քա նի որ ի վի ճա կի չեն ապ րել մե նակ կամ այլ պատ ճառ նե-
րով, վե րա դար ձած նե րը և ի րենց ըն տա նի քի ան դամն ե րը կքա ջա լե րե ին նմա նա տիպ ա ռող ջա կան խն դիր 
ու նե ցող և ար տա սահ ման մեկ նող ան ձին եր բեք չվե րա դառ նալ Հա յաս տան: 

Ինչ պես ար դեն ի սկ նշ վեց, կան տար բեր տե ղա կան և մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն ներ, ո րոնք 
տրա մադ րում են վե րաին տեգր ման ծա ռա յու թյուն ներ վե րա դար ձած նե րին: Ա ջակ ցու թյան տար բեր ե ղա-
նակ նե րից են կր թու թյու նը և/ կամ մաս նա գի տա կան կր թու թյանն ու ղղ ված դա սըն թաց նե րը, բու ժօգ նու-
թյու նը, ը նդ հա նուր ա ջակ ցու թյու նը ՝ կապ ված փաս տաթղ թե րի հետ, ճամ փոր դա կան ծախ սե րը հո գա լը 
և ա ջակ ցու թյու նը ձեռ նար կու թյան զար գաց ման հար ցում: Ը նդ հան րա պես, վե րա դար ձած նե րը շատ գոհ 
է ին տար բեր կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից տրա մադր ված ա ջակ ցու թյու նից և բարձր է ին գնա հա տում 
նրանց ջան քե րը: Այ նու հան դերձ, նշ վել են նաև ա ջակ ցու թյու նը ստա նա լու հետ կապ ված ո րոշ ըն թա ցա-
կար գային բար դու թյուն նե րի մա սին: Բա ցի այդ, գնա հա տու մը վկա յում է մի քա նի հա վե լյալ ծա ռա յու թյուն-
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նե րի ան հրա ժեշ տու թյան մա սին, ո րոնք կա րող են նպաս տել քրո նիկ հի վան դու թյուն ու նե ցող վե րա դար-
ձած նե րի վե րաին տեգր մա նը և նրանց կեն սա մա կար դա կի և ա ռող ջու թյան բա րե լավ մա նը: 

Գնահատման ուժեղ կողմերը և սահմանափակումները 

Սույն գնա հատ ման սահ մա նա փա կումն ե րից մեկն այն էր, որ դրա շր ջա նակ նե րում հար ցազ րույց-
ներ են ի րա կա նաց վել մի այն Բել գի այից և Նի դեր լանդ նե րից վե րա դար ձած միգ րանտ նե րի (ըն տա նի քի 
ան դամն ե րի) շր ջա նում: Այս պի սով, ստաց ված տվյալ նե րը չեն կա րող ը նդ հան րաց վել բո լոր քրո նիկ հի-
վան դու թյուն ու նե ցող վե րա դար ձած նե րի հա մար: Մեկ այլ սահ մա նա փա կում է այն, որ վե րա դար ձած նե-
րը տե ղյակ է ին, որ ու սումն ա սի րու թյունն ի րա կա նաց վում էր ՄՄԿ-ի կող մից և կա րող է ին չա փա զանց նել 
ի րենց ֆի նան սա կան դժ վա րու թյուն նե րը հա վե լյալ ա ջակ ցու թյուն ստա նա լու հա մար: Ի նչ ևէ, այս գնա-
հատ ման ու ժեղ կողմ էր այն, որ մաս նակ ցել են ոչ մի այն միգ րանտ նե րը և նրանց ըն տա նիք նե րի ան դամ-
նե րը, այլև բու ժաշ խա տող ներ, բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյան ըն կե րու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, 
վե րա դար ձող նե րին վե րաին տեգր ման ծա ռա յու թյուն ներ տրա մադ րող կազ մա կեր պու թյուն ներ և ա ռող ջա-
պա հու թյան ո լոր տի փոր ձա գետ ներ: 
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ԵԶՐԱՀԱՆԳՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ 
Հիմն վե լով ու սումն ա սի րու թյան ար դյունք նե րի վրա՝ մշակ վել են հետ ևյալ ա ռա ջարկ նե րը վե րա դար-

ձած և քրո նիկ հի վան դու թյուն ու նե ցող միգ րանտ նե րի Հա յաս տա նում ին տեգր մա նը նպաս տե լու նպա տա-
կով: 

•	 	Մե	ծաց	նել	ա	ռող	ջա	պա	հա	կան	ծա	ռա	յու	թյուն	նե	րի	հա	սա	նե	լի	ու	թյու	նը	վե	րա	դար	ձած	քրո	նիկ	հի
վան դու թյուն ու նե ցող միգ րանտ նե րի, հատ կա պես գյու ղաբ նակ նե րի հա մար: 

•	 Տե	ղե	կաց	նել	վե	րա	դար	ձած	քրո	նիկ	հի	վան	դու	թյուն	ու	նե	ցող	միգ	րանտ	նե	րին	և	նրանց	ըն	տա	նիք
նե րի ան դամն ե րին Հա յաս տա նի ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գի, առ կա ծա ռա յու թյուն նե րի և 
այն ըն թա ցա կար գե րի մա սին, ո րոն ցով ան հրա ժեշտ է ան ցնել պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր-
ված ան վճար բու ժօգ նու թյուն և ծա ռա յու թյուն ներ ստա նա լու հա մար: 

•	 Կազ	մա	կեր	պել	ու	սում	 ա	կան	դա	սըն	թաց	ներ	քրո	նիկ	հի	վան	դու	թյուն	ու	նե	ցող	վե	րա	դար	ձած	նե	րի	
և նրանց ըն տա նիք նե րի ան դամն ե րի հա մար ա ռող ջա պա հու թյան և վե րաին տեգր ման ծրագ րե-
րի մա սով ի րենց ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի վե րա բե րյալ: 

•	 Կր	ճա	տել	այն	պա	հանջ	ված	ըն	թա	ցա	կար	գե	րը,	ո	րոն	ցով	ան	հրա	ժեշտ	է	ան	ցնել	վե	րա	դար	ձած	նե
րի հա մար պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր ված ստա ցի ո նար ան վճար բու ժօգ նու թյուն և ծա ռա-
յու թյուն ներ ստա նա լու հա մար, որ պես զի, ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում, հնա րա վոր լի նի օ գտ վել 
այդ ծա ռա յու թյուն նե րից ժա մա նե լուց ան մի ջա պես հե տո: 

•	 Տ	րա	մադ	րել	 ճշգ	րիտ	և	ման	րա	մասն	տե	ղե	կատ	վու	թյուն	քրո	նիկ	հի	վան	դու	թյուն	ու	նե	ցող	վե	րա
դար ձած ան ձանց և նրանց ըն տա նիք նե րի ան դամն ե րին պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր ված 
ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի և վե րաին տեգր ման ծրագ րե րի կող մից մա տուց վող ծա-
ռա յու թյուն նե րի վե րա բե րյալ նախ քան վե րա դար ձը և վե րա դար ձից հե տո: 

•	 Վե	րահս	կել	վե	րա	դար	ձած	ան	ձանց	ա	ռող	ջա	կան	վի	ճա	կը	կամ	տրա	մադ	րել	դե	ղա	մի	ջոց	նե	րի	և	
բուժ ման մա սով ա ջակ ցու թյուն քրո նիկ հի վան դու թյուն ու նե ցող վե րա դար ձած նե րին վե րա դար-
ձից հե տո ա ռն վազն մի քա նի ա միս նե րի ըն թաց քում, քա նի որ տե ղա փոխ վե լու և դե ղա մի ջո ցը 
փո խե լու հան գա ման քը կա րող է ազ դել նրանց ա ռող ջու թյան վրա և հաշ վի առ նե լով այն, որ, սո-
վո րա բար, ան հնար է ստա նալ պե տու թյան կող մից ե րաշ խա վոր ված ան վճար բու ժօգ նու թյուն և 
ծա ռա յու թյուն ներ ժա մա նե լուց ան մի ջա պես հե տո: 

•	 Տ	րա	մադ	րել	 ա	ջակ	ցու	թյուն	 և	 խորհր	դատ	վու	թյուն	 այն	 դե	ղա	մի	ջոց	նե	րը	 փո	խե	լու	 վե	րա	բե	րյալ,	
ո րոնք առ կա չեն Հա յաս տա նում: 

•	 Ձ	ևա	վո	րել	հա	մա	գոր	ծակ	ցու	թյուն	ներգ	րավ	ված	բո	լոր	շա	հագր	գիռ	կող	մե	րի,	այդ	թվում՝	կա	ռա
վա րու թյան, ա պա հո վագ րա կան գոր ծա կա լու թյուն նե րի, հա մա պա տաս խան քա ղա քա ցի ա կան 
հա սա րա կու թյան և մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի միջև ը նդ լայ նե լու հա մար ա պա հո-
վագ րա կան ծած կույ թի հա սա նե լի ու թյու նը վե րա դար ձած միգ րանտ նե րի հա մար: 

•	 Ս	տեղ	ծել	 կոր	պո	րա	տիվ	 բժշ	կա	կան	ա	պա	հո	վագ	րու	թյան	փա	թեթ	նե	րի	 ստաց	ման	 հնա	րա	վո	րու
թյուն ներ քրո նիկ հի վան դու թյուն ու նե ցող վե րա դար ձած ան ձանց հա մար վե րաին տեգր ման ծա-
ռա յու թյուն ներ տրա մադ րող կազ մա կեր պու թյուն նե րի ա ջակ ցու թյամբ: 

•	 Կա	պեր	հաս	տա	տել	վե	րա	դար	ձած	նե	րի	և	նրանց	ըն	տա	նիք	նե	րի	ան	դամ	 ե	րի	ու	այն	կազ	մա	կեր
պու թյուն նե րի միջև, ո րոնք ու նեն հա մայն քա հեն բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյան հա մա կար գեր, 
ե թե կան այդ պի սիք: 

•	 Ամ	րապն	դել	 ամ	բու	լա	տոր	 բու	ժօգ	նու	թյան	 ծա	ռա	յու	թյուն	նե	րը	 հո	գե	կան	 ա	ռող	ջու	թյան	 խան	գա
րումն ե րով վե րա դար ձած նե րի հա մար: 

•	 Լու	ծել	այն	դե	ղա	մի	ջոց	նե	րի	պա	կա	սի	հետ	կապ	ված	խն	դի	րը,	ո	րոնք	ան	հրա	ժեշտ	են	հո	գե	կան	
ա ռող ջու թյան խան գա րումն ե րով վե րա դար ձած նե րի բուժ ման հա մար և տրա մադր վում են պե-
տու թյան կող մից: 
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•	 Փո	խել	հո	գե	բա	նի	ծա	ռա	յու	թյուն	նե	րի	նկատ	մամբ	վե	րա	բեր	մուն	քը	և	տրա	մադ	րել	հո	գե	բա	նա	կան	
խորհր դատ վու թյուն քրո նիկ հի վան դու թյուն ու նե ցող վե րա դար ձած ան ձանց և, ան հրա ժեշ տու-
թյան դեպ քում, նրանց ու ղեգ րել հո գե բու ժա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հաս տա տու թյուն ներ: 

•	 Ընդ	լայ	նել	 քրո	նիկ	 հի	վան	դու	թյուն	ու	նե	ցող	 վե	րա	դար	ձած	նե	րի	 հա	մար	 սո	ցի	ա	լա	կան	 ծա	ռա	յու
թյուն նե րի մա տու ցու մը՝ ոչ մի այն տրա մադ րե լով խորհր դատ վու թյուն առ կա սո ցի ա լա կան ծա-
ռա յու թյուն նե րի մա սին կամ վե րա դար ձած նե րին ու ղեգ րե լով այդ ծա ռա յու թյուն ներ, այլև, ան-
հրա ժեշ տու թյան դեպ քում, այ ցե լու թյուն նե րի, վե րա դար ձած նե րի փո խա րեն պա հանջ վող 
փաս տաթղ թե րի հա վաք ման, խնամ քի և ու ղեկց ման մի ջո ցով: 

•	 Ն	վա	զեց	նել	քրո	նիկ	հի	վան	դու	թյուն	ու	նե	ցող	վե	րա	դար	ձած	նե	րի	կախ	վա	ծու	թյունն	ի	րենց	ըն	տա
նիք ներ նե րի ա ջակ ցու թյու նից՝ օ ժան դա կե լով նրանց աշ խա տան քի ըն դուն ման հար ցում կամ 
կապ հաս տա տե լով նրանց և առ կա սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն նե րի միջև: 

•	 Տ	րա	մադ	րել	հա	վե	լյալ	ծա	ռա	յու	թյուն	ներ,	ի	նչ	պի	սիք	ե	ն՝	ա	ջակ	ցու	թյու	նը	կա	ցա	րա	նի	կամ	հայոց	
լեզ վի դա սըն թաց նե րի մա սով, ի նչ պես նաև ման րա մասն տե ղե կատ վու թյուն հայ կա կան մշա-
կույ թի և հա սա րա կա կան կյան քի տար բեր բնա գա վառ նե րի մա սին, ին չը, ը նդ հա նուր առ մամբ, 
կհեշ տաց նի վե րա դար ձած ան ձանց վե րաին տեգ րու մը: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. Պետության կողմից երաշխավորված 
անվճար բժշկական օգնություն և սպասարկում 
ստանալու իրավունք ունեցող բնակչության 
սոցիալապես անապահով ու առանձին (հատուկ) 
խմբերի ցանկ

ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2004 թվա կա նի N 318-Ն ո րոշ ման հա վել ված

▪ Աղ քա տու թյան (ըն տա նե կան) նպաս տի հա մա կար գում ը նդ գրկ ված 36.00 և ա վե լի բարձր ա նա-
պա հո վու թյան մի ա վոր ու նե ցող նպաս տա ռու ներ

▪ 1-ին, 2-րդ, 3-րդ խմ բի հաշ ման դամն եր, 
▪ Հաշ ման դամ ե րե խա ներ (մինչև 18 տա րե կան)
▪  Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի մաս նա կից ներ և նրանց հա վա սա րեց ված ան ձինք
▪  Մի ած նող ե րե խա ներ (մինչև 18 տա րե կան) 
▪ Ա ռանց ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած ե րե խա ներ (մինչև 18 տա րե կան) և ա ռանց ծնո ղա կան 

խնամ քի մնա ցած ե րե խա նե րի թվին պատ կա նող ան ձինք (18-23 տա րե կան)
▪  Բազ մա զա վակ (մինչև 18 տա րե կան 4 և ա վե լի ան չա փա հաս ե րե խա ներ ու նե ցող) ըն տա նիք նե րի 

ե րե խա ներ
▪  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան ժա մա նակ, ի նչ պես նաև ծա ռայո ղա կան 

պար տա կա նու թյուն նե րը կա տա րե լիս զոհ ված (մա հա ցած) զին ծա ռայող նե րի ըն տա նիք նե րի ան-
դամն եր

▪  Չեռ նո բի լի վթա րի վե րաց ման աշ խա տանք նե րի մաս նա կից ներ
▪ Բռ նա դատ ված ներ
▪ Բժշ կա սո ցի ա լա կան փոր ձաքն նու թյան ի րա վա սու պե տա կան մարմն ի ու ղեգ րով լրա ցու ցիչ բժշ-

կա կան հե տա զո տու թյան են թարկ վող ներ
▪  Հաշ ման դամն ե րից բաղ կա ցած ըն տա նիք նե րի ե րե խա ներ (մինչև 18 տա րե կան) մինչև 7 տա րե-

կան ե րե խա ներ
▪ 14-15 տա րե կան ա րա կան սե ռի, նա խա զո րա կո չային և զո րա կո չային տա րի քի ան ձինք (հի վան-

դա նո ցային բժշ կա կան օգ նու թյուն, ի սկ զո րա կո չային տա րի քի ան ձանց` նաև հի վան դա նո ցային 
փոր ձաքն նու թյուն), ի նչ պես նաև խա ղաղ ժա մա նակ վար ժա կան հա վաք նե րի ու զո րա խա ղե րի 
կանչ ված զի նա պարտ նե րը` ամ բու լա տոր և հի վան դա նո ցային փոր ձաքն նու թյան մա սով

▪  Զին ծա ռայող ներ և նրանց ըն տա նիք նե րի ան դամն եր
▪ Փր կա րա րա կան ծա ռայող ներ և նրանց ըն տա նիք նե րի ան դամն եր
▪	 	Ձեր	բա	կալ	ված	ներ,	կա	լա	նա	վոր	ված	ան	ձինք	և	ա	զա	տազրկ	ման	դա	տա	պարտ	ված	ներ
▪  Ման կատ նե րում և ծե րա նոց նե րում խնամ վող ներ
▪  Մինչև 18 տա րե կան` դիս պան սեր հս կո ղու թյան տակ գտն վող ե րե խա ներ.
▪  Մինչև 8 տա րե կան, ի նչ պես նաև 12 տա րե կան ե րե խա ներ ու 65 տա րե կան և ա վե լի բարձր տա-

րի քի ան ձինք (մաս նա գի տաց ված ստո մա տո լո գի ա կան բու ժօգ նու թյան գծով).
▪  Վե րար տադ րու թյան տա րի քի կա նայք` հղի ու թյան, ծնն դա բե րու թյան և հետծնն դյան շր ջա նում 

(Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան կող մից սահ ման ված 
կար գով)

▪  Մարդ կանց շա հա գործ ման (թ րա ֆի քին գի) են թարկ ված ան ձինք

 Ցու ցա կը լրաց վել է 07.02.13 N 116-Ն ո րոշ մամբ 



40 ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՄԻԳՐԱՆՏՆԵՐԻ ՎԵՐԱԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ՎՐԱ ՆԵՐԱԶԴՈՂ 
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. Ուսումնասիրության մասնակիցների 
ցանկ 
5 Վերադարձած միգրանտներ Ա նուն նե րը չեն հրա պա րակ վում գաղտ նի ու թյու նը պահ պա նե լու 

համար 
Վերադարձած միգրանտների 
ընտանիքների 5 անդամներ 

Ա նուն նե րը չեն հրա պա րակ վում գաղտ նի ու թյու նը պահ պա նե լու 
համար

Ապահովագրական 
ընկերություն 

Լ ևոն Մա մի կո նյան, « Նաի րի ին շու րանս» ՍՊԸ, փոխտ նօ րեն 

Ապահովագրական 
ընկերություն 

Էմ	մա	Մո	ժա	րո	վա,	«	ՌՈՍ	ԳՈՍՍՏ	ՐԱԽ	ԱՐ	ՄԵ	ՆԻ	Ա»	ա	պա	հո	վագ	րա
կան ՓԲԸ, Մար կե տին գային բաժ նի պետ 

Ապահովագրական 
ընկերություն 

Ի րի նա Ա րու թյու նո վա, «Ին գո Ար մե նի ա» ա պա հո վագ րա կան ՓԲԸ, 
փոխտ նօ րեն

Ապահովագրական 
ընկերություն 

Նաի րա Աբ րա հա մյան, « Ռե սո» ա պա հո վագ րա կան ՓԲԸ, Ա նձ նա կան 
ա պա հո վագ րու թյան բաժ նի պետ 

Ապահովագրական 
ընկերություն 

Վար դու հի Պա պյան, « Սիլ ին շու րանս» ա պա հո վագ րա կան ՓԲԸ, 
Կոր պո րա տիվ հա ճա խորդ նե րի սպա սարկ ման գլ խա վոր մաս նա գետ 

Բուժաշխատող Ա նա հիտ Գևոր գյան, Նորք հո գե բու ժա կան կլի նի կա 
Բուժաշխատող Ա րե գա Հա կո բյան, Ա վա նի հո գե բու ժա կան կլի նի կա 
Բուժաշխատող Գ րի գոր Բա դա լյան, գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, պրո ֆե սոր, Ու ռուց-

քա բա նու թյան ազ գային կենտ րոն, Ման կա կան ու ռուց քա բա նու թյան 
բա ժին

Բուժաշխատող Կա	րի	նե	Հայ	րա	պե	տյան,	«	Դա	վիթ	Ան	հաղթ»	բժշ	կա	կան	կենտ	րոն	
ՓԲԸ Եր ևա նի պո լիկ լի նի կա 

Առողջապահական ոլորտի 
փորձագետ/ վերաինտեգրման 
ծրագրի ներկայացուցիչ 

Ար մեն Գալս տյան, Մարդ կային զար գաց ման մի ջազ գային կենտ րո նի 
տնօ րեն 

Առողջապահական ոլորտի 
փորձագետ/ վերաինտեգրման 
ծրագրի ներկայացուցիչ 

Աստ ղիկ Սի մո նյան, Ֆրանս-հայ կա կան զար գաց ման հիմն ադ րամ, 
« Վե րա դարձ ա կունք նե րին» ծրագ րի հա մա կար գող 

Առողջապահական ոլորտի 
փորձագետ/ վերաինտեգրման 
ծրագրի ներկայացուցիչ 

Ար մեն Բա դի րյան, ՄՄԿ ԿՎԱՎ-ՔՀՄ, հիմն ա կան կոն տակ տային 
ան ձ 

Առողջապահական ոլորտի 
փորձագետ

Վար դու հի Պետ րո սյան, մա գիստ րոս, գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, 
պրոֆեսոր, դո ցենտ, Ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հե տա-
զոտ ման և զարգացման կենտ րոն, Հա յաս տա նի ա մե րի կյան հա մալ-
սա րա նի հան րային ա ռող ջության ֆա կուլ տե տի դե կան 

Առողջապահական ոլորտի 
փորձագետ

Ֆո կուս խումբ քն նար կում ՀՀ ա ռող ջա պա հու թյան նա խա րա րու թյան 
ներկայա ցու ցիչ նե րի հետ 
Ռու զան նա Յուզ բա շյան, Ա ռող ջա պա հա կան ծրագ րե րի բաժ նի պետ 
Լու սի նե Քո չա րյան, Հան րային ա ռող ջու թյան բաժ նի պետ 
Ա նա հիտ Մկրտ չյան, Դե	ղո րայ քային քա ղա քա կա նու թյան վար չու թյան 
տնօրե նի պաշ տո նա կա տար 
Թա մա րա Ղու կա սյան, ա վագ մաս նա գետ, Ո րա կի հս կո ղու թյան բա-
ժին 
Ալ վի նա Հա րու թյու նյան և Ար փի նե Վան չյան, Մոր և ման կան ա ռող-
ջու թյան պահ պան ման վար չու թյուն 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3. Խորին հարցազրույցների ուղեցույց 

Ընդ հա նուր հրա հանգ ներ 

 Հար ցազ րույ ցը սկ սե լիս ան հար ժեշտ է վե րա դար ձած միգ րան տին տրա մադ րել հետ ևյալ տե ղե կատ-
վու թյու նը՝ 

•	 Սույն	 հե	տա	զո	տու	թյան	 նպա	տակն	 է	 բա	րե	լա	վել	 ըն	թա	ցա	կար	գը՝	 օգ	նե	լով	 քրո	նիկ	 հի	վան	դու
թյուն ու նե ցող ան ձանց, ով քեր վե րա դառ նում են ի րենց ծագ ման եր կիր: Այն չի փո խե լու այն 
պայ ման նե րը, ո րոն ցում ներ կա յումս ապ րում են միգ րանտ նե րը: 

•	 Կա	պա	հով	վի	 Ձեր	 (վե	րա	դար	ձած	միգ	րանտ	նե	րի)	 տե	ղե	կատ	վու	թյան	 գաղտ	նի	ու	թյու	նը	 և	 հար
գան	քը	դրա	նկատ	մամբ:	Վերջ	նա	կան	զե	կույ	ցում	Ձեր	ան	ձնա	կան	տվյալ	նե	րը՝	ա	նուն,	տա	րիք	և	
այլն	կփոխ	վեն:	Դուք	կլի	նեք	ա	նա	նուն	մաս	նա	կից:	

•	 Հարց	րեք	վե	րա	դար	ձած	միգ	րան	տին,	թե	ա	րդյոք	նա	ցան	կա	նում	է	ստո	րագ	րել	ձևա	թուղթ՝	հաս
տա տե լով, որ ին քը տե ղյակ է և հա մա ձայն է: 

•	 Հարց	րեք	վե	րա	դար	ձած	միգ	րան	տին,	թե	ա	րդյոք	դեմ	չէ,	որ	լու	սան	կա	րեք	ի	րենց	և	այն	պայ	ման
նե րը, ո րոն ցում ապ րում են: Ան պայ ման ա պա հո վեք այն, որ նրանք հաս կա նան, որ կա րող են 
մեր ժել եր կուսն էլ: Ե թե նրանց հա մար ցան կա լի չէ լու սան կար վել, հարց րեք, թե ա րդյոք կա րե լի է 
լու սան կա րել նրանց ապ րուս տի պայ ման նե րը: Ստո րագ րեք հա մա ձայ նու թյան ձևա թուղ թը: 

Հար ցազ րույ ցի ան ցկաց ման վայ րը՝ հար ցազ րույցն ան հրա ժեշտ է ան ցկաց նել վե րա դար ձած միգ-
րան տի հա մար հար մար վայ րում: Մի վայր, որ տեղ նրանք ա զատ կզ գան խո սե լու հա մար: Նա խընտ րե լի 
է, որ հա րա զատ նե րը ներ կա չլի նեն, քա նի որ նրանց ներ կա յու թյու նը կա րող է ազ դել միգ րանտ նե րի պա-
տաս խան նե րի վրա: Ե թե դա հնա րա վոր չէ, գրի ա ռեք, թե ով քեր են ներ կա ե ղել հար ցազ րույ ցին: 

Անհ րա ժեշտ է պա տաս խա նել հար ցազ րույ ցի բո լոր հար ցե րին: Հարկ ե ղած դեպ քում ա վե լի խորն 
ան դրա դարձ կա տա րեք պա տաս խա նին՝ տա լով ա վե լի խո րը ճա նա չո ղա կան հար ցեր: Սա կա րող է վե-
րա բեր վել այն թե մա նե րին, ո րոնք ձեր կար ծի քով կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նեն վե րա դար ձած ան ձի հա-
մար, այլ ոչ թե այն ա մե նին, ի նչ աս վել է: Պար զա պես հի շեք հիմն ա կան նպա տա կի մա սին՝ գրի առ նել 
այն գոր ծոն նե րը, ո րոնք որ ևէ դեր են խա ղում քրո նիկ հի վան դու թյուն ու նե ցող միգ րանտ նե րի վե-
րաին տեգր ման գոր ծում: Բա ցի այդ, ա րեք այն պես, որ վե րա դար ձած ան ձը հար մա րա վետ զգա հար ցե-
րին պա տաս խա նե լիս և նշեք այն հա վե լյալ հար ցե րը, որ տվել եք:2

 Հար ցազ րույց վե րա դար ձած միգ րան տի հետ 

Ընդ հա նուր տե ղե կատ վու թյուն 

Ա նուն՝
 Տա րիք՝
 Սեռ՝
Կր թա կան մա կար դակ (դպ րո ցում ու սա նած տա րի նե րի քա նակ)՝ 
Եր կի րը, որ տեղ ապ րել են նախ քան վե րա դար ձը՝ 
Հայ րե նի ե րկ րից դուրս կե ցու թյան տևո ղու թյու նը՝ 
Երբ վա նից է վե րա դար ձել հայ րե ինք՝ 
Քա ղա քը, գյու ղը կամ շր ջա նը, որ տեղ ապ րում է միգ րան տը՝ 
Ք րո նիկ ա ռող ջա կան խնդ րի(խն դիր նե րի) տե սա կը՝ 

2 Քանի որ տեղեկատվությունը կրկնվող է, զեկույցում ներկայացված են միայն Վերադարձած միգրանտների հետ 
հարցազրույց վարելու ընդհանուր հրահանգները
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Ա ռող ջու թյուն 

1.	 Ի՞նչ	ա	ռող	ջա	կան	խն	դիր	ներ	ու	նե	իք,	ո	րոնց	հա	մար	ան	հրա	ժեշտ	էր	մշ	տա	կան	բու	ժում	Ձեր	բնա
կու թյան ե րկ րում նախ քան ծագ ման եր կիր (ԾԵ) վե րա դառ նա լը3: 

2. Ե՞րբ է/են սկիզբ ա ռել այս ա ռող ջա կան խն դի րը/խն դիր նե րը: 
3. Ի՞նչ գի տեք այս հի վան դու թյան/ հաշ ման դա մու թյան մա սին: 
4.	 Ձեր	ծագ	ման	եր	կիր	վե	րա	դառ	նա	լուց	հե	տո	Ձեր	ա	ռող	ջա	կան	խն	դիր	նե	րը	լա	վա	ցել	են,	վա	տա	ցել	

են, թե՞ չեն փոխ վել: 
5.	 Ին	չու՞	եք	կար	ծում,	որ	Ձեր	ա	ռող	ջա	կան	խն	դիր	նե	րը	լա	վա	ցել	կամ	վա	տա	ցել	են:	
6.	 Ձեր	ըն	տա	նի	քը	կամ	ազ	գա	կան	նե	րը	գի	տե՞ն	Ձեր	ա	ռող	ջա	կան	խնդ	րի	մա	սին:	
7.	 Ինչ	պե՞ս	են	Ձեր	ըն	տա	նի	քը/ազ	գա	կան	նե	րը	վե	րա	բեր	վում	Ձեր	ա	ռող	ջա	կան	խն	դիր	նե	րին4:
8.	 	Ձեր	ըն	կեր	նե	րը	կամ	հա	մայն	քի	ան	դամ	 ե	րը	տե	ղյա՞կ	են	Ձեր	ա	ռող	ջա	կան	խն	դիր	նե	րի	մա	սին:	
9. Ինչ պե՞ս են վե րա բեր վում դրան: 

 Հո գե բա նա կան խն դիր ներ 

1. Ու նե՞ք հո գե բա նա կան խն դիր ներ/ա ռող ջա կան խն դիր ներ/ կամ այլ եզ րույթ (հո գե բա նա կան խն-
դիր նե րի հա մար օգ տա գոր ծեք այն բա ռը, ո րը կի րառ վում է խո սակ ցա կան լեզ վում Մա րոկ կո-
յում) ի հա վե լումն այն ա ռող ջա կան խն դիր նե րի, ո րոնց հա մար ան հրա ժեշտ է մշ տա կան խնամք: 

2. Ինչ պի սի՞ հո գե բա նա կան/ա ռող ջա կան խն դիր ներ են դրանք (որ պես հե տա զո տող մտա ծեք հո-
գե բա նա կան խն դիր նե րի տե սա կե տից, այդ ի սկ պատ ճա ռով խնդ րում ե նք, տվեք հա վե լյալ հար-
ցեր, ե թե զգում եք, որ հար ցին պա տաս խան չի տր վել: Այս ա ռող ջա կան խն դիր նե րը կա րող են 
նաև լի նել ու ղ ղա կի ֆի զի կա կան, օ րի նակ՝ գլ խա ցավ, ցավ ու սե րում/ պա րա նո ցում և այլն, ի նչ-
պես նաև ը նկ ճախտ, հոգ նա ծու թյուն) 

3.	 	Ձեր	կար	ծի	քով	այս	ա	ռող	ջա	կան	խն	դիր	նե	րը	կապ	ված	են	սթ	րե	սի	կամ	ձեր	ծագ	ման	ե	րկ	րում	
ապ	րուս	տի	հետ	կապ	ված	ի	րա	վի	ճա	կի,	թե՞	Ձեր	նախ	կին	բնա	կու	թյան	ե	րկ	րի	հետ:	

4.	 Ե	թե	այդ	պես	է,	ի	նչ	պե՞ս	են	դրանք	կապ	ված	մի	մյանց	հետ	կամ	ին	չու՞	են	կապ	ված	Ձեր	կար	ծի
քով: 

5.	 	Ձեր	կար	ծի	քով	Դուք	ստա	նու՞մ	եք	բա	վա	րար	ա	ջակ	ցու	թյուն	Ձեր	ըն	տա	նի	քից	և	նրանք	հաս	կա
նու՞մ	են	Ձեզ	այս	խն	դիր	նե	րի	ա	ռու	մով:	

6. Ե թե ոչ, ի ՞նչ ա ջակ ցու թյուն կցան կա նայիք ստա նալ: 
7.	 Ե	թե	այո,	ի	՞նչ	ա	ջակ	ցու	թյուն	են	տրա	մադ	րում	Ձեզ,	ո	րն	օգ	տա	կար	է	Ձեզ	հա	մար:	
8. Ու նե՞ք բժշ կա կան ու շադ րու թյան/ բուժ ման կա րիք այս խն դիր նե րի ա ռն չու թյամբ: 
9. Այս բու ժումն ե րը նու՞յնն են, ի նչ ստա նում է իք այն ե րկ րում, որ տեղ ապ րում է իք նախ կի նում: 
10. Ե թե այդ պես է, ի նչ պե՞ս են տար բեր վում:
11.		Բա	վա	րա՞ր	են	ա	րդյոք	Ձեր	նախ	կին	բնա	կու	թյան	ե	րկ	րում	ստա	ցած	բու	ժում	 ե	րը	կամ	բու	ժօգ	նու

թյու նը: 
12.	Բա	վա	րա՞ր	են	ա	րդյոք	Ձեր	ծագ	ման	ե	րկ	րում	տրա	մադր	վող	բու	ժում	 ե	րը	կամ	բու	ժօգ	նու	թյունն	

այս խնդ րի հա մար: 
13. Ե թե ոչ, ի ՞նչ տի պի ա ջակ ցու թյուն/(բժշ կա կան) օգ նու թյուն կցան կա նայիք ստա նալ: 
14.	Այս	խն	դիր	ներն	ազ	դե՞լ	են	ծագ	ման	եր	կիր	վե	րա	դառ	նա	լու	Ձեր	ո	րոշ	ման	վրա:	
15. Ե թե այո, ի ՞նչ կերպ են ազ դել այդ ո րոշ ման վրա: 

3  Հարցազրույցավարներին խնդրում ենք հարցերում ծագման երկիրը փոխարինել այն երկրով, որտեղ ապրում է 
վերադարձած միգրանտը (օրինակ՝ նախքան վերադարձն աֆղանստան.., Մարոկկո, Գանա և այլն):
4 Հավելյալ տեղեկատվություն հետազոտողի համար: Այս հարցի նպատակ է պարզել, թե արդյոք կա բացասական կամ 
դրական	վերաբերմունք	տվյալ	առողջական	խնդրի	վերաբերյալ	սոցիալական	ցանցում:	Դրա	օգնությամբ	մենք	ցանկանում	
ենք ավելի հստակ հասկանալ, թե արդյոք կա տաբու՝ կապված միգրանտի առողջական պրոբլեմի հետ:
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16. Ինչ պե՞ս են այս հո գե բա նա կան խն դիր նե րը/ա ռող ջա կան խն դիր նե րը փոխ վել ծագ ման եր կիր 
վե	րա	դառ	նա	լուց	հե	տո:	Դրանք	փոխ	վել	են	դե	պի	վա	տը,	թե՞	դե	պի	լա	վը:	

17.	Ձեր	կար	ծի	քով	ին	չու՞	են	տե	ղի	ու	նե	ցել	այս	փո	փո	խու	թյուն	նե	րը:

 Ա ռող ջա պա հու թյուն 

1.	 Ինչ	պի	սի՞	բու	ժօգ	նու	թյուն	է	Ձեզ	ան	հրա	ժեշտ	Ձեր	ա	ռող	ջա	կան	խնդ	րի	հա	մար:	
2.	 Կա	րո	ղա	նում	եք	ստա	նալ	Ձեզ	ան	հրա	ժեշտ	բու	ժօգ	նու	թյու	նը	Ձեր	ծագ	ման	եր	կիր	վե	րա	դառ	նա

լուց ի վեր: 
3.	 Ի՞նչն	է	Ձեզ	պա	կա	սում	Ձեր	ծագ	ման	ե	րկ	րում:	
4.	 Ի՞նչ	ծախ	սեր	կան՝	կապ	ված	Ձեր	կող	մից	ստաց	վող	բու	ժօգ	նու	թյան	հետ:	
5. Ի վի ճա կի՞ եք ի նք նու րույն հո գալ խնամ քի և դե ղա մի ջոց նե րի ծախ սե րը: 
6.	 Հ	նա	րա	վո՞ր	է	ստա	նալ	ա	ջակ	ցու	թյուն	պե	տու	թյու	նից	Ձեր	կող	մից	ստաց	վող	բուժ	ման	հա	մար:	
7.	 Կա	րո	ղա	նու՞մ	եք	ստա	նալ	Ձեզ	ան	հրա	ժեշտ	դե	ղա	մի	ջո	ցը:	
8. Ի՞նչ տա րա ծու թյուն պետք է ան ցնեք/որ քա՞ն ժա մա նակ պետք է ծախ սեք գնա լու և բու ժու մը/ դե-

ղա մի ջո ցը ստա նա լու հա մար (x ժամ): 
9. Որ քա՞ն հա ճախ պետք է ճա նա պարհ ը նկ նեք բու ժում ստա նա լու հա մար: 
10. Տ րանս պոր տի ո ՞ր մի ջոց նե րից եք օ գտ վում: 
11. Որ քա՞ն եք ծախ սում այս այ ցե րի հա մար: 
12.	Ի՞նչ	ե	կա	մուտ	ու	նի	Ձեր	ըն	տա	նի	քը5:
13.		Ձեր	կար	ծի	քով	Ձեր	դե	ղա	մի	ջո	ցը	դեռևս	հա	սա	նե	լի	կլի	նի՞	ա	պա	գա	յում:	
14.	Ձեր	կար	ծի	քով	Ձեր	բու	ժու	մը	դեռևս	հա	սա	նե	լի	կլի	նի՞	ա	պա	գա	յում:	
15.	Դուք	և/	կամ	Ձեր	ըն	տա	նի	քը	կկա	րո	ղա	նա՞ք	հո	գալ	Ձեր	բու	ժու	մը	և	դե	ղա	մի	ջոց	նե	րի	ծախ	սերն	

ա պա գա յում: 
16. Կա՞ն ա րդյոք ի նչ-որ ա կն կա լիք ներ/ն շան ներ, որ ֆի նան սա կան ի րա վի ճա կը փոխ վե լու է ա պա-

գա յում: 

 Սո ցի ա լա կան ցանց/ըն տա նիք 

1.	 Ո՞վ	է	ներ	կա	յումս	ապ	րում	Ձեզ	հետ	կամ	ու	՞մ	հետ	եք	ապ	րում	հի	մա:	
2. Ըն դու նող ե րկ րում ապ րում է իք ան մի ջա կան ազ գա կան նե րի՞ հետ: 
3.	 Ն	րանք	(բո	լո	րը՞)	վե	րա	դար	ձե՞լ	են	Ձեզ	հետ:	
4.	 Ձեր	ո	՞ր	ազ	գա	կան	ներն	են	ապ	րում	ծագ	ման ե րկ րում: 
5.	 Ինչ	պե՞ս	նրանք	ըն	դու	նե	ցին	Ձեզ:	
6. Ե թե ծագ ման	ե	րկ	րում	ազ	գա	կան	ներ	չեն	ապ	րում,	ի	նչ	պե՞ս	ըն	դու	նե	ցին	Ձեզ	ըն	կեր	նե	րը	կամ	հա

մայն քը: 
7. Վե րա դառ նա լուց ի վեր ա ջակ ցու թյուն ստա ցե՞լ եք ազ գա կան նե րից: 
8.	 Ե	թե	այո,	ի	նչ	պի	սի՞	խնամք	կամ	ա	ջակ	ցու	թյուն	են	նրանք	Ձեզ	տրա	մադ	րել:	
9. Ե թե ոչ, ստա ցե՞լ եք խնամք կամ ա ջակ ցու թյուն այլ ան ձան ցից: 
10.	Ինչ	պի	սի՞	խնամք	կամ	ա	ջակ	ցու	թյուն	են	նրանք	Ձեզ	տրա	մադ	րել:	
11.	Կա	րո՞ղ	եք	քն	նար	կել	Ձեր	ա	ռող	ջա	կան	խն	դիրն	ազ	գա	կան	նե	րի	և	ըն	կեր	նե	րի/	ծա	նոթ	նե	րի	հետ:	
12. Ե թե ոչ, ի ՞նչն է/ին չու՞ է դժ վար: 

5  Այս հարցն անհրաժեշտ է համապատասխանեցնել միգրանտի կենսապայմաններին: Եթե նա ապրում է միայնակ, 
ապա նրա եկամտի մասին հարցնելը բավարար է: Եթե միգրանտն ապրում է ընտանիքի կամ ազգականների հետ և նրանք 
են հոգում իր կարիքները, ապա հարցը պետք է կենտրոնացնել ընտանիքների եկամտի վրա (հնարավոր է, ավելի շատ 
մարդիկ են եկամուտ ստանում):
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13.	Ընդ	հա	նուր	առ	մամբ	ի	նչ	պե՞ս	են	մար	դիկ	Ձեր	ե	րկ	րում	վե	րա	բեր	վում	Ձեր	ա	ռող	ջա	կան	խնդ	րին:	
14. Ինչ պե՞ս փոխ վե ցին	Ձեր	հա	րա	բե	րու	թյուն	նե	րը	Ձեր	ազ	գա	կան	նե	րի	հետ,	ե	րբ	վե	րա	դար	ձաք	Ձեր	

ծագ ման եր կիր: 
15.	Դուք	ի	վի	ճա	կի՞	եք	Ձեր	ըն	տա	նի	քին	և	ազ	գա	կան	նե	րին	ա	պա	հո	վել	այն	ա	մե	նով,	ի	նչ	ի	րենց	ան

հրա ժեշտ է: 
16. Ե թե ոչ, ի ՞նչ խն դիր ներ եք ու նե նում նրանց ան հրա ժեշտ ա մեն ին չով ա պա հո վե լու հետ կապ ված: 
17.	Ի՞նչ	հան	գա	մանք	ներ	պետք	է	փոխ	վեն,	որ	պես	զի	կա	րո	ղա	նաք	ա	պա	հո	վել	Ձեր	ըն	տա	նի	քին	և/	

կամ ազ գա կան նե րին այն ա մե նով, ին չի կա րիքն ու նեն6:
18.		Ձեր	կար	ծի	քով	Ձեր	ազ	գա	կան	նե	րը/	ծա	նոթ	ներն	ի	վի	ճա	կի	կլի	նե՞ն	ա	ջակ	ցել	Ձեզ	ա	պա	գա	յում7:

 Կեն սա պայ ման ներ 

1. Կա րո՞ղ եք նկա րագ րել ի նչ պայ ման նե րում եք ապ րում՝ ֆի զի կա կան կա ցա րան, գյուղ/ փոքր քա-
ղաք/ քա ղաք, մի այ նակ կամ (ան մի ջա կան) ազ գա կան նե րի հետ և այլն: 

2. Ի՞նչ մար տահ րա վեր նե րի եք դի մա կա յում այս տեղ ապ րե լով: 
3.	 Ձեզ	հետ	ապ	րող	բո	լոր	ան	ձանց	ա	մե	նօ	րյա	կա	րիք	նե	րը,	ի	նչ	պի	սիք	են	սնունդն	ու	կա	ցա	րա	նը8: 
4.	 Ի	 վի	ճա	կի՞	 եք	Ձեր	 ներդ	րում	ու	նե	նալ	տվյալ	տնային	տն	տե	սու	թյան	մեջ	 (ֆի	նան	սա	պես	 կամ	

տնային ա մե նօ րյա գոր ծե րում): 
5.	 Կա՞	Ձեր	և	Ձեր	ըն	տա	նի	քի	կեն	սա	պայ	ման	նե	րի	բա	րե	լավ	ման	ան	հրա	ժեշ	տու	թյուն9: 
6. Ե թե այո, ի նչ պե՞ս կա րե լի է բա րե լա վել կեն սա պայ ման նե րը: 

Աշ խա տանք/տն տե սա կան վի ճակ 

1. Ս տա նու՞մ եք վե րաին տեգր ման մա սով ֆի նան սա կան մի ջոց ներ: 
2. Ե թե այո, որ քա՞ն: 
3. Ներ կա յումս աշ խա տու՞մ եք: Ե թե այո, ի նչ պի սի՞ աշ խա տանք եք կա տա րում: 
4.	 Ե	թե	պա	տաս	խա	նը	ոչ	է,	ո	րո՞նք	են	չաշ	խա	տե	լու	պատ	ճառ	նե	րը:	Դրանք	կապ	վա՞ծ	են	ա	ռող	ջու

թյան հետ կամ կա՞ այլ պատ ճառ: 
5. Նախ քան ծագ ման եր կիր վե րա դառ նալն աշ խա տե՞լ եք: 
6. Ե թե այո, ի նչ պի սի՞ աշ խա տանք է իք կա տա րում: 
7. Վե րա դառ նա լուց հե տո ստա ցե՞լ եք ա ջակ ցու թյուն աշ խա տանք գտ նե լու կամ որ ևէ ձեռ նար կու-

թյուն հիմն ե լու հար ցում: 
8.	 Ե	թե	այո,	ո	՞վ	կամ	ո	՞ր	կազ	մա	կեր	պու	թյունն	է	օգ	նել	Ձեզ:	
9. Ինչ պի սի՞ ա ջակ ցու թյուն են տրա մադ րել: 
10. Այս ա ջակ ցու թյու նը բա վա րա՞ր է ե ղել: 
11.	Ինչ	պի	սի՞	ա	ջակ	ցու	թյուն	է	Ձեզ	ան	հրա	ժեշտ	Ձեր	և	Ձեր	ըն	տա	նի	քի	կա	րիք	նե	րը	բա	վա	րար	չա

փով հո գա լու հա մար: 

6 Հավելում հարցազրուցավարի համար, մտածեք ավելի լայն տեսանկյունից՝ ֆինանսական, ինչպես նաև սոցիալական, 
հուզական: Կարևոր առարկաները/թեմաները կարող են տարբեր լինել ըստ երկրի/համայնքի: 
7  Աջակցությունը, որը նկատի ունենք, կախված է նախկին զրույցից, թեմաները կարող են տարբեր լինել՝ առողջության 
հետ կապված ամենօրյա հարցեր, սնունդ ֆինանսական աջակցություն և այլն:
8	 	Դրանք	կարող	են	լինել	անմիջապես	ընտանիքի	անդամեր	(կին/ամուսին	և	երեխաներ),	սակայն	նաև	ազգականներ	
կամ ընկերներ՝ կախված նրանից, թե ում հետ է ապրում միգրանտը: 
9  Եթե միգրանտը չի ապրում անմիջապես ընտանիքի անդամների հետ (կին/ամուսին և երեխաներ), կարող եք հարցնել 
այն ազգականների կամ ընկերների մասին, ովքեր հոգ են տանում միգրանտին կամ աջակցում են նրան: Մնացեք տնային 
տնային տնտեսության կամ կենսապայմանների համատեքստում:
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12.	Ե	թե	ի	վի	ճա	կի	եք	 (ար	դեն	ի	սկ)	 լի	ար	ժեք	կեր	պով	հո	գալ	Ձեր	կա	րիք	նե	րը,	կա՞	որ	ևէ	հա	վե	լյալ	
ա	ջակ	ցու	թյուն,	ո	րը	կա	րող	եք	օգ	տա	գոր	ծել	Ձեր	կեն	սա	պայ	ման	նե	րը	բա	րե	լա	վե	լու	հա	մար: 

Ան ցյալ և ա պա գա 

1.	 Ո՞ր	 կազ	մա	կեր	պու	թյուն	ներն	 են	 (այս	տեղ	 և	այն	տեղ)	 նպաս	տել	 Ձեր	 վե	րա	դար	ձին	 և	 վե	րաին
տեգր մա նը: 

2.	 Կոնկ	րետ	ի	՞նչ	են	ա	րել	նրանք	Ձեզ	հա	մար:	
3.	 Գո՞հ	եք	Ձեզ	տրա	մադր	ված	ա	ջակ	ցու	թյու	նից:	
4. Ի՞նչ դրա կան փո փո խու թյուն ներ եք ու նե ցել վե րա դառ նա լուց հե տո10: 
5.	 Ի՞նչ	ա	կն	կա	լիք	ներ	եք	ու	նե	ցել	կապ	ված	Ձեր	վե	րա	դար	ձի	հետ,	ե	րբ	դեռ	ըն	դու	նող	ե	րկ	րում	է	իք՝	

կապ	ված	աշ	խա	տան	քի	 հնա	րա	վո	րու	թյուն	նե	րի,	 ըն	տա	նի	քի	ա	ջակ	ցու	թյան	և	Ձեր	ա	ռող	ջա	կան	
խն դիր նե րին ա ռնչ վող բուժ ման հետ: 

6.	 Ձեր	ա	կն	կա	լիք	ներն	ար	դա	րա	ցա՞ն:	Որ	քա	նո՞վ	է	կյան	քը	տար	բեր	վում	Ձեր	ա	կն	կա	լա	ծից:	
7. Ե թե ետ նայե իք, կկա յաց նե ի՞ք հայ րե նիք վե րա դառ նա լու ո րո շում ի մա նա լով ի նչ պի սին է լի նե լու 

Ձեր	կյանքն	այս	տեղ:	Ին	չու՞	այո	կամ	ին	չու՞	ոչ:	
8.	 Ինչ	պի	սի՞ն	եք	տես	նում	Ձեր	ա	պա	գան	Ձեր	ծագ	ման	ե	րկ	րում	Ձեր	ա	ռող	ջու	թյան	և	աշ	խա	տան	քի	

ա ռու մով: 
9. Նա խա տե սու՞մ եք մնալ այս տեղ: 
10.	Ի՞նչ	խոր	հուրդ	կտայիք	Ձեր	հայ	րե	նակ	ցին	(հայ	րե	նակ	ցու	հուն),	ով	ու	նի	նույն	ա	ռող	ջա	կան	խն	դի

րը	և	ապ	րում	է	ար	տա	սահ	մա	նում,	ե	թե	նա	մտա	ծում	է	Ձեր	հայ	րե	նիք	վե	րա	դառ	նա	լու	մա	սին:	
11.	Ու	նե՞ք	 որ	ևէ	 խոր	հուրդ	 որ	ևէ	 կազ	մա	կեր	պու	թյան	 հա	մար,	 ի	նչ	պի	սին	 է	 ՄՄԿն՝	 կապ	ված	 Ձեր	

ա ռող ջա կան խնդ րով մարդ կանց վե րա դար ձին ա վե լի ար դյու նա վե տո րեն նպաս տե լու հետ: 

 Հար ցազ րույց ըն տա նի քի/ազ գա կա նի/ըն կե րոջ հետ 

Այս պա տաս խա նո ղին խոր հուրդ կտա վե րա դար ձած միգ րան տը: Նա խընտ րե լի է, որ այս ան ձի 
հետ հար ցազ րույցն ան ցկաց վի ա ռանց վե րա դար ձած միգ րան տի ներ կա յու թյան: Սա ար վում է, որ պես զի 
ա պա հով վի ըն տա նի քի ան դա մի, ազ գա կա նի կամ ըն կե րոջ ա զատ խո սե լու հնա րա վո րու թյու նը: Վե րա-
դար ձած միգ րան տը կա րող է ներ կա լի նել մի այն այն դեպ քե րում, ե րբ նրա բա ցա կա յու թյու նը հնա րա վոր 
չէ տվյալ ան ձին հոգ տա նե լու կամ որ ևէ այլ պատ ճա ռով: Այս պի սի դեպ քում, խնդ րում ե նք հս տակ նշել 
այս մա սին: 

Ընդ հա նուր տե ղե կատ վու թյուն 

Խնդ	րեք տրա մադ րել ը նդ հա նուր տե ղե կատ վու թյուն՝ ան ձի ա նու նը, տա րի քը, սե ռը և կր թա կան մա-
կար դա կը: 

Ա ռող ջու թյուն 

1.	 Ե՞րբ	և	ի	նչ	պե՞ս	եք	տե	ղե	կա	ցել	Ձեր	ազ	գա	կա	նի/ըն	կե	րոջ	(X) ա ռող ջա կան խն դիր նե րի մա սին11: 
2. Ի՞նչ գի տեք X-ի հի վան դու թյան մա սին: 

10	 	 Դրանք	 կարող	 են,	 օրինակ,	 կենտրոնացած	 լինել	 ավելի	 շատ	 ընտանեկան	 (հուզական)	 աջակցության,	 համայնքի	
աջակցության վրա, կարող են կապված լինել առողջության հետ, սակայն ավելի լավ կլինի, որ առնչվեն ավելի լավ 
կենսապայմաններին, օրինակ՝ բնակարանային խնդիր և այլն: Փորձեք այս հարցը տալ առավել ընդարձակ ձևով, տվեք մի 
քանի հարց, եթե ստիպված եք և կատարեք ինչու և ինչպես բառերով հարցադրումներ որպես շարունակություն, օրինակ՝ 
ի՞նչ	կերպ	է	Ձեր	ընտանիքի	աջակցությունը	հանդիսանում	դրական	փոփոխություն:	
11  Անայման օգտագործեք/նշեք վերադարձած միգրանտի անունը շփոթմունքից խուսափելու համար:
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3.	 Ձեր	կար	ծի	քով	Դուք	ու	նե՞ք	բա	վա	րար	տե	ղե	կատ	վու	թյուն	նրա	ա	ռող	ջա	կան	խն	դիր	նե	րի	վե	րա
բե րյալ: 

4.	 Ի՞նչ	կա	րող	եք	ա	սել	Ձեր	հա	մայն	քին	X-ի ա ռող ջա կան խն դիր նե րի մա սին: 

Խ նամք

1.	 	Դուք	հոգ	տա	նու՞մ	եք	Xին:	
2. Ինչ պե՞ս եք հոգ տա նում, օ րի նակ՝ բու ժօգ նու թյուն, ֆի նան սա կան օգ նու թյուն այլ: 
3.	 Արդյո՞ք	Xը	խնդ	րել	է	Ձեզ	տրա մադ րել ի րեն այս ա ջակ ցու թյու նը: 
4.	 Դուք ի նք նե՞րդ եք ա ռա ջար կել հոգ տա նել նրա մա սին: 
5. Ինչ պե՞ս եք վե րա բեր վում այս օ ժան դա կու թյունն ա ռա ջար կե լուն: 
6. Ու նե՞ք պար տա վոր վա ծու թյան զգա ցում, որ ան հրա ժեշտ է օգ նել (օ րի նակ՝ հաշ վի առ նե լով սերտ 

ըն տա նե կան կա պե րը կամ նախ կի նում X-ի կող մից Ձեզ ցու ցա բեր ված օգ նու թյու նը կամ այլ 
պատ ճառ ներ): 

Ա ջակ ցու թյուն և կեն սա պայ ման ներ 

1. Ինչ պե՞ս եք ա ջակ ցում նրան: 
2. Ինչ պի սի՞ փո փո խու թյուն ներ տե ղի ու նե ցան Ձեր կեն սա պայ ման նե րում X-ի վե րա դառ նա լուց հե-

տո: 
3. Որ քա՞ն հա վե լյալ ծախ սեր եք կա տա րում X-ի կա րիք նե րը հո գա լու հա մար: 
4. X-ն ի վի ճա կի՞ է ա ջակ ցել Ձեր ըն տա նի քին, ի նչ պես որ կակն կա լե իք նրա նից: 
5. Ե թե ոչ, ին չո՞վ է տար բեր վում այդ ա ջակ ցու թյու նը: Ի ՞նչ եք ա կն կա լում Ձեր ըն տա նի քի ան դա մից: 

Ան ցյալ/ա պա գա 

1. Ե՞րբ եք պար զել, որ X-ը վե րա դառ նում է ծագ ման եր կիր: 
2. Ի՞նչ զգա ցում ու նե ցաք, ե րբ լսե ցիք, որ X-ը վե րա դառ նում է ծագ ման եր կիր: 
3. Ու նե ի՞ք մտա հո գու թյուն ներ վե րա դար ձի մա սին, ո րը վե րա բեր վում էր Ձեր կյան քին, օ րի նակ՝ 

ա ռող ջու թյուն, հո գա ծու թյուն կամ ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թյուն և այլն: 
4. Հա մա ձա՞յն է իք այս ո րոշ ման հետ: 
5. Ի՞ն չը կօգ ներ Ձեզ Ձեր ազ գա կա նին հոգ տա նե լու հար ցում: 
6. Ի՞նչ է ան հրա ժեշտ Ձեզ և X-ին, որ պես զի հնա րա վոր լի նի ա պա հո վել ա ռա վե լա գույն հո գա ծու-

թյուն X-ի հա մար: 
7. Ի՞նչ խոր հուրդ կտայիք Ձեր հայ րե նակ ցին (հայ րե նակ ցու հուն), ով ու նի նույն ա ռող ջա կան խն դի-

րը, ի նչ X-ը և ով ապ րում է ար տա սահ մա նում, ե թե նա մտա ծում է Ձեր հայ րե նիք վե րա դառ նա լու 
մա սին: 

8. Ու նե՞ք որ ևէ խոր հուրդ որ ևէ կազ մա կեր պու թյան հա մար, ի նչ պի սին է ՄՄԿ-ն՝ կապ ված X-ի նման 
ա ռող ջա կան խնդ րով մարդ կանց վե րա դար ձին ա վե լի ար դյու նա վե տո րեն նպաս տե լու հետ: 

 Հար ցազ րույց բու ժաշ խա տո ղի հետ 

Անհ րա ժեշտ է այս հար ցե րը տալ բուժ հաս տա տու թյուն նե րում, ո րոնք տրա մադ րում են ա ռող ջա պա-
հա կան ծա ռա յու թյուն ներ և՛ ֆի զի կա կան և՛ հո գե կան խն դիր նե րի հա մար: Նա խընտ րե լի կլի նի, որ բուժ-
հաս տա տու թյուն ներն ու նե նան վե րա դար ձած նե րին բու ժօգ նու թյուն տրա մադ րե լու փորձ: 
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Ընդ հա նուր հար ցեր 

1. Կա րո՞ղ եք բա ցատ րել, թե ի նչ պի սի բու ժօգ նու թյուն է տրա մադ րում Ձեր հաս տա տու թյու նը: 
2.	 Ո	րո՞նք	են	Ձեր	պար	տա	կա	նու	թյուն	ներն	այս	բուժ	հաս	տա	տու	թյու	նում:	

 Բու ժօգ նու թյան ը նդ հա նուր վի ճա կը 

1. Կա րո՞ղ եք ա վե լի ման րա մասն բա ցատ րել ա ռող ջա պա հու թյան հետ կապ ված ի րա վի ճա կը Ձեր 
ե րկ րում (ի նչ պես է ֆի նան սա վոր վում՝ պե տա կան/ մաս նա վոր թե եր կուսն էլ, ի նչ ո րա կի բու ժօգ-
նու թյուն է տրա մադր վում): 

2. Կա՞ տար բե րու թյուն գյու ղա կան և քա ղա քային բնա կա վայ րե րում տրա մադր վող բու ժօգ նու թյան 
միջև: Ե թե այո, Ձեր կար ծի քով ո ՞րն է այդ տար բե րու թյու նը: 

3. Մար դիկ կա րո՞ղ են ա զա տո րեն ը նտ րել, թե որ բուժ հաս տա տու թյու նում ստա նան ի րենց բու ժու-
մը/խ նամ քը: 

4. Ո՞ր աս պեկտ ներն են ազ դում բուժ հաս տա տու թյան կամ բու ժօգ նու թյուն տրա մադ րո ղի ը նտ րու-
թյան վրա: 

5. Ա ռող ջա պա հա կան հա մա կարգն ի վի ճա կի՞ է տրա մադ րել եր կա րա ժամ ետ խնամք/ բու ժում/
ա ջակ ցու թյուն քրո նիկ ա ռող ջա կան խն դիր նե րի հա մար: 

6. Ե թե ոչ, ի ՞նչ մար տահ րա վեր ներ է դի մա կա յում ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գը եր կա րա ժամ-
կետ քրո նիկ խն դիր նե րով մարդ կանց հա մար բու ժօգ նու թյուն տրա մադ րե լիս: 

 Վե րա դար ձած միգ րանտ ներ 

1. Ու նե ցե՞լ եք վե րա դար ձած միգ րանտ նե րին բու ժօգ նու թյան տրա մադր ման փորձ (ե թե պա տաս-
խա նը բա ցա սա կան է, մյուս հար ցե րը տե ղին չեն): 

2.	 Ի՞նչ	տի	պի	քրո	նիկ	հի	վան	դու	թյուն	ու	նե	ցող	ներ	են	դի	մում	Ձեր	հաս	տա	տու	թյուն:	
3.	 Դուք	ծա	նո՞թ	եք	այն	տի	պի	ա	ռող	ջա	կան	խն	դիր	նե	րին,	 ո	րոն	ցով	վե	րա	դար	ձած	միգ	րանտ	նե	րը	

դի	մում	են	Ձեր	հաս	տա	տու	թյուն:	
4.	 Ձեր	 կար	ծի	քով	 դուք	 բա	վա	րար	տե	ղե	կատ	վու	թյուն/	գի	տե	լիք	ներ	ու	նե՞ք	այն	 քրո	նիկ	 հի	վան	դու

թյան մա սին, ո րոնք առ կա են վե րա դար ձած միգ րանտ նե րի մոտ: 
5. Ե թե ոչ, ո ՞ր ա ռող ջա կան խն դիր նե րի մա սին ա վե լի շատ տե ղե կատ վու թյան կա րիք ու նեք: 
6. Զ գու՞մ եք տար բե րու թյուն քրո նիկ հի վան դու թյուն ու նե ցող մշ տա կան բնա կիչ նե րի և վե րա դար-

ձած հի վանդ նե րի միջև: 
7.	 Ե	թե	այո,	Ձեր	կար	ծի	քով	ո	՞րն	է	այդ	տար	բե	րու	թյու	նը:	
8.	 Ի՞նչ	է	ան	հրա	ժեշտ	Ձեզ	որ	պես	բու	ժաշ	խա	տո	ղի	կամ	բուժ	հաս	տա	տու	թյան	ա	պա	հո	վե	լու	հա	մար	

վե րա դար ձած միգ րանտ նե րի այս խմ բին օպ տի մալ բու ժօգ նու թյամբ: 
9. Այն տար բեր վու՞մ է նույն խմ բի այն հի վանդ նե րին տրա մադր վող բու ժօգ նու թյու նից, ով քեր չեն 

գնա ցել ար տա սահ ման: 
10. Այս ե րկ րում կա՞ պե տու թյան կող մից ֆի նան սա վոր վող ա ռող ջա պա հա կան ծրա գիր: 
11. Ե թե այո, վե րա դար ձած միգ րանտ նե րը ծագ ման եր կիր վե րա դառ նա լուց հե տո ի րա վա սո՞ւ են 

օ գտ վել այս ծրագ րից: 
12. Այս ա ռող ջա պա հա կան ծրա գի րը տրա մադ րու՞մ է փոխ հա տու ցում եր կա րա ժամ ետ քրո նիկ 

ա ռող ջա կան խն դիր նե րի հա մար: 
13.	Ձեր	կար	ծի	քով	ո	րո՞նք	են	ա	մե	նա	մեծ	խո	չըն	դոտ	նե	րը,	ո	րոնց	հան	դի	պում	են	վե	րա	դար	ձած	միգ

րանտ	նե	րը,	 ով	քեր	 ու	նեն	 եր	կա	րա	ժամ	 ետ	 քրո	նիկ	 հի	վան	դու	թյան,	 օ	րի	նակ՝	 ՄԻ	ԱՎ/	ՁԻ	ԱՀի,	
շա քա րախ տի, հե պա տի տի, քաղց կե ղի (ն շեք քրո նիկ հի վան դու թյուն նե րի ա նուն նե րը՝ կախ ված 
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նրա նից, թե ի նչ տի պի բուժ հաս տա տու թյու նում եք գտն վում) հա մար բու ժօգ նու թյան/ բուժ ման 
կա րիք: 

14.	Ձեր	կար	ծի	քով	ի	՞նչ	մար	տահ	րա	վեր	ներ	են	ու	նե	նում	քրո	նիկ	հի	վան	դու	թյուն	ու	նե	ցող	վե	րա	դար
ձած ներն ի րենց ան հրա ժեշտ բու ժօգ նու թյու նը ստա նա լու ա ռն չու թյամբ: 

15.	Ձեր	կար	ծի	քով	ի	նչ	պե՞ս	կա	րե	լի	է	հաղ	թա	հա	րել	այս	մար	տահ	րա	վեր	նե	րը:	

 Հար ցազ րույց վե րաին տեգր ման ծրագ րի աշ խա տակ ցի հետ 

1. Ի՞նչ կազ մա կեր պու թյու նում եք աշ խա տում: 
2. Ի՞նչ դեր ու նեք այդ կազ մա կեր պու թյու նում: 
3. Ինչ պի սի՞ ծա ռա յու թյուն ներ է տրա մադ րում ձեր կազ մա կեր պու թյու նը վե րա դար ձած միգ րանտ նե-

րին: 
4. Տա րե կան մի ջի նում քա նի՞ վե րա դար ձած միգ րան տի է օգ նում ձեր կազ մա կեր պու թյու նը: 
5. Օգ նու թյուն ստա ցած վե րա դար ձած միգ րանտ նե րից քա նի՞սն ու նեն քրո նիկ հի վան դու թյան խն-

դիր ներ: 
6. Ի՞նչ մար տահ րա վեր ներ են ու նե նում վե րա դար ձած ներն ը նդ հան րա պես և ա ռող ջա կան խն դիր-

նե րով վե րա դար ձած նե րը մաս նա վո րա պես վե րաին տեգր ման գոր ծըն թա ցում (օ րի նակ՝ աշ խա-
տանք գտ նե լը և հա մայն քի հետ հար մար վե լը): 

7.	 Ձեր	կար	ծի	քով	ի	նչ	պե՞ս	կա	րե	լի	է	հաղ	թա	հա	րել	այս	մար	տահ	րա	վեր	նե	րը:	
8. Ի՞նչ դեր ու նի ձեր կազ մա կեր պու թյու նը, ձեր ե րկ րի կա ռա վա րու թյու նը, միգ րան տի ըն տա նի քը և 

հենց ին քը՝ միգ րան տը: 

 Հար ցազ րույց ա ռող ջա պա հա կան ո լոր տի փոր ձա գե տի հետ 

1. Ի՞նչ դեր ու նեք ձեր գոր ծա կա լու թյու նում/ կազ մա կեր պու թյու նում: 
2. Հա յաս տա նի ա ռող ջա պա հա կան հա մա կարգն ի վի ճա կի՞ է տրա մադ րել եր կա րա ժամ ետ 

խնամք/ բու ժում/ա ջակ ցու թյուն քրո նիկ ա ռող ջա կան խն դիր նե րի հա մար: 
3. Ե թե ոչ, ի ՞նչ մար տահ րա վեր ներ է դի մա կա յում ա ռող ջա պա հա կան հա մա կար գը եր կա րա ժամ-

կետ քրո նիկ խն դիր նե րով մարդ կանց հա մար բու ժօգ նու թյուն տրա մադ րե լիս: 
4. Ինչ պի սի՞ ան վճար և վճա րո վի ծա ռա յու թյուն ներ կան վե րա դար ձած ան ձանց հետ ևյալ խմ բե րի 

հա մար՝ 
•	 Ք	րո	նիկ	հի	վան	դու	թյուն	ու	նե	ցող	մար	դիկ/	տա	րեց	ներ/	հաշ	ման	դամ	 եր/	ե	րե	խա	ներ	

5. Ի՞նչ մար տահ րա վեր ներ են ու նե նում վե րա դար ձած ներն ը նդ հան րա պես և ա ռող ջա կան խն դիր-
նե րով վե րա դար ձած նե րը, մաս նա վո րա պես, հետ ևյալ հար ցե րում՝ 
•	 ի	րենց	ան	հրա	ժեշտ	բու	ժօգ	նու	թյու	նը	ստա	նա	լիս,	
•	 վե	րաին	տեգր	ման	գոր	ծըն	թա	ցում	 (օ	րի	նակ՝	առ	կա	ծա	ռա	յու	թյուն	նե	րի	և	 ի	րա	վա	կան	դաշ	տի	

վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան պա կաս, զբաղ վա ծու թյան խն դիր ներ, սո ցի ա լա կան և հո գե-
բա նա կան վե րաին տեգ րում և այլն) 

6.	 Ձեր	կար	ծի	քով	ի	նչ	պե՞ս	կա	րե	լի	է	հաղ	թա	հա	րել	այս	մար	տահ	րա	վեր	նե	րը:	
7.	 Ձեր	կար	ծի	քով	ի	նչ	պե՞ս	կա	րե	լի	է	լու	ծել	հետ	ևյալ	խն	դիր	նե	րը՝	

•	 վե	րա	դար	ձած	նե	րին	նշա	նակ	ված	դե	ղա	մի	ջոց	նե	րի	ներկր	ման	խն	դիր,	
•	 այն	դե	ղա	մի	ջոց	նե	րի	փո	խա	րին	ման	խն	դի	րը,	ո	րոնք	առ	կա	չեն	Հա	յաս	տա	նում:	

8. Ի՞նչ դեր ու նեն Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը, տե ղա կան, մի ջազ գային և հա սա րա կա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րը: 
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9. Տար բեր հաս տա տու թյուն նե րի (ի նչ պի սիք են տե ղա կան, մի ջազ գային և հա սա րա կա կան կազ-
մա կեր պու թյուն նե րը) կող մից ի րա կա նաց ված աշ խա տան քի հա մա կար գու մը խն դի՞ր է Հա յաս-
տա նի հա մար, ին չու՞: 

10.	Ձեր կար ծի քով կա՞ ը նդ հան րա պես վե րա դար ձած նե րի և, մաս նա վո րա պես, ա ռող ջա կան խն դիր-
ներ ու նե ցող վե րա դար ձած ան ձանց հա մար վե րաին տեգր ման նպա տա կային պե տա կան ծրագ-
րե րի ան հրա ժեշ տու թյուն: 

 Հար ցազ րույց ա պա հո վագ րա կան ըն կե րու թյան ներ կա յա ցուց չի հետ 

1. Ի՞նչ դեր ու նեք ձեր գոր ծա կա լու թյու նում/ կազ մա կեր պու թյու նում: 
2. Որ քա նո՞վ է բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյու նը տա րած ված Հա յաս տա նում: Բնակ չու թյան ո ՞ր տո-

կոսն ու նի բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյուն: 
3. Ի՞նչ ըն թա ցա կար գեր են պա հանջ վում բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյան հա մար դի մե լիս: 
4.	 Դուք տրա մադ րու՞մ եք բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյան փա թեթ ներ ը նդ հան րա պես վե րա դար-

ձած նե րի և, մաս նա վո րա պես, ա ռող ջա կան խն դիր ներ ու նե ցող վե րա դար ձած ան ձանց հա մար: 
Ե թե այո, ը նդ հա նուր առ մամբ վե րա դար ձած նե րի և, մաս նա վո րա պես, ա ռող ջա կան խն դիր ներ 
ու նե ցող վե րա դար ձած ան ձանց հա մար ի ՞նչ տի պի փա թեթ ներ են առ կա: 

5. Կա՞ ա րդյոք տար բե րու թյուն, ե րբ հա ճա խորդ նե րը դի մում են ան հա տա կան փա թե թի հա մար 
կոր պո րա տիվ փա թեթ նե րի հա մե մատ: Ե թե այո, ո ՞րն է այդ տար բե րու թյու նը: 

6. Ի՞ն չը կքա ջա լե րի միգ րանտ նե րին դի մել բժշ կա կան ա պա հո վագ րու թյան հա մար Հա յաս տա նում 
(ծա նո թու թյուն ա պա հո վագ րա կան պո լիս նե րին, հա վե լյալ օ գուտ ներ և այլն): 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4. Համաձայնության ձևաթուղթ 
վերադարձած անձանց համար 

ՄՄԿ հար ցազ րույ ցի հա մա ձայ նու թյան ձևա թուղթ 
Կ ՎԱՎ ծրագ րեր քրո նիկ հի վան դու թյուն ու նե ցող միգ րանտ նե րի հա մար  

(Կ ՎԱՎ-ՔՀՄ)

 Սույ նով ես հա մա ձայ նում եմ և թույլ եմ տա լիս ՄՄԿ-ին ի րա կա նաց նել հար ցազ րույց ի նձ 
հետ այն մա սին, թե ի նչ է տե ղի ու նե ցել իմ ծագ ման եր կիր վե րա դառ նա լուց հե տո: Իմ կող մից 
տրա մադր ված տե ղե կատ վու թյու նը կա րող է օգ տա գործ վել ՄՄԿ-ի կող մից կա մա վոր վե րա դար-
ձի վե րա բե րյալ ի րենց հե տա զո տու թյու նում: Ես հաս կա նում եմ, որ իմ կող մից տրա մադր ված տե-
ղե կատ վու թյունն օգ տա գործ վե լու է ՄՄԿ-ի կող մից մշակ վող նյու թե րում, այդ թվում՝ ՄՄԿ-ի վեբ 
կայ քում: ՄՄԿ-ն չի օգ տա գոր ծի իմ ի րա կան ա նու նը: 

 Շա հա ռու ի ա նու նը

Ս տո րագ րու թյուն 

Ամ սա թիվ

ՄՄԿ աշ խա տակ ցի ա նու նը

Ս տո րագ րու թյուն 

Ամ սա թիվ
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Հ րա տա րա կու թյան պատ րաս տեց՝  
ՄՄԿ-ի Հա յաս տա նում ծրագ րե րի մշակ ման և ի րա կա նաց ման բա ժի նը 

 Հա յաս տա նում միգ րանտ նե րի վե րաին տեգր ման վրա նե րազ դող 
ա ռող ջա պա հա կան գոր ծոն նե րի գնա հա տում 

Հե ղի նակ՝ Էլ մի րա Բախ շի նյան
Թարգ մա նիչ` Տ. Բաղ դա սա րյան

Միգ րա ցի այի մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն
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