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ԴԱՍԸՆԹԱՑԱՎԱՐԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ i

Շնորհակալական խոսք

Սույն «Դասընթացավարի ուղեցույցի» լույս տեսնելը հնարավոր է դարձել Ամե րիկայի Միացյալ 
Նահանգների Պետդեպարտամե նտի Մարդկանց թրաֆիքինգի մոնիթորինգի և հակազդման 
գրասենյակի առատաձեռն աջակցության շնորհիվ՝ դրամաշնորհ թիվ S-SGTIP-10-GR-0026: Ուսումն ական 
նյութերը հիմն ված են «Թրաֆիքինգից տուժած անձանց խնամքը՝ ուղեցույց բուժաշխատողների 
համար» ձեռնարկի վրա, որը հրատարակվել է 2009 թվականին Մարդկանց թրաֆիքինգի հակազդման 
համաշխարհային նախաձեռնության աջակցությամբ: Ուսումն ական նյութերի մշակումը համակարգվել 
է Միգրացիայի մի ջազգային կազմակերպության (ՄՄԿ) և Հիգիենայի և արևադարձային բժշկության 
Լոնդոնի դպրոցի Գենդերային բռնության և առողջության կենտրոնի (ՀԱԲԼԴ) կողմի ց:

Մենք պատիվ ենք ունեցել արժանանալու ՄՄԿ-ի թրաֆիքինգի հակազդման և առողջապահության 
հարցերով փորձագետների ցանցի աջակցությանն ու մասնակցությանն այս ծրագրի ողջ ընթացքում: 
Ուսուցողական փաթեթը մշակել և կատարելագործվել է փորձարկային դասընթացների ժամանակ, 
որոնք իրականացվել են անգլերեն, արաբերեն և իսպաներեն լեզուներով հետևյալ երկրների 
բուժաշխատողների հետ` Անտիգուա և Բարբուդա, Բելիզ, Կոստա Ռիկա, Եգիպտոս, էլ Սալվադոր, 
Գայանա և Հորդանան: Դասավանդողների և ներդրում ունեցած անձանց շարքում են հետևյալ անձինք՝ 
Ռոզիլայն Բորլանդ, Սառա Բութրոս, Սառա Քրերգս, Քրիստեն Դեդեյ, Փունամ Դհավան, Անա Հիդալգո, 
Մարիա Մորեյն, Չիսի Մյուլեր, Մարիյա Նիկոլովսկա, Մուհամե դ Ռեֆաաթ, Պեսյանս Սիզանի, Շայբան 
Տաքա, Կարլով Վան Դեր Լաատ, Հեյլի Ուեստ, Թեա Զաքարիա և Քեթի Ցիմե րման: Շնորհակալություն 
ենք հայտնում «Oxford Change Management» խորհրդատվական ընկերությանը ուսումն ական փաթեթի 
սկզբնական փուլերի մշակմանը աջակցելու համար:

Սույն ուղեցույցը մշակվել է Միգրացիայի մի ջազգային կազմակերպության Միգրանտների 
առողջության վարչության տնօրեն դր. Դավիդ Մոսկայի և Միգրանտների աջակցության վարչության 
տնօրեն Լորենս Հարտի աջակցությամբ:
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Ներածություն

Բարի գալուստ «Թրաֆիքինգից տուժած անձանց խնամքը՝ ուղեցույց բուժաշխատողների համար» 
դասընթաց:

Բուժաշխատողների տեսակետից՝ մարդկանց թրաֆիքինգն ընկալվում է որպես շատ լուրջ 
վտանգ առողջության համար, քանզի բռնության այլ տեսակների պես՝ այն կապված է ֆիզիկական 
և հոգեբանական վն ասվածքների հետ: Իրազեկված և ուշադիր բուժաշխատողը կարող է կարևոր 
դերակատարում ունենալ աննկարագրելի և շարունակական չարաշահումն երի ենթարկված անձանց 
աջակցության և բուժման գործում: Բուժաշխատողների համար թրաֆիքինգից զոհ դարձած անձանց 
ախտորոշումը և բուժումը կարող է առաջացնել մի  շարք նոր մարտահրավերներ` կապված խնամքի 
մատուցման հետ: Գիտակցելով համաշխարհային ուղեցույց ունենալու անհրաժեշտությունը՝ 
Միգրացիայի մի ջազգային կազմակերպությունը (ՄՄԿ) և Հիգիենայի և արևադարձային բժշկության 
Լոնդոնի դպրոցի (ՀԱԲԼԴ) Գենդերային բռնության և առողջության կենտրոնը փորձագետների խմբի 
նախաձեռնությամբ և Մարդկանց թրաֆիքինգի հակազդման Միավորված ազգերի կազմակերպության 
համաշխարհային նախաձեռնության ֆինանսավորմամբ (ՄԱԿ-Ի ՄԹՀՆ) 2009 թվականին մշակեցին 
համաշխարհային ձեռնարկ: «Թրաֆիքինգից տուժած անձանց խնամքը՝ ուղեցույց բուժաշխատողների 
համար» ձեռնարկում համադրվում են հետազոտություններ, գործնական փորձ և լավագույն 
ընթացակարգեր՝ դարձնելով այն կիրառելի գործիք նրանց համար, ովքեր թրաֆիքինգի զոհ դարձած 
անձանց (նույնականացված զոհերին կամ ազգաբնակչության այն խմբերին, որոնք կարող են 
ընդգրկել ոչ նույնականացված զոհերի կամ շահագործումի ց տուժած այլ անձանց) մատուցում են 
բուժծառայություններ:

2010 թվականին Միգրացիայի մի ջազգային կազմակերպությունը և Հիգիենայի և արևադարձային 
բժշկության Լոնդոնի դպրոցը մի ասին մե կնարկեցին ծրագրի երկրորդ փուլը, որը կենտրոնանում էր 
բուժաշխատողների կարողությունների ձևավորման վրա՝ մի  այնպիսի ուսումն ական փաթեթի մշակման 
մի ջոցով, որը պետք է լրացներ մի  քանի լեզուներով հրատարակված ձեռնարկը: Ուսումն ական փաթեթը 
հիմն ված է այս ձեռնարկի վրա և ի սկզբանե լույս է տեսել անգլերեն, իսպաներեն և արաբերեն 
լեզուներով՝ Ամե րիկայի Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամե նտի Մարդկանց թրաֆիքինգի 
մոնիթորինգի և հակազդման գրասենյակի առատաձեռն աջակցությամբ:

Ուսումն ական փաթեթը բաղկացած է վեց դասախոսություններից, որոնք կազմում են 
բուժաշխատողների հիմն ական դասընթացը և հիմնված են «Թրաֆիքինգից տուժած անձանց խնամքը» 
ձեռնարկի վրա: Հիմն ական դասընթացը տևում է մոտավորապես երկու օր և ենթադրում է որոշակի 
ճկունություն՝ կախված օգտագործվող վարժություններից և ձեռնարկից վերցված լրացուցիչ թեմաներից:

«Դասընթացը վարողի ուղեցույցը» և դրան ուղեկցող նյութերը մշակվել են նրանց համար, ովքեր 
ցանկանում են իրականացնել բուժաշխատողների ուսուցումը: Դասընթացը նախատեսված է բոլոր 
տեսակի և մակարդակների բուժաշխատողների համար (օրինակ՝ բուժքույրեր, բժշկական տեխնիկներ, 
բժիշկներ, խորհրդատուներ և այլն) և, մասնավորապես նրանց համար, ովքեր ակտիվորեն 
բուժծառայություններ են մատուցում:

Դասընթացը վարողի ուղեցույցը բաղկացած է երկու մասից. 

1-ին մասը պարունակում է հիմն ական տեղեկություններ դասընթացը վարողի համար և բացատրում է, 
թե ինչպես պատրաստվել դասընթացին: Դասընթացը վարելու վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ 
կարելի է գտնել 1-ին հավելվածում:



      

4

2-րդ մասը պարունակում է տեղեկություններ, որոնք անհրաժեշտ են «Թրաֆիքինգից տուժած 
անձանց խնամք» հիմն ական դասընթացը վարելու համար:

Հիմն ական դասընթացի յուրաքանչյուր դասախոսության շրջանակներում Դուք կգտնեք.

 Դասախոսության համառոտ նկարագիրը, այդ թվում՝ նպատակներ և ժամանակացույց
 Նշումն եր դասընթացը վարողի համար, որտեղ բերված են մանրամասն հրահանգներ 

յուրաքանչյուր դասախոսության, այդ թվում վարժությունների անցկացման վերաբերյալ 
 «Power Point» սլայդեր (կարող եք արտագրել դրանք գրատախտակի վրա, եթե Ձեր 

տրամադրության տակ չկա պրոյեկտոր կամ համակարգիչ)
 Դասախոսության հետ կապված բաժանվող նյութեր

Լրացուցիչ թեմաների վերաբերյալ տեղեկություններ և դրանց հետ կապված ուսումն ական 
նպատակներ, որոնք հիմն ված են ձեռնարկի այն բովանդակության վրա, որը ընդգրկված չէ հիմն ական 
դասընթացում և ներառված է 2-րդ հավելվածում: Հնարավոր է, որ դասընթացը վարողները ցանկանան 
ընդգրկել այս թեմաները ավելի երկար տևողություն ունեցող դասընթացներում կամ ապագա 
դասընթացներում՝ նույն մասնակիցների հետ:

Ամբողջական ուսումն ական փաթեթը կարելի է գտնել առցանց Միգրացիայի մի ջազգային 
կազմակերպություն գրախանութում (http://publications.iom.int/book] ore) և Հիգիենայի ու արևադարձային 
բժշկության Լոնդոնի դպրոցի կայքէջում (http://genderviolence.lshtm.ac.uk/category/reports/):

Հուսով ենք, որ «Թրաֆիքինգից տուժած անձանց խնամքը» ձեռնարկն օգտակար կլինի Ձեզ համար:

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
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ԱՌԱՋԻՆ
Դասընթացի 

նախապատրաստում



      



ԹՐԱՖԻՔԻՆԳԻՑ ՏՈՒԺԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԽՆԱՄՔԸ. 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԱՎԱՐԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 7 

Պատրաստեք Ձեր ուսումնական պլանը

Խիստ կարևոր է, որ Դուք, որպես դասընթացը վարող, նախապես պատրաստվեք դասընթացին: Այս 
բաժնում ներկայացված են հատուկ հրահանգեր, թե ինչպես պատրաստել Ձեր ուսումն ական պլանը, 
ինչպիսի նախապատրաստական աշխատանքներ և այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ են հարկավոր 
առողջության և մարդկանց թրաֆիքինգի թեմային նվիրված դասընթացին պատրաստվելու համար:

Նախքան Ձեր ուսումն ական նյութերը պատրաստելը հարկավոր է որոշել, թե արդյոք ուսումն ական 
պլանում պահանջվում են որևէ փոփոխություններ: Հիշեք, որ դասընթացը հիմն ված է այն ենթադրության 
վրա, որ հիմն ական դասընթացի բովանդակությունը ներկայացվելու է առնվազն երկու ամբողջ 
օրվա ընթացքում՝ փոքր շտկումն երով, որոնք կոչված են ապահովելու, որ համատեքստը և բերված 
օրինակները բավարարեն մասնակիցների և իրավիճակից բխող կարիքները:
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Ուսումն ական պլան պատրաստելիս հարկավոր է հաշվի առնել մի  շարք գործոններ.

Ակնկալիքներ

Որո՞նք են դասընթացի լսարանի և (կամ) մասնակիցների պահանջները:
Որո՞նք են ուսման ձգտումը խրախուսող տեղի կարիքները, և արդյո՞ք այս կարիքները 

համապատասխանում են այստեղ բերված բովանդակությանը:
Բուժաշխատողների գործելակերպում ինչպիսի՞ արդյունք կամ փոփոխություն  հույս ունեք 

ապահովելու և արդյո՞ք կհասնեք այս ուսումն ական փաթեթում նախատեսված նպատակներին:

Այս դասընթացը նախատեսված է այն բուժաշխատողների համար, ովքեր ծառայություններ 
են մատուցում հետևյալ խմբերի համար. 1) որպես թրաֆիքինգի զոհ նույնականացված 
անձինք, 2) ազգաբնակչության խոցելի խմբեր, որտեղ կարող են ընդգրկվել թրաֆիքինգի 
զոհ դարձած անձինք, սակայն ովքեր դեռևս չեն նույնականացվել: Թեև այս դասըթանցի 
շրջանակներում բերված նյութի բովանդակությունը կարող է օգտակար լինել ոչ 

առողջապահական ծառայություններ մատուցող մասնակիցների համար, սակայն հարկավոր է մտապահել, 
որ ուսուցումն  առավելապես արդյունավետ է, երբ մասնակիցների մե ծամասնությունը բուժաշխատողներ են: 
Դասընթացը նախատեսված է բոլոր տեսակի և մակարդակների բուժաշխատողների համար (օրինակ՝ 
բուժքույրեր, բժշկական տեխնիկներ, բժիշկներ, խորհրդատուներ և այլն) և, մասնավորապես նրանց համար, 
ովքեր ակտիվորեն ծառայություններ են մատուցում:

Կարելի է թիմում որպես մասնակից ընդգրկել տեղի թրաֆիքինգի հակազդման 
կազմակերպությունների կամ ծառայություն մատուցողների որևէ ներկայացուցչի, եթե 
նման անձ արդեն ընդգրկված չէ թիմում: Թեև մասնակիցների մե ծամասնությունը 
պետք է լինեն բուժաշխատողներ, սակայն թրաֆիքինգի հակազդմամբ զբաղվող 

տեղի կազմակերպությունների փորձը կարող է քննարկումն երին և վարժություններին խորություն և 
առկա ռեսուրսների և ուղղորդման մե խանիզմն երի վերաբերյալ գործնական գիտելիքներ հաղորդել:

Ժամանակ

Որքա՞ն ժամանակ Դուք և Ձեր մասնակիցները կարող եք իրատեսաբար հատկացնել դասընթացին:
Ինչպիսի՞ ժամանակացույց ընդունելի կլինի Ձեր պարագայում: Օրինակ, որոշ երկրներում նախընտրելի 

է սկսել վաղ առավոտյան և ավարտել օրվա երկրորդ կեսին, մի նչդեռ այլ երկրներում ակնկալվում է, 
որ դասընթացը սկսվի ավելի ուշ:

Որքա՞ն ժամանակ է հարկավոր նախատեսել ճաշի ընդմի ջման և այլ ընդմի ջումն երի համար:

Բազում իրավիճակներում ընդունված է անցկացնել բացման դասախոսություն կամ 
արարողություն՝ մասնակիցներին ողջունելու նպատակով: Դասախոսությունը կարող 
է կրել պաշտոնական կամ ոչ պաշտոնական բնույթ և կարող է ընդգրկել դասընթացին 
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աջակցություն ցուցաբերող կազմակերպությունների և հաստատությունների բարձրաստիճան 
ներկայացուցիչների: Անհրաժեշտության դեպքում՝ անպայման համոզվեք, որ նման մի ջոցառման 
համար ժամանակ է հատկացված, որպեսզի բարձրաստիճան հյուրերը բացման խոսքից հետո 
կարողանան հեռանալ:

Դասընթացը նախատեսված է երկու օրվա համար, սակայն կարող է կրճատվել կամ 
երկարացվել՝ կախված դրանում ներառված վարժություններից: Ուսումն ական փաթեթում 
առաջարկվող օրակարգը շտկելիս հարկավոր է հաշվի առնել տեղի ակնկալիքները:
Հաճախ բուժաշխատողների աշխատանքային օրակարգը ճկուն չէ, կամ էլ նրանց 
աշխատանքային պարտավորությունները պահանջում են փոխել դասընթացի 

սովորական ժամանակացույցը տվյ ալ համատեքստում:

Հատկապես այն դեպքերում, երբ բուժաշխատողների օրակարգը պաշտոնապես է 
ամրագրված հանրային առողջապահական համակարգի կողմի ց, դասընթացը կարող 
է անցկացվել հիմք ընդունելով այդ ժամանակացույցը:

Դասավանդող թիմ

Որքա՞ն դասավանդող է պահանջվելու դասընթացն անցկացնելու համար: Ո՞վ է վարելու 
յուրաքանչյուր դասախոսությունը:

Արդյո՞ք դասընթացի որոշ հատվածներում Դուք մասնագետի (օրինակ՝ թրաֆիքինգի հակազդման 
մասնագետի, առողջապահության մասնագետի և այլ մասնագետների) աջակցություն կարիքն ունեք:

Խիստ կարևոր է, որ դասընթացին մասնակցի որևէ մե կը, ով ծանոթ լինի մարդկանց 
թրաֆիքինգի խնդրին: Լավ կլինի, եթե նման մասնագետը մասնակցի դասընթացին 
որպես դասավանդող թիմի  անդամ: Եթե Դուք այս թեմայի շուրջ փորձ չունեք, ապա 
խորհուրդ է տրվում հրավիրել թրաֆիքինգի հակազդման գծով տեղի որևէ 
գործընկերոջ, ով կընդգրկվի դասավանդող թիմի  կազմում:

Նույնիսկ, եթե Դուք փորձառու եք թրաֆիքինգի հակազդման հարցում, մի ևնույն է, 
եթե Դուք տվյ ալ քաղաքից և (կամ) երկրից չեք, ապա կարևոր է ներգրավել տեղի 
համատեքստին ծանոթ որևէ մե կին, ով կկարողանա համապատասխանեցնել 
հաղորդվող տեղեկությունները և պատասխանել տվյ ալ համատեքստին բնորոշ 
հարցերին: Անհրաժեշտության դեպքում կարելի է նման մասնագետ հրավիրել՝ 

դասընթացի դասախոսություններից որևէ մե կն անցկացնելու նպատակով:

Շատ օգտակար է, երբ դասընթացը վարում է մե կից ավելի մարդ: Օրինակ, եթե 
դասավանդող թիմի  որևէ անդամ ավելի շատ փորձ ունի մարդկանց թրաֆիքինգի 
հարցում, ապա նպատակահարմար է նրան հանձնարարել անցկացնել 1-ին 
դասախոսությունը: Ավելի անմի ջական աջակցության և բուժօգնության փորձ ունեցող 
դասավանդողը, հավանաբար, ավելի հարմար կլինի 2-րդ դասախոսության համար:

Թեև խորհուրդ է տրվում դասընթացն անցկացնել մե կ լեզվով, սակայն որոշ 
իրավիճակներում հնարավոր է որոշ մասնակիցներին բաժանվող նյութերը 
տրամադրել այլ լեզվով, կամ էլ համընթաց թարգմանություն ապահովել որոշ 
դասավանդողների համար: Այս ամե նի համար պահանջվելու է լրացուցիչ ժամանակ, 
և հարկավոր է հաշվի առնել տվյ ալ հանգամանքը ուսումն ական պլանում:

Ենթադրվում է, որ դասընթացին պետք է մասնակցի ընդհանուր առմամբ մի նչև 25 հոգի, որպեսզի 
հնարավոր լինի աշխատել առավելագույնը հինգ-վեց հոգանոց փոքր խմբերում, ինչպես նաև՝ արդյունավետ 
քննարկումն եր անցկացնել ամբողջ խմբի մասնակցությամբ: Կախված մասնակիցների քանակից՝ Ձեզանից 
կպահանջվի ըստ անհրաժեշտության շտկել յուրաքանչյուր բաժնի գնահատվող տևողությունը:

Ուսումն ական պլանն ավարտուն տեսքի բերելուց հետո Ձեզանից կպահանջվի մանրակրկիտ կերպով 
պատրաստվել դասընթացին, այդ թվում՝ պատրաստել համապատասխան նյութերը և դասասենյակը:
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Ճանաչեք տեղի համատեքստը

Ներկայացված ուսումն ական նյութերը մշակվել են որպես տարբեր իրավիճակներում օգտագործման 
ենթակա ճկուն ռեսուրս: Արդյունքում հնարավոր է, որ ներկայացված նյութերը երբեմն  ճշգրիտ չարտացոլեն 
տեղի համատեքստը: Մենք խորհուրդ ենք տալիս դասընթացը վարողին նախքան դասընթացի մե կնարկը 
մի շտ ուսումն ասիրել տեղի խնդիրները, ռեսուրսները և օրինակները՝ համոզվելու, որ դասընթացն 
արտացոլում է մասնակիցներին բնորոշ համատեքստը (օրինակ՝ ստեղծված իրավիճակի համար օրինակներ):

Հարկավոր է համոզվել, որ Ձեզ հնարավորինս շատ բան է հայտնի մարդկանց 
թրաֆիքինգի վերաբերյալ տեղի համատեքստում:

Մասնավորապես, առաջարկվում է փորձել տարրական տեղեկություններ ստանալ 
հետևյալ հարցերի շուրջ.

Արդյո՞ք տվյ ալ երկրում գործում է թրաֆիքինգի դեմ ուղղված որևէ տեղական օրենք: Արդյո՞ք այն 
համապատասխանում է Պալերմոյի արձանագրությամբ ամրագրված մարդկանց թրաֆիքինգի 
սահմանմանը և դրա հետ կապված հանձնարարականներին:

Ծանոթացեք այս թեմայի հետ կապված օրենսդրությանը (օրինակ՝ ընտանեկան բռնության և (կամ) 
գենդերային պատկանելիությամբ պայմանավորված բռնության և այլն):

Արդյո՞ք տվյ ալ երկրում հետաքննվել կամ հետապնդվել են թրաֆիքինգի դեպքեր:
Արդյո՞ք գոյություն ունի թրաֆիքինգի հակազդման խնդիրներով զբաղվող ազգային կոմի տե, 

աշխատանքային խումբ կամ մարմի ն: Արդյո՞ք առողջապահական հատվածը ներգրավված է:
Ինչպիսի՞ մի գրացիոն հոսքեր (մի ջազգային և ներքին) կան կապված տվյ ալ երկրի կամ 

տարածաշրջանի հետ:
Որո՞նք են այն հիմն ական աշխատանքային ոլորտները, որտեղ շահագործումը և չարաշահումն երը 

համարվում են տարածված:
Արդյո՞ք տվյ ալ երկրում գործում է որևէ ապաստարան թրաֆիքինգի զոհ դարձած անձանց համար: 

Արդյո՞ք այնտեղ ընդունում են տղամարդկանց, կանանց, տղաների և աղջիկների: Արդյո՞ք գոյություն 
ունեն այլ ապաստարաններ (օրինակ՝ ընտանեկան բռնության զոհերի համար):

Արդյո՞ք գոյություն ունի որևէ մասնագիտացված հասարակական կազմակերպություն, որ 
գործունեություն է ծավալում մարդկանց թրաֆիքինգի խնդրի շուրջ:

Արդյո՞ք գործում է որևէ թեժ գիծ կամ այլ հեռախոսահամար կապված մարդկանց թրաֆիքինգի հետ: 
Արդյո՞ք գործում են համապատասխան սոցիալական ծառայությունների այլ օգնության գծեր:

Արդյո՞ք գործում է որևէ պաշտոնական ուղղորդման համակարգ կամ այլ ընդունված պաշտպանության 
ընթացակարգ նույնականացված թրաֆիքինգի զոհերի համար:

Արդյո՞ք մարդկանց թրաֆիքինգի խնդրի առնչությամբ իրականացվել են որևէ ուսումն ասիրություններ, 
որոնք անդրադարձել են տվյ ալ համատեքստին: Արդյո՞ք դրանցում ընդգրկված է եղել 
առողջապահության ոլորտը:

Արդյո՞ք վերջերս անցկացվել են որևէ նշանակալի մի ջոցառումն եր կամ համաժողովն եր այս խնդրի 
շուրջ:

Արդյո՞ք մարդկանց թրաֆիքինգի խնդիրը վերջերս լուսաբանվել է մամուլում: Արդյո՞ք կան որևէ թյուր 
պատկերացումն եր կամ կարծրատիպեր, որոնք արտացոլվում են լրատվամի ջոցներում:

Արդյո՞ք կան տվյ ալներ կամ գնահատականներ աջակցություն ստացած թրաֆիքինգի զոհերի թվի 
վերաբերյալ:

Ի՞նչ են իրենցից ներկայացնում տեղական դատաբժշկական զննման ընթացակարգերը (օրինակ՝ ու՞մ 
են դիմում դատաբժշկական զննում անցկացնելու համար, գործում են արդյո՞ք բռնաբարությունների 
ճգնաժամային կենտրոններ, ոստիկանության մասնագիտացած ստորաբաժանումն եր, շտապ 
բուժօգնության բաժանմունքի աշխատակիցներ):

Դեպքերի մասին զեկուցելու ինչպիսի՞ պահանջներ կան բժիշկների համար (օրինակ, ե՞րբ է 
պահանջվում հայտնվել երեխայի չարաշահման, երեխայի սեռական չարաշահման, բռնաբարության 
և այլ դեպքերի մասին):

Թեև կարող է դժվար լինել գտնել բոլոր վերոնշյալ տեղեկությունները, կարևոր է 
իմանալ հնարավորինս շատ բան այս խնդրի շուրջ: Հնարավոր է, որ մասնակիցները 
Ձեզ տան այս հարցերից մի  քանիսը, իսկ նրանցից ոմանք էլ կարող են նաև իմանալ 
դրանց պատասխանները:
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Անպայման համոզվեք, որ հասկանում եք մարդկանց թրաֆիքինգի այն սահմանումը, 
որը բերված է Պալերմոյի արձանագրությունում (տես 1-ին դասախոսություն): Սա 
հատկապես կարևոր է առաջին դասախոսության ժամանակ, սակայն կարող են 
հարցեր առաջանալ դասընթացի ողջ տևողության ընթացքում:

Հնարավոր է, որ Դուք ցանկանաք օգտագործել հետևյալ ռեսուրսները՝ մարդկանց 
թրաֆիքինգի վերաբերյալ անհրաժեշտ համատեքստում տեղեկություններ գտնելու 
նպատակով.

Միգրացիայի մի ջազգային կազմակերպության կայքէջ (http://www.iom.int/jahia/Ja-
hia/activities/by-theme/regulatingmigration/counter-traffi  cking)

Հիգիենայի ու արևադարձային բժշկության Լոնդոնի դպրոցի կայքէջ (http://gender-
violence.lshtm.ac.uk/category/reports/)

ԱՄՆ-ի Պետդեպարտամե նտի զեկույցը Մարդկանց թրաֆիքինգի վերաբերյալ 
(http://www.] ate.gov/j/tip/)

ՄԱԿ-Ի ՄԹՀՆ գիտելիքների կենտրոն (http://www.ungift.org/knowledgehub/)
Աշխատանքի մի ջազգային կազմակերպություն (http://www.ilo.org/global/topics/

forcedlabour/lang--en/index.htm)
Թվային գրադարան երեխաների թրաֆիքինգի վերաբերյալ (http://childtraffi  cking.

com/)
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Տեղի համատեքստին տիրապետելուց բացի՝ հարկավոր է պատրաստվել ուսումն ական 
նյութերի օգտագործման համար.

Ուշադիր կարդացեք «Դասընթացը վարողի ուղեցույցը» և համապատասխան 
ձեռնարկը և համոզվեք, որ հասկանում եք դրա բովանդակությունը և կարող եք 
հարցերի պատասխանել: 

Համոզվեք, որ գիտեք դասախոսությունների ընթացքը, Ձեր անելիքը և 
գործողությունների հերթականությունը: Արդյո՞ք Ձեզ համար պարզ են 
վարժությունների հրահանգները և դրանց անցկացման նպատակները:

Դասախոսություններից առաջ անցկացրեք փորձեր: Մասնավորապես, դա 
վերաբերում է ներկայացումն երին: Դուք Ձեզ շատ ավելի վստահ կզգաք և վստահ 
կեցվածք կունենաք, եթե ներկայացումն երի անցկացման փորձ ունենաք:
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Մաս երկրորդ՝ հիմն ական դասընթաց
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Պատրաստեք Ձեր նյութերը

Եթե պատրաստվում եք սլայդերը կամ հրահանգներն արտագրել գրատախտակի վրա, ապա արեք 
դա նախօրոք, քանի որ հապճեպ գրված նյութերը դժվար է կարդալ գրատախտակից:

Պատրաստեք անհրաժեշտ բաժանվող նյութերի պատճենները:

Հաճախ օգտակար է պատրաստել ստորագրման թերթիկ՝ մասնակիցների մասին 
որոշ հիմն ական տեղեկություններ հավաքելու և ներկաների ցուցակը կազմե լու 
նպատակով:

Բազմաթիվ դասընթաց վարողներ նախընտրում են իրենց հետ բերել դասախոսության 
սլայդերի տպած տարբերակները և ունենալ դրանք ձեռքի տակ պրոյեկտորի 
անսարքության դեպքում: Սա թույլ է տալիս դասընթացը վարողին շարունակել իր 
դասախոսությունը՝ անկախ անակնկալ խնդիրներից:

Համոզվեք, որ ունեք «Թրաֆիքինգից տուժած անձանց խնամքը» ձեռնարկի և այլ նյութերի 
բավականաչափ օրինակներ, որոնք պատրաստվում եք տրամադրել մասնակիցներին դասընթացի 
ժամանակ:

Հարկավոր է պատասխան ունենալ այն կարևորագույն հարցին, թե ում են կարող 
զանգահարել մասնակիցները տեղական համատեքստում, եթե կասկածեն, որ որևէ 
մե կը դարձել է թրաֆիքինգի զոհ: 
Խոսքը կարող է գնալ տեղի թեժ գծի, ապաստարանի, հասարակական 
կազմակերպության կամ մի ջազգային կազմակերպության մասին: Հետաքրքրվեք 

դասընթացից առաջ և ձեռքի տակ ունեցեք այս տեղեկությունները: Լավ կլինի, եթե այդ տեղեկությունները 
տրամադրվեն բաժանվող նյութերի տեսքով, որոնք մասնակիցները կվերցնեն իրենց հետ: 

«Թրաֆիքինգից տուժած անձանց խնամք» ձեռնարկը պարունակում է շատ ավելի 
մանրամասն տեղեկություններ, քան ընդգրկված է դասընթացում:

Հնարավորության դեպքում՝ մասնակիցները պետք է ստանան ձեռնարկի մե կ 
օրինակ դասընթացի ժամանակ, քանի որ որոշ մարդիկ նախընտրում են ուսումն ասիրել 
նյութերը հենց դասընթացի ժամանակ: Ձեռնարկը կարելի է գտնել առցանց անվճար 

ներբեռնման համար (տե´ս http://publications.iom.int/book] ore/index.php?main_page=product_
info&products_id=510):

Ստուգեք, որ բոլոր սարքավորումն երը (օրինակ՝ պրոյեկտորը, համակարգիչը, խոսափողները) 
աշխատում են և նախօրոք համոզվեք, որ տեղում կան էլեկտրական ադապտորներ, երկարացման 
լարեր, բարձրախոսներ, կպչուն ժապավեն, մկ րատներ, մարկերներ կամ ցանկացած այլ նյութեր, որոնք 
անհրաժեշտ կլինեն: Շատ դասավանդողներ ապահովության համար իրենց հետ բերում են լրացուցիչ 
պարագաներ:

Տես 1-ին հավելվածը, որտեղ բերված են լրացուցիչ ընդհանուր տեղեկություններ հաջող դասընթացի 
նախապատրաստական աշխատանքների վերաբերյալ, այդ թվում ասվում է, թե ինչպես պատրաստել 
դասասենյակը, անցկացնել դեպքերի ուսումն ասիրություններ և դերախաղեր, վարել խմբային 
քննարկումն եր, իրականացնել մե ծահասակների ուսուցում և ինտերակտիվ ներկայցումն եր:



      



1

ՄԱՍ

ԵՐԿՐՈՐԴ
Հիմն ական դասընթաց
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Հաջորդիվ ներկայացվում է հիմն ական դասընթացը, որի հիմքում ընկած է «Թրաֆիքինգից տուժած 
անձանց խնամքը՝ ուղեցույց բուժաշխատողների համար» ձեռնարկը:

Երկու օր տևողությամբ դասընթացի ավարտին մասնակիցները 
կկարողանան.

 Հասկանալ, թե ինչ է իրենից ներկայացնում մարդկանց թրաֆիքինգը
 Սահմանել առողջության վրա անդրադարձող թրաֆիքինգի 

հիմն ական հետևանքները
 Ճանաչել կրած տրավմայի իրազեկված բուժման հիմն ական 

հատկանիշները
 Ճանաչել բուժաշխատողի և հիվանդի անվտանգության ապահովման 

մի ջոցները
 Հասկանալ թրաֆիքինգի զոհ դարձած անձանց մասնագիտացած 

խնամքի մոտեցման առավելությունները
 Սահմանել մարդկանց թրաֆիքինգի ցիկլում բուժաշխատողների 

դերակատարման հնարավորություններն ու սահմանափակումն երը

Դասընթացը հիմն ված է այն ենթադրության վրա, որ բոլոր մասնակիցներն առնվազն անցնելու 
են հիմն ական դասընթացը, որի գնահատվող տևողությունը կազմում է երկու օր: Թեև փորձառու 
դասավանդողները կարող են կրճատել հիմն ական դասընթացի ժամանակը մի նչև մե կ ու կես օր՝ 
կախված ընտրված վարժություններից, այնուամե նայնիվ, խորհուրդ է տրվում, որ «Թրաֆիքինգից 
տուժած անձանց խնամք» դասընթացի համար որպես հիմք ծառայեն հիմն ական դասընթացի նյութերը:
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2-րդ հավելված՝ Լրացուցիչ առաջարկվող թեմաներ: Ձեռնարկը պարունակում է շատ 
ավելի մանրամասն տեղեկություններ, և հիմն ական դասընթացին կարելի է գումարել 
լրացուցիչ բովանդակություն՝ ժամանակի առկայության կամ նույն մասնակիցների 
հետ ապագա դասընթացների պարագայում:

Հիմն ական դասընթացը պարունակում է վեց դասախոսություն: «Դասընթացը վարողի ուղեցույց» 
ձեռնարկի այս մասը պարունակում է մանրամասն տեղեկություններ դասընթացի յուրաքանչյուր 
դասախոսության վերաբերյալ՝ ծառայելով որպես ուղեցույց յուրաքանչյուր դասախոսության 
անցկացման համար:

Նախքան ուսումն ական դասախոսությունների բովանդակության մանրամասն 
դիտարկումը, հարկավոր է, նախ և առաջ, պատրաստվել և կազմե լ ընդհանուր 
ուսումն ական պլան (տե´ս սույն ուղեցույցի 1-ին մասը):



      

16 Մաս 2: 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ

Հիմնական դասընթացի համառոտ նկարագիր

Հիմն ական դասընթաց (ներքին օգտագործման օրակարգ դասընթացը 
վարողի համար)

Ստորև ներկայացվում է երկու օր տևողությամբ հիմն ական դասընթացի առաջարկվող 
ժամանակացույցը: Այստեղ ներկայացված է օրակարգի ներքին օգտագործման համար նախատեսված 
տարբերակը, որպեսզի Դուք պատկերացում կազմե ք, թե ինչ է դրանում ընդգրկված: Օրակարգի 
հանրային օգտագործման համար նախատեսված տարբերակը ներկայացված է սույն ուղեցույցին կից 
բաժանվող նյութերում և խտասկավառակի վրա:

Օր առաջին

9:00 – 9:30 Մասնակիցների ժամանում և գրանցում

9:30 – 10:00 Բացման խոսք

Ողջույնի խոսք դասընթացն անցկացնող կազմակերպության կամ 
մարմի նների կողմի ց

10:00 – 10:30 1-ին դասախոսություն. Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում մարդկանց թրաֆիքինգը

Դասավանդող թիմի  ներկայացում
Կաշկանդվածության հաղթահարման վարժություն (ձեռքերի 

բարձրացում)
Մասնակիցների և (կամ) ակնկալիքների ներկայացում
«Թրաֆիքինգից տուժած անձանց խնամք» ձեռնարկի ներկայացում, 

որից հետո մասնակիցները ստանում են ձեռնարկը:

10:30 – 11:00 Սուրճի ընդմի ջում

11:00 – 12:30 1-ին դասախոսություն. Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում մարդկանց թրաֆիքինգը, 

շարունակություն

PPT փաթեթ 1. Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում մարդկանց թրաֆիքինգը 
Հարցում-հարցաշար. Թյուր պատկերացումն եր և իրականություն
Տեսահոլովակ կամ պատմություն

12:30 – 13:30 Ճաշի ընդմի ջում

13:30 – 15:00 2-րդ դասախոսություն. Առողջության վրա անդրադարձող հետևանքներ 
PPT փաթեթ 2. Առողջության վրա անդրադարձող հետևանքներ
Դեպքեր, որոնցում ներկայացվում են առողջության վրա անդրադարձող 

հետևանքները (սլայդերով)
ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ՝ մտագրոհ յուրաքանչյուր կատեգորիայում 

առողջության վրա անդրադարձող հետևանքների վերաբերյալ՝ 
ներկայացված դեպքերի հիման վրա

15:00 – 15:30 Սուրճի ընդմի ջում

15:30 – 16:30 3-րդ դասախոսություն. Կրած տրավմայի իրազեկված բուժում 
PPT փաթեթ 3 – Կրած տրավմայի իրազեկված բուժում

16:30 – 17:00 Մտորումն եր և ամփոփում 
Անհատական վարժություն՝ մտորեք, թե որ հարցերում այլ կերպ 

կվարվեք՝ ելնելով այսօր ստացված գիտելիքներից (զեկույց չի 
պահանջվում, կրկին անդրադառնալ հաջորդ օրը)

Ամփոփում դասընթացը վարողի կողմի ց
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Առաջին օրվա դասախոսությունների բովանդակությունը պակաս ճկուն է, քան երկրորդ 
օրվա նյութը: Հիմն ական դասընթացի առաջին օրվա ընթացքում ներկայացվում են 
առանցքային տեղեկություններ մարդկանց թրաֆիքինգի, առողջության վրա 
անդրադարձող հետևանքների և արդյունքում կրած տրավմայի իրազեկված բուժման 
վերաբերյալ: Դասընթացի երկրորդ օրը կոչված է ընդգծելու առաջին օրվա ընթացքում 

արծարծված գլխավոր կետերը՝ թույլ տալով մասնակիցներին գործնականում կիրառել որոշ հմտություններ 
և հնարավորություն ստեղծելով, որպեսզի վերջին դասախոսությունը լրացնի թրաֆիքինգի հակազդման 
ուղղությամբ ընթացող աշխատանքը տեղի համատեքստում: Որպես այլընտրանք՝ որոշ դասավանդողներ 
կարող են նախընտրել ընդլայնել առաջին օրվա բովանդակությունը՝ ավելի շատ ժամանակ հատկացնելով 
փոքր խմբերով վարժություններին, կամ էլ կարող են ավարտել առաջին օրը սահմանված ժամի ց շուտ՝ 
կրճատելով որոշ առաջարկվող վարժություններ. այս տարբերակներն ընդգրկված են հաջորդիվ 
ներկայացված դասախոսությունների ուղեցույցներում:

Տվյ ալ ժամանակացույցը նախատեսված է որպես առաջարկություն՝ ելնելով 
տարբեր տարածաշրջաններում և տարբեր լեզուներով անցկացրած դասընթացների 
հաջող փորձից: Այդուհանդերձ, դասընթացը վարողները պետք է հարմարեցնեն 
բովանդակությունն ըստ անհրաժեշտության՝ տվյ ալ իրավիճակը և մասնակիցների 
կարիքներն ավելի լավ արտացոլելու նպատակով, ինչպես նկարագրված է 1-ին մասում:

Օր երկրորդ 

9:00 – 9:30 Մասնակիցների ժամանում և ողջունում

Կաշկանդվածության հաղթահարման վարժություն 
Ակնկալիքների քննարկում

9:30 – 10:30 4-րդ դասախոսություն. Բուժաշխատողի դերակատարումը

PPT փաթեթ 4. Բուժաշխատողի դերակատարումը

10:30 – 11:00 Սուրճի ընդմի ջում

11:00 – 12:30 Բուժաշխատողի դերակատարումը, շարունակություն 

Դերախաղ. Կրած տրավմայի իրազեկված բուժման գործնական 
վարժություն

12:30 – 13:30 Ճաշի ընդմի ջում

13:30 – 14:00 5-րդ դասախոսություն. Ղեկավար սկզբունքներ

PT Փաթեթ 5 – Ղեկավար սկզբունքներ

14:00 – 15:00 Տեղի համատեքստ և հետագա քայլեր (կամընտրական դասախոսություն) 
Տեղի գործընկերոջ կողմի ց դասախոսություն կամ ներկայացում 

ուղղորդման ցանցի վերաբերյալ

15:00 – 15:30 Սուրճի ընդմի ջում

15:30 – 16:30 Եզրակացություններ և ամփոփում

28 1-ին դասախոսության համար բաժանվող նյութեր

Յուրաքանչյուր դասախոսության մանրամասն նշումն երը կարող եք գտնել հաջորդիվ բերված 
էջերում ներկայացված դասախոսությունների ուղեցույցներում: Յուրաքանչյուր դասախոսության 
ուղեցույցն ընդգրկում է.

Ժամանակացույցի համառոտ նկարագիր
Դասախոսության ուսումն ական նպատակներ
Պահանջվող նախապատրաստական աշխատանքներ և նյութեր
Դասախոսության ուղեցույց (նշումն եր և մե կնաբանություն յուրաքանչյուր սլայդի վերաբերյալ)
Դասախոսության համար բաժանվող նյութեր (օրինակ՝ արտաքին օգտագործման օրակարգ)

Հարկավոր է անդրադառնալ նաև սույն «Դասընթացը վարողի ուղեցույց»-ին կից ներկայացվող 
խտասկավառակին, որը պարունակում է «Power Point» ներկայացումն եր և այլ տեսակի նյութեր՝ 
փոփոխելի ձևաչափով:



      

18 Մաս 2:  Հիմնական դասընթաց

ԲԱԺԻՆ 1

1-ին դասախոսության ուղեցույց. 

Ի՞նչ է մարդկանց թրաֆիքինգը

1-ին դասախոսություն                                     

Այս դասախոսության գնահատվող տևողությունը կազմում է 2-3 ժամ՝ ներառյալ ներկայացումն երի 
և դասընթացի համառոտ նկարագրի համար պահանջվող ժամանակը: Շատ դեպքերում դասընթացը 
կարող է նաև ներառել ներածական դասախոսություն և սուրճի ընդմի ջում:

Ուստի, ակնկալվում է, որ տվյ ալ դասախոսությունը կզբաղեցնի հիմն ական դասընթացի առաջին 
օրվա առավոտը:

1-ին դասախոսություն. 

Այս դասախոսության ավարտին մասնակիցները կկարողանան.

Հասկանալ, թե ինչ է իրենից ներկայացնում մարդկանց թրաֆիքինգը

Խորհուրդ է տրվում առավոտյան դասախոսության համար նախատեսել լրացուցիչ 
ժամանակ՝ տալով մասնակիցներին և բացման խոսքով ելույթ ունեցողներին 
ուշացմամբ գալու հնարավորություն:

Եթե կարիք ունեք շտկելու դասընթացի ժամանակացույցը (սկիզբ, ընդմի ջումն եր և 
այլն), ապա հարկավոր է դա անել դասընթացից առաջ (տե´ս Մաս 1):

Անպայման համոզվեք, որ պատրաստել եք գրանցման թերթիկը մասնակիցների համար, 
ինչպես նաև արտաքին օրակարգի և այլ բաժանվող նյութերի օրինակները:

Հարկավոր է, որ Դուք լավ ծանոթ լինեք այս մոդուլի սլայդերին, հատկապես նրանց, որոնք 
պատրաստվում եք օգտագործել մասնակիցներին մարդկանց թրաֆիքինգի տարրերը և 
սահմանումը բացատրելու համար:

Եթե դասասենյակում հնարավորություն չունեք օգտվելու «Power Point» ծրագրից, համակարգչից 
և պրոյեկտորից, ապա նախօրոք պատրաստեք գրատախտակը սլայդի բովանդակությամբ:

Ձեզ անհրաժեշտ են՝ գրատախտակներ, մարկերներ և թերթերը պատերին փակցնելու որևէ 
պարագաներ:
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28
1-ին դասախոսության համար բաժանվող նյութեր

Միավորված ազգերի կազմակերպություն արձանագրությունը Մարդկանց 
թրաֆիքինգը կանխարգելելու, կասեցնելու և պատժելու մասին (այսուհետև՝ Պալերմոյի 
արձանագրություն, քանի որ այն մշակվել է Իտալիայի Պալերմո քաղաքում) պետք է 
որպես հիմք ծառայի մարդկանց թրաֆիքինգի սահմանումը (տես 1-ին դասախոսության 

համար բաժանվող նյութերը) հասկանալու համար՝ անկախ տեղի համատեքստից: Ուշադիր 
ուսումն ասիրեք այն դասախոսությունից առաջ:

Դասախոսությունից առաջ անպայման համոզվեք, որ ծանոթ եք թրաֆիքինգի 
հակազդման տեղի համատեքստին (տե´ս Մաս 1):

Սլայդ 1  

 
Անհրաժեշտության դեպքում՝ այս ներածական սլայդը կարող է ցուցադրվել էկրանին 
մասնակիցների ժամանելու պահին և բացման խոսքի ընթացքում:

Կարող է պահանջվել ներածական դասախոսություն, որտեղ բացման խոսքով ելույթ 
կունենան դասավանդողները, մասնակից կազմակերպությունների և, հավանաբար, 
առողջապահական համակարգի մարմի նների ներկայացուցիչները: Ներկայացեք և 
ներկայացրեք դասավանդող թիմի  այլ անդամն երին: Օգտակար է ներկայացնել 
դասընթացի անցկացման նախապատմությունը, ինչպես նաև դասընթացը վարողի 
կամ դասընթացն անցկացնող կազմակերպության փորձը:

Կաշկանդվածության հաղթահարման վարժություն և մասնակիցների 

ներկայացում (10 րոպե): Շրջեք սենյակով և խնդրեք մասնակիցներին ներկայանալ 
և կիսվել այլ կարևոր տեղեկություններով (օրինակ՝ աշխատավայր, մասնագիտական 
ուղղվածություն, ներկայացված համայնք):

Մասնակիցների փորձի գնահատում մարդկանց թրաֆիքինգի հետ կապված 

թեմաների օգնությամբ (5 րոպե):

Կարևոր է, որ դասընթացը վարողը մի  փոքր ավելի ծանոթանա դասասենյակում 
ներկա մասնակիցների ունեցած համապատասխան փորձին: Նման տեղեկություններ 

արագ ստանալու մի ջոցներից մե կը հարցում անցկացնելն է: Խնդրեք մասնակիցներին ձեռքերը 
բարձրացնել ի պատասխան հետևյալ հարցերին.

Ձեզանից քանի՞սն են երբևէ աշխատել թրաֆիքինգի զոհ դարձած անձանց հետ:
Ձեզանից քանի՞սն են երբևէ աշխատել ընտանեկան բռնության զոհերի հետ: Իսկ քանի՞սն են 

երբևէ աշխատել սեռական բռնության և չարաշահումն երի զոհերի հետ:
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Ձեզանից քանի՞սն են աշխատել մի գրանտների հետ:
Ձեզանից ո՞վ է կարծում, որ թրաֆիքինգը խնդիր է հանդիսանում այս երկրում:
Ձեզանից ո՞վ է նախկինում մասնակցել մարդկանց թրաֆիքինգին նվիրված դասընթացին: Իսկ 

ո՞վ է մասնակցել առողջապահության և մարդկանց թրաֆիքինգի թեմայով դասընթացին:
Առանց հապաղելու տվեք պարզաբանող հարցեր, սակայն հետևեք սահմանված ժամանակացույցին: 

Այս հարցումը յուրաքանչյուրին հնարավորություն կտա պատկերացում կազմե լ դասասենյակում 
ներկաների փորձի մասին և դասընթացը վարողին կհուշի, թե ով է կարող օգտակար ներդրում ունենալ 
տարբեր քննարկումն երի շրջանակներում:

Ակնկալիքներ (10 րոպե): Եթե ժամանակը թույլ տա, ապա կարող է նաև 
օգտակար լինել շրջել դասասենյակով և խնդրել մասնակիցներին 
կիսվել իրենց ակնկալիքներով դասընթացի նկատմամբ:
Գրի առեք այս ակնկալիքները գրատախտակի վրա: Սա կօգնի 
Ձեզ պատկերացում կազմե լ այն ձեռքբերումն երի մասին, որոնք 

մասնակիցները ակնկալում են ստանալ դասընթացից, և կնպաստի ուսումն ական նպատակների 
իրականացմանը: Որպես դասընթացը վարող՝ Դուք կարող եք դասընթացի ժամանակ հղում կատարել 
այդ ակնկալիքներին, ինչը կօգնի չափագրել առաջընթացը: Օգտակար կլինի գրատախտակի թերթերը 
փակցնել պատին՝ ավելի ուշ դրանց անդրադառնալու նպատակով:

Կարելի է մասնակիցներին խնդրել.

Անջատել բջջային հեռախոսները կամ անջատել դրանց ձայնը
Պահպանել դասընթացի շրջանակներում անցկացվող բոլոր քննարկումն երի 

գաղտնիությունը
Հարգել մի մյանց, լսել մե կը մյուսին և հնարավորություն տալ խմբի բոլոր 

անդամն երին ունենալ իրենց ներդրումը
Անհրաժեշտության դեպքում՝ ընդմի ջումն եր անել

Օգտակար կլինի հիշեցնել մասնակիցներին, որ խոսքը գնում է հատուկ 
բուժաշխատողների համար նախատեսված ոչ կլինիկական դասընթացի մասին: 
Մասնակիցները փորձագետներ են բժշկական ծառայությունների ոլորտում: Տվյ ալ 
դասընթացը կոչված է նրանց իրազեկելու, թե ինչպես կարելի է հարմարեցնել 
մասնագիտացած մոտեցումն երը թրաֆիքինգի զոհ դարձած անձանց դեպքերին:

   

Սլայդ 2  

Այս սլայդը տեղադրված է յուրաքանչյուր դասախոսության սկզբում՝ հիշեցնելու 
մասնակիցներին դասընթացի գլխավոր նպատակները. 1) իմանալ, թե ինչպես 
վարվել կասկած հարուցող դեպքերում, 2) իմանալ, թե ինչպես խնամք մատուցել 
որպես թրաֆիքինգի զոհ ճանաչված անձին: Օգտակար է հիշեցնել մասնակիցներին 
դասընթացի ընդհանուր կառուցվածքը և դասախոսությունների նպատակները:

Հարկավոր է ընդգծել, որ առհասարակ կան երկու իրավիճակներ, որոնցում 
բուժաշխատողը կարող է հանդիպել թրաֆիքինգի զոհ դարձած անձի.

1. ,1. , 

2. , 

•

••

•

•

•

•
2
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    1.  Նրանց մոտ կարող է կասկած առաջանալ, որ որևէ մե կը դարձել է թրաֆիքինգի զոհ:
2. Նրանք կարող են խնամք մատուցել որևէ մե կին, ով ուղղորդվել է նրանց մոտ և 

արդեն նույնականացվել է որպես թրաֆիքինգի զոհ:

Այս դասընթացի շրջանակներում և «Թրաֆիքինգից տուժած անձանց խնամքը» ձեռնարկում 
ներկայացվող ուղղորդումը երկու իրավիճակներում էլ կարող է օգտակար լինել:

Սլայդ 3      

  

Այս սլայդով է սկսվում 1-ին դասախոսությունը. ի՞նչ է իրենից ներկայացնում 
մարդկանց թրաֆիքինգը:

Այժմ լավ պահ է օրակարգն ամփոփ ներկայացնելու համար՝ հայտնելով մասնակիցներին, որ 
դասախոսության առավոտյան մասը նվիրված է լինելու այս թեմային:

Սլայդ 4

Այս դասախոսության ավարտին Դուք կհասկանաք, թե ինչ է իրենից 
ներկայացնում մարդկանց թրաֆիքինգը:

Ընթացիկ դասախոսության կենտրոնում այս ուսումն ական նպատակն է:

Սլայդ 5

3

, 

4

5

1. Թրաֆիքինգի բոլոր զոհերին առևանգում են

2. Նրանք, ովքեր օրինական մի գրացիայի են

 դիմում, կարող են թրաֆիքինգի զոհ դառնալ

3. Թրաֆիքինգի զոհ դարձած բոլոր անձանց

 ներգրավում են սեռական շահագործման

 նպատակով

4. Այս երկրում չի գործում որևէ օրենք

 մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ

5. Թրաֆիքինգից տուժածներից ոմանք

 տղամարդիկ են

6. Թրաֆիքինգը խնդիր է ողջ աշխարհում

7. Այս երկրում չեն գործում թրաֆիքինգի

 զոհերի համար նախատեսված

 ապաստարան

ՀԱՐՑՈՒՄ՝ ՃԻՇՏ/ՍԽԱԼ



      

22 Մաս 2:  Հիմնական դասընթաց

ԲԱԺԻՆ 1

Հարցում-հարցաշար. Թյուր պատկերացումն եր և իրականություն (10 րոպե): 
Նախքան մարդկանց թրաֆիքինգի քննարկում սկսելը օգտակար կլինի իմանալ, թե 
արդյոք մասնակիցների մոտ կան թյուր պատկերացումն եր: Հարցրեք 
մասնակիցներին, թե արդյոք նրանց կարծիքով բերված հայտարարությունները 
համապատասխանում են իրականությանը, թե ոչ: Կարելի է խնդրել որևէ մասնակցին 

կարդալ հայտարարությունը և այնուհետև խնդրել խմբի անդամն երին ձեռքերը բարձրացնել, եթե 
նրանց կարծիքով տվյ ալ հայտարարությունը համապատասխանում է իրականությանը, իսկ հետո 
բարձրացնել ձեռքերը, եթե այն նրանց կարծիքով իրականությանը չի համապատասխանում:

Այս փուլում պետք չէ ասել ճիշտ պատասխանները: Հայտնեք մասնակիցներին, որ 
կանդրադառնաք այս թեմային դասախոսության հետագա մասում:

Վարժություն-քվեարկում. Թյուր պատկերացումն եր և իրականություն 

(15 րոպե): Որոշ իրավիճակներում մասնակիցները լավ են արձագանքում 
այս շարժական վարժություններին: Խնդրեք մասնակիցներին կանգնել 
և տեղափոխվել դասասենյակի ազատ մասը:

Ընտրեք երկու հոգի և խնդրեք նրանց կանգնել ազատ տարածքի երկու ծայրերում (առաջին 
անձը խորհրդանշում է նրանց, ովքեր համարում են, որ հայտարարությունը համապատասխանում 
է իրականությանը, իսկ երկրորդը՝ հակառակը): Կարդացեք առաջին հայտարարությունը և հարցրեք 
մասնակիցներից, թե արդյոք նրանց կարծիքով ասվածը համապատասխանում է իրականությանը: 
Ասվածն իրական համարելու դեպքում նրանք պետք է կանգնեն առաջին անձի մոտ, իսկ հակառակ 
դեպքում՝ երկրորդ անձի մոտ:

Երբ բոլորը զբաղեցրել են իրենց տեղերը, հրավիրեք նրանց ուշադրությունը և կարդացեք երկրորդ 
հայտարարությունը: Կրկին խնդրեք մասնակիցներին տեղափոխվել ըստ նրա, թե արդյոք նրանց 
կարծիքով ասվածը համապատասխանում է իրականությանը, թե ոչ: Մի հայտնեք նրանց ճիշտ 
պատասխանները. պարզապես ցույց տվեք, որ խմբի կարծիքները կիսվել են կամ համընկել: Ցանկն 
ավարտելուց հետո, խնդրեք բոլորին վերադառնալ իրենց տեղերը և հայտնեք նրանց, որ այդ թեմային 
դեռ անդրադառնալու եք ավելի ուշ տվյ ալ դասախոսության ընթացքում:

Աշխատանք փոքր խմբերով. Թյուր պատկերացումն եր և իրականություն 

(20 րոպե): Այս վարժությունը կարելի է կատարել մե կ այլ տարբերակով. 
բաժանել մասնակիցներին փոքր խմբերի և նրանց նյութեր բաժանել թյուր 
պատկերացումն երի և իրականության վերաբերյալ, որպեսզի նրանք 10 
րոպեի ընթացքում քննարկեն դրանք: Այնուհետև, համառոտ քննարկեք 

պատասխաններն ամբողջ խմբով: Եթե աշխատում եք փոքր խմբով, ապա առաջարկվում է քննարկել մի այն 
տրված պատասխաններն առանց դրանք հաստատելու կամ պարզաբանելու: Նույնիսկ, եթե դասասենյակում 
անհամաձայնություն կա, հայտնեք մասնակիցներին, որ անդրադառնալու եք այդ հարցին ավելի ուշ:

Սլայդ 6

:

6

Քննարկում
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Մարդկանց թրաֆիքինգը բարդ երևույթ է, և շատ մարդիկ կարող են սեփական 
տպավորություններն ու պատկերացումն երն ունենալ դրա վերաբերյալ: Այս սլայդը 
թույլ է տալիս մասնակիցներին արագ արտահայտել իրենց մտքերը:

Հարցրեք ամբողջ խմբին, թե ինչ է նրանց կարծիքով իրենից ներկայացնում մարդկանց թրաֆիքինգը: 
Ցանկության դեպքում կարող եք գրի առնել նրանց պատասխաններից մի  քանիսը գրատախտակին: 
Այդուհանդերձ դա պարտադիր չէ: Առաջին հերթին տվյ ալ վարժությունն օգտակար է մտքերը և 
քննարկումն երը խթանելու առումով՝ հնարավորություն տալով մարդկանց արտահայտվել՝ անկախ 
նրանց իրավացի կամ սխալ լինելուց:

Մի անհանգստացեք իրականությանը չհամապատասխանող և թյուր 
պատկերացումն երի կամ մե կնաբանությունների առումով: Այս փուլում հարկավոր է 
պարզապես մտքերն արտահայտելու հնարավորություն տալ: Ներկայացման 
մն ացած մասերը կօգնեն շտկել թյուր պատկերացումն երը:

Սլայդ 7 

Տեսահոլովակ (10 րոպե): Կից ներկայացվող խտասկավառակում ընդգրկված են մի  
քանի կարճ տեսահոլովակներ, որոնք առնչվում են մարդկանց թրաֆիքինգի 
թեմային: Այս կարճ տեսահոլովակների նպատակն է ներկայացնել մասնակիցներին 
մարդկանց թրաֆիքինգի տարրերը պատմությունների մի ջոցով:

Կարելի է ընտրել այն տեսահոլովակը, որը Ձեր կարծիքով առավել հարմար է 
մասնակիցների համար: Միգրացիայի մի ջազգային կազմակերպության Հարավային 
Աֆրիկայի առաքելության տրամադրած մուլտիպլիկացիոն տեսահոլովակը (որն 
ընդգրկված է այս ուղեցույցին կից ներկայացվող խտասկավառակում) հասարակ և 
հեշտությամբ դիտվող տեսահոլովակ է, որը կարող է օգտագործվել շատ դեպքերում: 

Այդուհանդերձ, կարող եք դրա փոխարեն դիտել մի  տեսահոլովակ, որտեղ ներկայացված է տուժողի 
ցուցմունքը, կամ էլ մարդկանց թրաֆիքինգի թեմային նվիրված մե կ այլ տեսահոլովակ, որը 
նկարահանվել է այն տարածաշրջանում կամ երկրում, որտեղ Դուք դասավանդում եք: Թրաֆիքինգի 
հակազդման ոլորտի Ձեր գործընկերներից իմացեք տվյ ալ տարածաշրջանին առնչվող օրինակներ:

Եթե տեսահոլովակը հնարավոր չէ դիտել սարքավորումն երի բացակայության 
պատճառով, ապա գտեք թրաֆիքինգի հատկանշական դեպք ներկայացնելու մե կ այլ 
մի ջոց: Թրաֆիքինգից տուժած անձանց մե ջբերումն երի (հրապարակված կամ այլ 
հանրային աղբյուրներից) ընթերցումը կօգնի այս թեման ներկայացնել մասնակիցներին:

Անպայման պահպանեք թրաֆիքինգի ենթարկված անձանց վերաբերյալ 
տեղեկությունների գաղտնիությունը: Եթե ոչ հանրային աղբյուրներից ստացված 
իրական զոհի պատմությունը ներկայացնում եք փոփոխություններով, ապա անպայման 
փոխեք ճանաչելի բոլոր մանրամասնները՝ տուժածի անվտանգությունը պահպանելու 
նպատակով: Մարդկանց թրաֆիքինգին առնչվող տվյ ալների ապահով տնօրինման 
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ԲԱԺԻՆ 1

վերաբերյալ ավելի մանրամասն տեղեկությունների համար տե´ս Միգրացիայի մի ջազգային 
կազմակերպության «Տվյ ալների պաշտպանության ձեռնարկը», որը կարելի է գտնել այստեղ՝ http://pub-
lications.iom: int/book] ore/index.php?main_page=product_info&cPath=47&products_id=759.

Սլայդ 8  

Այս սլայդն առաջինն է մարդկանց թրաֆիքինգը սահմանող սլայդերի շարքում և 
հիմն ված է ՄԱԿ-ի Անդրազգային կազմակերպված հանցավորություն դեմ 
կոնվենցիայի և ՄԱԿ-ի Մարդկանց թրաֆիքինգը կանխելու, կասեցնելու և պատժելու 
մասին արձանագրության վրա: Հաջորդիվ ներկայացված մի  քանի սլայդերը կօգնեն 
Ձեզ ավելի մանրամասն բացատրել այս սահմանումը:

Մասնակիցներից ոմանք կարող են ցանկանալ այս սահմանումն  ուսումն ասիրել ավելի 
մանրամասն: Կարելի է հղում կատարել «Թրաֆիքինգից տուժած անձանց խնամքը» 
ձեռնարկի 7-րդ էջին, որպեսզի մասնակիցները կարողանան դասախոսության ընթացքում 
շարունակել այս սահմանման ուսումն ասիրությունը: Նրանց նաև կարելի է տրամադրել 
«Դասընթացը վարողի ուղեցույց» ձեռնարկում ընդգրկված բաժանվող նյութերը:

Թեև ազգային օրենսդրությունը կարող է տարբերվել, սակայն, երբ խոսքը գնում է 
մարդկանց թրաֆիքինգը սահմանելու մասին, ՄԱԿ-ի արձանագրությամբ ամրագրված 
սահմանումն  իրենից ներկայացնում է մի ջազգային չափանիշ: Այն դեպքերում, երբ 
կան տարբերություններ, խորհուրդ է տրվում նախ և առաջ ներկայացնել մի ջազգային 
սահմանումը` մի աժամանակ նշելով տեղի օրենսդրության մե ջ տվյ ալ իրավիճակում 

տարբերությունների հավանականությունը: Օգտակար կլինի նաև հղում կատարել այն գաղափարներին, 
որոնք կապված են հարկադիր աշխատանքի հետ:

Սլայդ 9 

Մարդկանց թրաֆիքինգի սահմանումը հասկանալու համար այն կարելի է բաժանել երեք 
տարրերի, որոնց ներկայությունը պարտադիր է թրաֆիքինգի դեպք արձանագրելու 
համար, և բացատրել այդ տարրերի բովանդակությունը: Միգրացիայի մի ջազգային 
կազմակերպություն ներքին ուսումն ական գործիքներից վերցված այս գծապատկերի 
օգնությամբ մասնակիցները կարող են հասկանալ սահմանման հիմն ական տարրերը:
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Անպայման ընդգծեք, որ կարող է արձանագրվել յուրաքանչյուր երեք 
կատեգորիաներից մի այն մե կը:

Օգտակար կլինի մե ջբերել օրինակներ, հատկապես եթե դրանք արդեն արծարծվել 
են քննարկումն երի ընթացքում: Օրինակ, կարելի է հղում կատարել դասախոսության 
ավելի վաղ հատվածում ցուցադրված տեսահոլովակին՝ մատնանշելով որոշ տարրեր: 
Կամ, եթե մասնակիցները կիսվել են իրենց պատմություններով, ապա այս սլայդը 
բացատրելիս կարելի է օգտագործել դրանց տարրերը: Հաջորդ մի  քանի սլայդում 

բերվելու են այլ օրինակներ:

Բուժաշխատողները պարտավոր չեն մասնագիտորեն հասկանալ մարդկանց թրաֆիքինգի 
սահմանումը կամ համապատասխան օրենքներն ու դրանցից բխող իրավական 
հետևանքները: Բուժաշխատողները պատասխանատու չեն որևէ մե կի թրաֆիքինգի 
զոհի լինելու հանգամանքը որոշելու համար, փոխարենը՝ նրանք պետք է խնամք 
մատուցեն պատշաճ և ապահով եղանակով: Կարելի է հիշեցնել մասնակիցներին, որ 

դասընթացի հետագա մասում քննարկումն  ընթանալու է թրաֆիքինգի զոհերի ուղղորդման և աջակցության 
համակարգերի, ինչպես նաև դրանցում բուժաշխատողների հատուկ դերակատարման շուրջ:

Սլայդ 10

Այս սլայդն օգտակար է այն առումով, որ տալիս է ավելի մանրամասն օրինակներ, թե 
ինչպես կարող է դրսևորվել մարդկանց թրաֆիքինգի «գործողություն» բաղադրիչը:

Հնարավորության դեպքում՝ օգտագործեք թերթերում տրված հայտարարությունների 
օրինակներ, որոնք «չափազանց լավն  են իրական լինելու համար», և կիսվեք դրանցով 
մասնակիցների հետ: Նման երևույթները բավականին հեշտ է գտնել բազում 
իրավիճակներում, և դրանք կարող են հետաքրքիր քննարկումն երի տեղիք տալ:

Սլայդ 11
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ԲԱԺԻՆ 1

Կարևոր է ընդգծել մարդկանց թրաֆիքինգը որպես բաղադրիչ տարր հաճախ 
ուղեկցող հարկադրումն երն ու չարաշահումն երը՝ հաշվի առնելով դրանց հնարավոր 
հետևանքներն առողջության վրա: Հաջորդ դասախոսության ընթացքում 
մասնակիցներն ավելի մանրամասն կքննարկեն մարդկանց թրաֆիքինգի 
հետևանքներն առողջության վրա:

Այս փուլում նրանց համար կարևոր է սկսել հասկանալ, թե ինչ ապրումն եր կարող է ունենալ 
թրաֆիքինգի զոհ դարձած անձը նման իրավիճակում:

Սլայդ 12

Մարդկանց թրաֆիքինգը հաճախ ասոցիացվում է մի այն սեռական շահագործման և 
հարկադիր մարմն ավաճառության հետ: Այս սլայդը հիշեցնում է մասնակիցներին, որ 
թրաֆիքինգը կարող է իրականացվել մի  շարք եղանակներով, իսկ շահագործման 
ձևերը կարող են տարբերվել՝ ներառելով աշխատանքային շահագործում, սեռական 
շահագործում և շահագործման այլ ձևեր:

Սլայդ 13

Այս սլայդը հիշեցնում է մասնակիցներին, որ ցանկացած անձ կարող է մարդկանց 
թրաֆիքինգի զոհ դառնալ՝ անկախ նրա կոնկրետ բնութագրից:

Թրաֆիքինգ իրականացնող անձինք փնտրում են այնպիսի մարդկանց, ում կարող են 
շահագործել, ինչպիսիք են, օրինակ, մի գրանտները, ովքեր փորձում են լավացնել 
իրենց կյ անքը, կամ էլ՝ որևէ չկարգավորված հատվածում ներգրավված աշխատողները:

Սլայդ 14
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Այս սլայդը կրկին ընդգծում է հսկողությունն ու հարկադրումը, որոնք հաճախ 
մարդկանց թրաֆիքինգի «մի ջոց» բաղադրիչի մաս են կազմում (մի ջին կատեգորիա 
9-րդ սլայդում):

Մտապահեք, որ մասնակիցներից շատերը կպատկերացնեն իրավիճակներ, երբ 
զոհերը պահվում են կողպած սենյակներում կամ շղթաներով գամված են կարի 
մե քենաներին: Թեև նման երևույթներն իրականում պատահում են, շատ դեպքերում 
զոհերին վերահսկելու համար օգտագործվում է ֆիզիկական և, հատկապես, 
հոգեբանական բռնություն:

Օրինակ, ՄՄԿ-ի աջակցությունը ստացած շատ դեպքերում բռնությունն իրականացվել է խմբի 
ներկայությամբ: Վնասելով կամ նույնիսկ սպանելով մե կին մն ացածների ներկայությամբ՝ խումբը կարելի է 
արդյունավետ կերպով վերահսկել ահաբեկման մի ջոցով: Կարևոր է նշել, որ թրաֆիքինգի զոհերի համար 
բռնության սպառնալիքը չափազանց իրական է: Կան նաև այլ գործոններ, որոնք կարող են խափանել 
թրաֆիքինգի զոհ դարձած անձի փախուստը, օրինակ՝ տեղի լեզվի չիմացությունը, վախը իշխանությունների 
հանդեպ, ինչպես նաև գտնվելու վայրի և հայրենիք հասնելու հնարավորությունների չիմացությունը:

Սլայդ 15

Այս սլայդում ամփոփվում է դասախոսությունը և մարդկանց թրաֆիքինգի 
սահմանումը:

Բուժաշխատողների համար թրաֆիքինգին ներհատուկ բռնությունը և շահագործումը 
նշանակալի են այն առումով, որ առաջացնում են առողջության վրա անդրադարձող 
հետևանքներ:

Սլայդ 16

Այս դասախոսության բովանդակությունից պարզ է դառնում, որ թրաֆիքինգի ենթարկված 
անձի վերականգման համար անհրաժեշտ է բուժաշխատողների աջակցությունը: Մեր 
հաջորդ դասախոսությունում մե նք ավելի մանրամասն կուսումն ասիրենք առողջության 
վրա անդրադարձող հետևանքները:

:

•
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ԲԱԺԻՆ 1

Սլայդ 17

Հարցում-հարցաշար. Թյուր պատկերացումն եր և իրականություն՝ պատասխաններ: 
Ամփոփելով այս դասախոսությունը՝ ցույց տվեք մասնակիցներին ներկայացված 
հայտարարությունների պատասխանները:

4-րդ և 7-րդ հարցերը կախված են համատեքստից: Դուք պետք է իմանաք այս հարցերի 
պատասխանները դասախոսությունից առաջ: Մտապահեք, որ որոշ դեպքերում ճիշտ 
պատասխանը կարող է իրենից ներկայացնել իրականությանը համապատասխանող և 
չհամապատասխանող հայտարարությունների համադրություն: Օրինակ, ապաստարան 
կարող է գոյություն ունենալ, սակայն այն կարող է չընդունել տղամարդկանց և տղաների:

Եթե անհնար է գտնել նման տեղեկությունները դասախոսությունից առաջ, ապա 
դասասենյակում ներկա մասնակիցները կարող են պատասխանել 4-րդ և 7-րդ 
հարցերին մի մյանց օգնությամբ՝ կախված այդ հարցում ունեցած նրանց փորձից: 
Հարկավոր է մի շտ մտապահել այս իրողությունը և թույլ տալ մասնակիցներին, ելնելով 
սեփական փորձից, որոշակի տեղեկություններ գումարել դասընթացին:

Սլայդ 18

Այս սլայդով ավարտվում է 1-ին դասախոսությունը. Ի՞նչ է մարդկանց թրաֆիքինգը:

Եթե Դուք հետևել եք առաջարկվող ժամանակացույցին, ապա 1-ին 
դասախոսությունը կավարտեք դասընթացի առաջին օրվա առավոտյան: Երկրորդ դասախոսությունից 
առաջ պետք է հայտարարվի ճաշի ընդմի ջում:

16
Հիմն ական դասընթացի համառոտ նկարագիր

11.
2. , 

, 
3.3.

4. /

5.

66.

7.

/

17

18

Ի՞նչ է մարդկանց թրաֆիքինգը
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1-ին դասախոսության համար բաժանվող նյութեր

Հետևյալ բաժանվող նյութերը նախատեսված են 1-ին դասախոսության համար.

Նախնական օրակարգ մասնակիցների համար
Բաժանվող նյութեր թյուր պատկերացումն երի և իրականության վերաբերյալ՝ փոքր խմբերում 

աշխատելու համար
Թրաֆիքինգի սահմանումը մի ջազգային այն չափանիշների համաձայն, որոնք ամրագրվել են 

Պալերմոյի արձանագրությունում
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ԲԱԺԻՆ 1

Կարողությունների ձևավորում բուժաշխատողների համար

թրաֆիքինգից տուժած անձանց խնամքի ոլորտում

Նախնական օրակարգ

Օր առաջին

9:00 – 9:30 Մասնակիցների ժամանում և գրանցում

9:30 – 10:00 Բացման խոսք

10:00 – 10:30 Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում մարդկանց թրաֆիքինգը:

10:30 – 11:00 Սուրճի ընդմի ջում

11:00 – 12:30 Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում մարդկանց թրաֆիքինգը, շարունակություն

12:30 – 13:30 Ճաշի ընդմի ջում

13:30 – 15:00 Առողջության վրա անդրադարձող հետևանքներ

15:00 – 15:30 Սուրճի ընդմի ջում

15:30 – 16:30 Կրած տրավմայի իրազեկված բուժում

16:30 – 17:00 Մտորումն եր և ամփոփում

Օր երկրորդ

9:00 – 9:30 Մասնակիցների ժամանում և ողջունում

9:30 – 10:30 Բուժաշխատողի դերակատարում

10:30 – 11:00 Սուրճի ընդմի ջում

11:00 – 12:30 Բուժաշխատողի դերակատարում, շարունակություն

12:30 – 13:30 Ճաշի ընդմի ջում

13:30 – 14:00 Ղեկավար սկզբունքներ

14:00 – 15:00 Տեղի համատեքստ և հետագա քայլեր 

15:00 – 15:30 Սուրճի ընդմի ջում

15:30 – 16:30 Եզրակացություններ և ամփոփում
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ՀԱՐՑՈՒՄ՝ ՃԻՇՏ/ՍԽԱԼ

Ձեր փոքր խմբերում քննարկեք հետևյալ հայտարարությունները և որոշեք, թե արդյոք դրանք 
Ձեր կարծիքով համապատասխանում են իրականությանը, թե ոչ: Պատրաստ եղեք կիսվել Ձեր 
պատասխաններով ամբողջ խմբի հետ 10 րոպե անց:

Ճիշտ Սխալ

1. Թրաֆիքինգի բոլոր զոհերին առևանգում են:

2. Նրանք, ովքեր դիմում են մի գրացիայի օրենքով սահմանված 
կարգով, կարող են թրաֆիքինգի զոհ դառնալ:

3. Թրաֆիքինգի զոհ դարձած բոլոր անձանց ներգրավում են 
սեռական շահագործման նպատակով:

4. Այս երկրում չի գործում որևէ օրենք մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ:

5. Թրաֆիքինգի ենթարկվածներից ոմանք տղամարդիկ են:

6. Թրաֆիքինգը խնդիր է ողջ աշխարհում:

7. Այս երկրում չեն գործում թրաֆիքինգի զոհերի համար 
նախատեսված ապաստարաններ:
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ԲԱԺԻՆ 1

ՄԱՐԴԿԱՆՑ, ՀԱՏԿԱՊԵՍ ԿԱՆԱՆՑ ԵՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ 

ԱՌԵՎՏՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ, 

ԱՐԳԵԼՄԱՆ ԵՎ ՊԱՏԺԻ ՄԱՍԻՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ, 

ՈՐԸ ԼՐԱՑՆՈՒՄ Է ԱՆԴՐԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ՀԱՆՑԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ 

ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԱԶԳԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՆ

Միավորված ազգերի կազմակերպություն, 2000թ.

Մի հատված ամբողջական արձանագրությունից կարելի է գտնել այստեղ՝ 
http://www2.ohchr.org/english/law/
protocoltraffi  c.htm:

Հոդված 3

Եզրույթների գործածում

Սույն Արձանագրության շրջանակներում.

ա) «թրաֆիքինգ» նշանակում է շահագործման նպատակով իրականացվող մարդկանց 
հավաքագրելը, տեղափոխելը, փոխանցելը, թաքցնելը կամ ստանալը ուժի սպառնալիքով 
կամ դրա կամ հարկադրանքի այլ մի ջոցների կիրառման, առևանգման խարդախության, 
խաբեության, իշխանությունը կամ վիճակի խոցելիությունը չարաշահելու, կամ ուրիշ 
անձին վերահսկող անձի համաձայնությունը ստանալու համար վճարումն երի կամ շահերի 
ձևով կաշառելու ճանապարհով: Շահագործումը նվազագույնը ներառում է այլ անձանց 
մարմն ավաճառության շահագործումը կամ սեռական շահագործման այլ ձևերը, հարկադիր 
աշխատանքը կամ ստրկության և համանման սովորույթները, անազատ վիճակը կամ մարմն ի 
մասերի կորզելը,

բ) մարդկանց առևտրի զոհի համաձայնությունը այնպիսի կանխամտածված շահագործմանը, 
որի մասին խոսվում է սույն հոդվածի (ա) ենթակետում, հաշվի չի առնվում, եթե օգտագործվել 
է (ա) ենթակետում նշված ներգործության մի ջոցներից որևէ մե կը,

գ) շահագործման նպատակով երեխա հավաքագրելը, տեղափոխելը, փոխանցելը, թաքցնելը 
կամ ստանալը համարվում է «մարդկանց առևտուր» նույնիսկ այն դեպքում, եթե դրանք 
կապված չեն սույն հոդվածի (ա) ենթակետում նշված ներգործության մի ջոցներից որևէ մե կի 
կիրառման հետ,

դ) «Երեխա» նշանակում է ցանկացած անձ, որի 18 տարին չի լրացել:
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2-րդ դասախոսության ուղեցույց. 

Առողջության վրա անդրադարձող հետևանքներ

2-րդ դասախոսություն  

Այս դասախոսության գնահատվող տևողությունը կազմում է մե կ ու կեսից երկու ժամ՝ կախված 
դրանում ներառված վարժություններից: Խորհուրդ է տրվում ավարտել 1-ին դասախոսությունը նախքան 
այս դասախոսությանն անցնելը: Խորհուրդ է տրվում անցկացնել այս դասախոսությունը հիմն ական 
դասընթացի առաջին օրվա երկրորդ կեսին:

16 Հիմն ական դասընթացի համառոտ նկարագիր

2-րդ դասախոսություն 

Այս դասախոսության ավարտին մասնակիցները կկարողանան.

Սահմանել առողջության վրա անդրադարձող թրաֆիքինգի հիմն ական հետևանքներից մի  
քանիսը

Անհրաժեշտության դեպքում՝ դասախոսության սկզբում ցուցադրեք մարդկանց 
թրաֆիքինգի վերաբերյալ մե կ այլ կարճ տեսահոլովակ կամ հայտարարություն 
հանրային աղբյուրից: Ճաշի ընդմի ջումի ց հետո սա կօգնի մասնակիցներին 
կենտրոնանալ:

Դասընթացից առաջ անպայման համոզվեք, որ առաջարկվող օրակարգը, այդ թվում՝ 
մե կնարկի և ավարտի ժամե րն ու ընդմի ջումն երը հարմարեցված են ըստ 
անհրաժեշտության (տե´ս Մաս 1):

Անպայման համոզվեք, որ Ձեզ մոտ կան արտաքին օգտագործման օրակարգի և այլ բաժանվող 
նյութերի օրինակներ:

Եթե հնարավորություն չունեք օգտվելու «Power Point» ծրագրից, համակարգչից և պրոյեկտորից 
դասասենյակում, ապա նախօրոք պատրաստեք սլայդի բովանդակությունը գրատախտակի վրա:

Ձեզ անհրաժեշտ են՝ գրատախտակներ, մարկերներ և թերթերը պատերին փակցնելու որևէ 
պարագաներ:
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Խիստ կարևոր է, որ այս դասախոսությունից առաջ Դուք ծանոթանաք թրաֆիքինգի 
հակազդման տեղի համատեքստին (տե´ս Մաս 1): Այս դասախոսության համար 
հատկապես օգտակար է տեղեկություններ ունենալ շահագործման տեղի ձևերի 
մասին և հնարավորության դեպքում՝ տեղի ծառայություն մատուցողներից իմանալ 
զոհերի մոտ արձանագրվող առողջական խնդիրների օրինակներ:

Սլայդ 1

Անհրաժեշտության դեպքում՝ այս սլայդը կարող է ցուցադրվել էկրանին ճաշի 
ընդմի ջումի ց մասնակիցների վերադառնալու պահին, ինչպես նաև 
հայտարարությունների կամ դիտողությունների ընթացքում:

Սլայդ 2

Այս սլայդը տեղադրված է յուրաքանչյուր դասախոսության սկզբում՝ հիշեցնելու 
մասնակիցներին դասընթացի գլխավոր նպատակները. 1) իմանալ, թե ինչպես 
վարվել կասկած հարուցող դեպքերում, 2) իմանալ, թե ինչպես խնամք մատուցել 
որպես թրաֆիքինգի զոհ ճանաչված անձին: Օգտակար է հիշեցնել մասնակիցներին 
դասընթացի ընդհանուր կառուցվածքը և դասախոսությունների նպատակները:

Ընդգծեք այն երկու իրավիճակները, որոնցում կարող են հայտնվել 
բուժաշխատողները մարդկանց թրաֆիքինգի առնչությամբ.

1.     Նրանց մոտ կարող է կասկած առաջանալ, որ որևէ մե կը դարձել է թրաֆիքինգի զոհ:
2.   Նրանք կարող են խնամք մատուցել որևէ մե կին, ով ուղղորդվել է նրանց մոտ և 
      արդեն նույնականացվել է որպես թրաֆիքինգի զոհ դարձած անձ:

Այս դասընթացում և «Թրաֆիքինգից տուժած անձանց խնամք» ձեռնարկում ներկայացվող 
ուղղորդումն  երկու իրավիճակներում էլ կարող է օգտակար լինել:

1. ,1. , 

2. , 

• , 

••

•

•

•

•
2
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Սլայդ 3

Այս սլայդով սկսվում է 2-րդ դասախոսությունը. Առողջության վրա անդրադարձող 
հետևանքներ

Այժմ լավ պահ է հիշեցնելու մասնակիցներին, որ պատրաստվում ենք ավելի հստակ կենտրոնանալ 
մարդկանց թրաֆիքինգի առողջության վրա անդրադարձող ռիսկերի և հետևանքների վրա:

Մասնակիցներն ավելի պատրաստակամ կլինեն դասընթացում ներգրավվելու 
առումով, եթե այն նրանց՝ որպես բուժաշխատողների համար կարևոր լինի: Հիշեցրեք 
նրանց դասընթացի անցկացման պատճառները և այն, որ մե նք աշխատում ենք այս 
թեմայի շուրջ, որովհետև մարդկանց թրաֆիքինգը վն աս է պատճառում մարդկանց 
այն աստիճան, որ նրանք ունենում են բուժօգնության կարիք:

Սլայդ 4

Այս դասախոսության ավարտին Դուք կկարողանաք սահմանել մարդկանց 
թրաֆիքինգի հիմն ական ռիսկերն ու հետևանքներն առողջության համար:

 Ընթացիկ դասախոսության կենտրոնում հենց այս ուսումն ական նպատակն է:

Հիշեցրեք մասնակիցներին, որ խոսքը գնում է Առողջապահության համաշխարհային 
կազմակերպության սահմանման մասին, ըստ որի առողջությունը ներառում է. 
«ֆիզիկական, սոցիալական և հոգեկան բարօրություն»:

3

4

Որոշել մարդկանց թրաֆիքինգի հիմն ական 
ռիսկերը և հետևանքներն առողջության համար
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Սլայդ 5

Հաջորդ մի  քանի սլայդերում ներկայացված են մարդկանց թրաֆիքինգի իրական 
պատմություններ, որոնք կոչված են օգնելու ցուցադրել առողջության համար այն 
ռիսկերը, որոնց ենթարկվում են թրաֆիքինգի զոհ դարձած անձինք:

Տե´ս մարդկանց թրաֆիքինգի վերաբերյալ Միգրացիայի մի ջազգային 
կազմակերպության և Հիգիենայի ու արևադարձային բժշկության Լոնդոնի դպրոցի 
հրապարակումն երը (կարելի է գտնել առցանց այստեղ՝ www.lshtm.ac.uk/gendervio-
lence տե´ս «REPORTS» բաժինը):

Առողջության համար ռիսկերի սահմանում (ներկայացման ընթացքում): 5-ից 
8-րդ սլայդները ներկայացնելիս խնդրեք մասնակիցներին սահմանել առողջության 
համար այն ռիսկերը, որոնք հիշատակվել են ներկայացված պատմություններում: 
Դա կարելի է անել ամբողջ խմբի մասնակցությամբ:

Առողջության համար ռիսկերի սահմանում (20 րոպե): Եթե համարում եք, 
որ անհրաժեշտ է ավելի շատ ժամանակ հատկացնել այս թեմային, ապա 
կարելի է խնդրել մասնակիցներին զույգեր կամ փոքր խմբեր կազմե լ և 
կատարել տվյ ալ վարժությունը համատեղ ուժերով: Նման պարագայում 
յուրաքանչյուր փոքր խմբին տվեք 5-ից 8-րդ սլայդերում ներկայացված 

պատմություններից մե կը և խնդրեք նրանց կազմե լ առողջության վրա անդրադարձող հետևանքների ցանկը:
Այնուհետև յուրաքանչյուր խմբին ժամանակ տվեք սեփական դիրքորոշումը և առողջության համար 

ի հայտ բերած ռիսկերն ամբողջ խմբին ներկայացնելու համար:

Եթե կատարում եք այլընտրանքային վարժություն, ապա այս դասախոսության համար 
հարկավոր է ավելի երկար ժամանակ նախատեսել:

Դեպքերի ուսումն ասիրությունները բերված են ցուցադրելու թրաֆիքինգի հետ 
կապված տարբեր իրավիճակներ, որոնք դրսևորվում են շահագործման և 
առողջության համար հնարավոր վտանգ ներկայացնող ռիսկերի տարբեր ձևերով: 
Հնարավորության դեպքում՝ հարմարեցրեք ներկայացումը կամ վարժությունն 
այնպես, որ դրանում ներառվեն օրինակներ տեղի համատեքստից: Նման օրինակներ 

կարելի է գտնել երկրի վերաբերյալ կամ տեղական հետազոտությունների զեկույցներում: Որպես 
այլընտրանքային տարբերակ կարելի է դեպքերի ուսումն ասիրություններ ստանալ տեղի 
համապատասխան ծառայություններ մատուցողներից կամ կազմակերպություններից, օրինակ՝ 
Միգրացիայի մի ջազգային կազմակերպությունից: Եթե պատմությունները հիմն ված են իրական 
դեպքերի վրա, ապա անպայման պաշտպանեք զոհերի անանունությունը՝ փոխելով իրականում 
թրաֆիքինգի զոհ դարձած անձանց մանրամասները և բաց թողնելով նրանց ճանաչելի կամ անձնական 
տվյ ալները: Եթե օրինակներում ընդգրկված են ճանաչելի մանրամասներ, օրինակ, լուսանկարներ կամ 
անուններ, ապա մի  ընդգրկեք դրանք դասընթացում:
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Սլայդ 6

   

Տե´ս հրահանգները 5-րդ սլայդում:

Սլայդ 7

Տե´ս հրահանգները 5-րդ սլայդում: 

Սլայդ 8

Տե´ս հրահանգները 5-րդ սլայդում:

Այս օրինակում մե ջբերվում են ծառայություն մատուցողի խոսքերը:
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ԲԱԺԻՆ 2

Սլայդ 9

Այս սլայդի նպատակն է օգնել մասնակիցներին խորհել այն հարցի շուրջ, թե ինչու 
թրաֆիքինգի զոհ դարձած անձինք կարող են ունենալ հատուկ բուժման և 
մասնագիտացած մոտեցման կարիք: Քննարկման առաջին մասի ընթացքում 
մասնակիցները պետք է սահմանեն առողջության համար առավել տարածված ռիսկերը, 
որոնք սպառնում են այս հատվածում աշխատող ցանկացած անձին: Քննարկման 

երկրորդ մասում նրանք պետք է սկսեն սահմանել այն խնդիրները, որոնց առջև կանգնում են թրաֆիքինգի 
զոհ դարձած անձինք, և որոնք կարող են բերել լրացուցիչ և ավելի մե ծ առողջության հետ կապված ռիսկերի: 
Նման ռիսկերը կարող են ներառել, օրինակ, չափազանց երկար աշխատանքային ժամե ր/աշխատանքը 
դադարեցնելու անկարողություն, հանգստի կամ քնի պակաս, ծայրահեղ վատ աշխատանքային պայմաններ, 
պաշտպանիչ պարագաների բացակայություն, անբավարար ուսուցում կամ ուսուցում մե կ այլ լեզվով, 
դժբախտ պատահարներ և չարաշահումն եր, որոնք մն ում են առանց բժշկական մի ջամտության և այլն:

Թրաֆիքինգի զոհերի առողջական ռիսկերը (15 րոպե): Հարցրեք մասնակիցներին, 
թե ինչպիսի առողջական ռիսկեր կան կապված սլայդի վրա ներկայացված 
ոլորտներում աշխատանքի հետ (օրինակ՝ շինարարության ոլորտ): Խնդրեք 
մասնակիցներին մի  քանի րոպե հատկացնել և թվարկել առողջության համար 
ռիսկերը, իսկ այնուհետև որոշ ժամանակ ամբողջ խմբի հետ ուսումն ասիրել տրված 

պատասխանները: Եթե ցանկանում եք, կարող եք նշել այս պատասխանները գրատախտակի վրա: 
Այնուհետև, հարցրեք մասնակիցներին, թե որքանով կարող են սրվել կամ տարբերվել նշված ռիսկերը 
թրաֆիքինգի զոհ դարձած անձանց պարագայում (քննարկում ամբողջ խմբով):

Եթե հարմար գտնեք, ապա քննարկման երկրորդ մասում կարող եք վերադառնալ 
5-ից 8-րդ սլայդերում ներկայացված դեպքերին:

Մի փորձեք ընդգրկել ամե ն ինչ. այս սլայդը նախատեսված է մի այն մասնակիցների 
մտորումն երը խրախուսելու համար, որպեսզի նրանք հասկանան, որ թրաֆիքինգի 
զոհ դարձած անձանց պարագայում առողջության համար ռիսկերը կարող են 
տարբերվել այլ հիվանդների դեպքերից: Հաջորդ սլայդը թույլ կտա նրանց ավելի 
համալիր աշխատանք կատարել այս ուղղությամբ:

Սլայդ 10     
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Ներկայացված սլայդն անցում է կատարում առողջության համար ռիսկերից դեպի 
առողջության վրա անդրադարձող հետևանքներ: Հաճախ հետևանքներից մի  քանիսն 
արդեն հիշատակվել են ռիսկերի քննարկման ընթացքում:

Ռիսկեր և հետևանքներ առողջության համար (10 րոպե): Ամբողջ խմբով համատեղ 
դիտելով առողջության համար ռիսկերի և դրանց հնարավոր հետևանքների աղյ ուսակը՝ 
խնդրեք մասնակիցներին նշել դրանում բերված յուրաքանչյուր ռիսկի հնարավոր 
հետևանքները: Կարելի է կրկնել մասնակիցների կողմի ց նշված հետևանքները՝ չլրացնելով 
աղյ ուսակը, քանի որ այն ընդգրկված է ձեռնարկում և կարող է տրամադրվել որպես 

բաժանվող նյութ վարժության վերջում: Տե´ս այս դասախոսության վերջում ներառված բաժանվող նյութերը:

Ռիսկեր և հետևանքներ առողջության համար (20 րոպե): Բաժանեք 
մասնակիցներին փոքր խմբերի և տվեք յուրաքանչյուր խմբին 
առողջության համար ռիսկերի և հետևանքների թեմայով բաժանվող 
նյութերի մե կ օրինակ: Հայտնեք մասնակիցներին, որ նրանք ունեն 10 
րոպե հնարավոր հետևանքներն աղյ ուսակում լրացնելու համար, որից 

հետո յուրաքանչյուր խումբ պետք է ներկայացնի իր պատասխաններից մի  քանիսը: 10 րոպե անց կրկին 
մի ավորեք ամբողջ խումբը և խնդրեք յուրաքանչյուր խմբին ներկայացնել իրենց պատասխաններից մի  
քանիսը: Վարժության ավարտին մասնակիցների համար ամփոփեք առողջության համար ռիսկերը և 
հետևանքները կամ հղում կատարեք նրանց  ձեռնարկներին:

Յուրաքանչյուր խմբից ստացեք մի այն մի  քանի պատասխան: Սա ժամանակ կխնայի 
և թույլ չի տա, որ վարժությունը ստանա կրկնողական բնույթ: Այս վարժությունն 
ավարտելուց հետո (եթե ժամանակը ների) կարելի է խմբին հարցնել, թե արդյոք 
նրանք ունեն այլ խմբերի ասվածին ավելացնելու որևէ բան:

Սլայդ 11

Այս սլայդում և հաջորդ մի  քանի սլայդերում ներկայացվում են տվյ ալներ, որոնք 
կարելի է գտնել մարդկանց թրաֆիքինգի առողջության վրա անդրադարձող 
հետևանքներին նվիրված հետազոտություններում, որոնք վերանայվել են 
գործընկերների կողմի ց:

Առողջության վրա անդրադարձող այս հանցատեսակի հետևանքներին նվիրված և 
գործընկերների կողմի ց վերանայված հետազոտությունների տվյ ալները խիստ 
սակավ են: Վերջերս իրականացված համակարգային հետազոտությունն (Oram, et. Al, 
2012) ի հայտ բերեց առողջության և թրաֆիքինգի թեմաներին նվիրված 19 
ուսումն ասիրություններ, որոնք բավարարում էին այս չափորոշիչներին, և դրանք 

բոլորը կենտրոնացած էին կանանց և աղջիկների սեռական շահագործման վրա (տե´ս www.plosmedicine.
org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pmed.1001224): Չնայած լրացուցիչ հետազոտությունների 
(հատկապես աշխատանքային շահագործման վերաբերյալ) կարիք կա՝ արձանագրվել են որոշ կարևոր 
տեղեկություններ առողջության վրա անդրադարձող մարդկանց թրաֆիքինգի հետևանքների վերաբերյալ:

• , , , 
, 

:
• (92%), 

(4%) (4%):
• 15-45, 14 
• 81% , 20% :

. 207 
0-14 , 170 28-56 

63 90+ :
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Հայտնեք մասնակիցներին, որ հիմն վելու եք որևէ առանձին ուսումն ասիրության 
արդյունքների վրա և ցուցադրելու եք թրաֆիքինգի ենթարկված անձանց առողջության 
հետ կապված ընդհանուր օրինաչափություններ: Հիշեցրեք մասնակիցներին, որ թեև այս 
ուսումն ասիրությունը կենտրոնանում է մի այն Եվրոպայում կանանց և աղջիկների 
սեռական շահագործման վրա, սակայն այն, այդուհանդերձ, օգտակար է 

բուժաշխատողների համար, որպեսզի վերջիններս հասկանան թրաֆիքինգի զոհ դարձած անձանց 
առողջության վրա անդրադարձող հետևանքները՝ անկախ շահագործման տեսակից:

Այս ուսումն ասիրության առանձնապես հետաքրքիր լինելու պատճառներից մե կն այն է, 
որ այն ներառում է երեք տարբեր պահերին անցկացված հարցազրույցներ կանանց և 
աղջիկների հետ, ովքեր թրաֆիքինգի զոհ էին դարձել, ինչը ժամանակի ընթացքում ի 
հայտ բերեց ախտանշային օրինաչափություններում որոշ հետաքրքիր տվյ ալներ: Այս 
թեմային մե նք ավելի մանրամասն կանդրադառնանք այս դասախոսության ընթացքում:

Անհրաժեշտության դեպքում կարող եք մասնակիցներին ավելի մանրամասն ներկայացնել 
տվյ ալ ուսումն ասիրության մե թոդաբանությունը: Ուսումն ասիրության մե ջ ընդգրկվել են 
երկու հարյուր յոթ կանայք: Բոլոր մասնակիցները ստանում էին համապատասխան 
բուժօգնություն՝ թրաֆիքինգին հաջորդող ժամանակաշրջանում: Ուսումն ասիրության 
նպատակն էր հարցազրույց անցկացնել կանանց հետ թրաֆիքինգին հաջորդած 

շրջանում համապատասխան ծառայությունների հետ կապ հաստատելուց հետո՝ 14 օր, 28-ից 56 օր և 90-ից 
ավելի օր ժամանակահատվածում՝ հասկանալու նրանց կարիքների փոփոխությունը ժամանակի ընթացքում:

Սլայդ 12

Այս սլայդում ցուցադրվում է թրաֆիքինգի ենթարկվելու ժամանակ ուսումն ասիրության 
առարկա դարձած կանանց կողմի ց բռնության ենթարկվելու հաճախականությունը: 
Բացի այդ, այս սլայդով ցուցադրվում է այն հանգամանքը, որ թրաֆիքինգի զոհ 
դարձած անձինք կանգնում են բռնության խիստ իրական սպառնալիքի առջև և այս 
պատճառով կարող են փորձ չձեռնարկել դուրս պրծնելու մարդավաճառների 

ճիրաններից: Այս իրողությունը նաև ենթադրում է, որ նրանց ֆիզիկական և հոգեբանական առողջությունը 
գտնվում է լուրջ վտանգի տակ, երբ նրանք հայտնվում են թրաֆիքինգի իրավիճակում, և այդ պարագայում 
հարկավոր է մե ծ զգուշություն ցուցաբերել որևէ անձին մոտենալիս, ով դեռևս կարող է գտնվել 
թրաֆիքինգի իրավիճակում՝ խուսափելու նրան էլ ավելի մե ծ վն աս պատճառելուց:

Այս ուսումն ասիրությունից որոշ մե ջբերումն եր ներառված են ուսումն ական նյութերում, 
սակայն, եթե անհրաժեշտ համարեք, կարող եք կիսվել «Գողացած ժպիտներ» 
ուսումն ասիրությունից վերցված լրացուցիչ տեղեկություններով: Նյութը կարելի է գտնել 
առցանց (տե´ս http://genderviolence.lshtm.ac.uk/fi les/Stolen-Smiles-Summary.pdf):

Այս դասընթացի հրապարակման պահին Միգրացիայի մի ջազգային 
կազմակերպության և Հիգիենայի ու արևադարձային բժշկության Լոնդոնի դպրոցի 
կողմի ց անցկացվում էին մի  քանի ուսումն ասիրություններ: Խորհուրդ է տրվում 
փնտրել գործընկերների կողմի ց վերանայված հետազոտություններ, որոնք կարող 
են Ձեզ հասանելի լինել այս դասընթացին պատրաստվելիս՝ այստեղ ներկայացված 

տեղեկությունները լրացնելու նպատակով:

(%)  
( =207)( 207)

76% 158
90% 186
95% 196
71% 148

89% 185
36% 75
34% 70
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Սլայդ 13

Այս սլայդում ցուցադրված են պատասխանները հետևյալ հարցին. «Ե՞րբ կարող էիք 
վարվել սեփական հայեցողությամբ կամ գնալ այնտեղ, որտեղ ցանկանում էիք»: 
Թրաֆիքինգի բազում իրավիճակներում հարկադրումն  ու հսկողությունը թրաֆիքինգի 
զոհի համար վերացվում են սեփական մարմն ի նկատմամբ կատարվող 
գործողությունները վերահսկելու, ինչպես նաև իրեն պատճառած ցավի, հասցրած 

վն ասվածքների և ստացած վարակների պարագայում օգնության դիմե լու անկարողության: Սա իր հերթին 
բերում է առողջության վրա անդրադարձող հետևանքների:

Ուսումն ասիրությունները ցույց են տվել, որ նույնիսկ, երբ թրաֆիքինգն իրականացվում 
է շահագործման այլ ձևերի նպատակով (օրինակ՝ տնային ծառայության համար), 
մի ևնույն է սեռական բռնությունն օգտագործվում է թրաֆիքինգի զոհ դարձած կանանց 
վերահսկելու համար:

Սլայդ 14

Այս մե ջբերումը վերցված է ուսումն ասիրությանը մասնակցած իրական անձի խոսքերից: 
Հիշեցրեք մասնակիցներին, որ դա արտասովոր դեպք չէ, և, դժբախտաբար, որոշ 
իրավիճակներում բուժաշխատողներն առնչվում են թրաֆիքինգի զոհ դարձած անձանց 
հետ հիվանդանոցների շտապօգնության բաժանմունքներում այն բանից հետո, երբ 
նրանք պատուհանից դուրս են նետվել ստեղծված իրավիճակից փրկվելու համար:

Սլայդ 15

«
»:

2%

3%

4% 4%

10%

77%
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Այս սլայդը հիշեցնում է մասնակիցներին առողջության համար ռիսկերի և 
հետևանքների տեսակների մասին, որոնց առջև կանգնում են թրաֆիքինգի 
ենթարկված բազմաթիվ անձինք:

Հղում կատարեք դասընթացի ժամանակ արդեն հիշատակված դեպքերին:

Սլայդ 16

Այս սլայդը հիշեցնում է մասնակիցներին առողջության համար ռիսկերի և 
հետևանքների տեսակների մասին, որոնց առջև կանգնում են թրաֆիքինգի 
ենթարկված բազմաթիվ անձինք:

Հղում կատարեք դասընթացի ժամանակ արդեն հիշատակված դեպքերին:

Սլայդ 17

Սլայդ 18

Այս մե ջբերումն  ընդգծում է այն հանգամանքը, որ շատ հաճախ մարդկանց առօրյա կյ անքի 
պայմանները, ինչպես նաև աշխատանքային պայմանները բարդ են, վտանգավոր և հոգեպես 
ծանր: Սա մի  մե ջբերում է ուսումն ասիրությանը մասնակցած իրական անձի խոսքերից:

••
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Ամե նատարածված ֆիզիկական ախտանիշեր (ներկայացման ընթացքում): 
Խնդրեք մասնակիցներին ամբողջ խմբով կռահել առավել տարածված ֆիզիկական 
ախտանիշերը, որոնց մասին հայտնում են թրաֆիքինգի ենթարկված անձինք: 
Այնուհետև, ցույց տվեք դրանք սլայդի վրա:

Առողջական խնդիրների համակարգային ուսումն ասիրությունն (Oram, et al., 2012) ի 
հայտ բերեց նմանատիպ ախտանիշեր թրաֆիքինգի ենթարկված անձանց շրջանում, 
ինչը հաստատում է նախորդ ուսումն ասիրության արդյունքները: Այդուհանդերձ, 
գրականությունում շեշտը դրվում է սեռական շահագործման վրա, իսկ աշխատանքային 
շահագործման վերաբերյալ պահանջվում են լրացուցիչ հետազոտություններ:

Սլայդ 19

Այս սլայդում ներկայացվում է թրաֆիքինգի ենթարկված անձի առողջական վիճակը 
ամբողջական առումով դիտարկելու կարևորությունը՝ հաշվի առնելով նրա ապրումն երը 
թրաֆիքինգի ենթարկվելուց առաջ, շահագործման ընթացքում և թրաֆիքինգին 
հաջորդող ժամանակաշրջանում: Հաջորդ երկու սլայդերում մասնավորապես 
քննարկվելու են թրաֆիքինգի ենթարկվելուց առաջ ունեցած ապրումն երը:

Թրաֆիքինգի ազդեցությունը կարող է երկարատև լինել: Օրինակ, թրաֆիքինգի 
ենթարկված որոշ անձինք օգտագործում են թմրամի ջոցներ կամ ալկոհոլ իրենց 
շահագործման ընթացքում՝ իրավիճակի հետ համակերպվելու համար կամ էլ 
հարկադրանքի ազդեցության տակ: Սա կարող է բերել կախվածության հետ կապված 
երկարատև խնդիրների:

Սլայդ 20

Առողջության համար ռիսկերը թրաֆիքինգի ենթարկվելուց առաջ (ներկայացման 

ընթացքում): Խնդրեք մասնակիցներին ամբողջ խմբով մտաբերել հնարավոր 
առողջական ռիսկեր, որոնց առջև կանգնում են թրաֆիքինգի ենթարկված անձինք 
նախքան այդ իրավիճակում հայտնվելը: Որպես օրինակ կարելի է բերել խրոնիկական 
հիվանդությունները (օրինակ՝ շաքարախտ, արյան բարձր ճնշում), նախկինում կրած 

սեռական չարաշահումն երը կամ վն ասները, աղքատության հետ կապված առողջական խնդիրները, 
նախկինում գոյություն ունեցող հոգեբանական խնդիրները և այլն:
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Սլայդ 21

Այս սլայդում ցուցադրվում է բռնության բարձր մակարդակը, որին ենթարկվում են կանայք 
նախքան թրաֆիքինգի ենթարկվելը՝ հիմք ընդունելով «Գողացած ժպիտներ» խորագիրը 
կրող ուսումն ասիրության արդյունքները: Թրաֆիքինգի ենթարկվելուց առաջ ունեցած 
հիվանդություններն ու ապրումն երը կարող են մե ծացնել տվյ ալ անձի խոցելիությունը 
թրաֆիքինգի նկատմամբ: Որպես մե կ այլ օրինակ կարող է ծառայել հաշմանդամությունը, 

երբ զոհերը մարդավաճառների թիրախ են դառնում հենց իրենց հաշմանդամության պատճառով:
 

Եթե դասասենյակում կան բռնության (օրինակ՝ ընտանեկան բռնության կամ 
գենդերային պատկանելիությամբ պայմանավորված բռնության) կանխման 
մասնագետներ, ապա նրանք կարող են լրացուցիչ մե կնաբանություններ անել այն 
հարցի շուրջ, թե ինչպես նախկինում բռնության ենթարկվելու փաստը կարող է 
ապագայում բռնության նկատմամբ խոցելիություն ձևավորել:

Սլայդ 22 

Հաջորդ մի  քանի սլայդերը կապված են թրաֆիքինգի հոգեբանական հետևանքների 
հետ: Մասնակիցներին հայտնեք, որ որոշ ֆիզիկական ռիսկեր և ազդեցություններ 
ուսումն ասիրելուց հետո այժմ պատրաստվում եք անդրադառնալ հոգեբանական 
ռիսկերին և ազդեցություններին:

Հոգեկան ընկճվածության գործոններ (ներկայացման ընթացքում): Խնդրեք 
մասնակիցներին ամբողջ խմբով մտաբերել, թե թրաֆիքինգի հետ կապված ապրումն երի 
ո՞ր տարրերն են կարող անդրադառնալ զոհի հոգեկան առողջության վրա: Այնուհետև 
ցույց տվեք համապատասխան կետերը՝ ներկայացնելով որոշ օրինակներ:

Սլայդ 23
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Կարևոր է մտապահել, որ տրավմատիկ ապրումն երը, որոնք կապված են թրաֆիքինգի 
հետ, հաճախ անդրադառնում են նրա վրա, թե ինչպես են մարդիկ արձագանքում 
սթրեսային իրավիճակներին հետագայում: Այս սլայդում ցուցադրվում է ցանկացած 
մարդու սովորական պատասխան ռեակցիան վտանգավոր իրավիճակում, այն է՝ 
պայքարել կամ դիմե լ փախուստի: Թրաֆիքինգի զոհ դարձած անձը կրկին ու կրկին 

նման զգացում է վերապրում, և դա կարող է բերել նրա մոտ ֆիզիոլոգիական փոփոխությունների, որոնցով 
պայմանավորված կլինի նման ծայրահեղ արձագանքը չնչին սթրեսային գրգռիչների նկատմամբ: Այսպիսով, 
նրանք կարող են անհանգստացած կամ գերզգայուն վարքագիծ դրսևորել: Կամ էլ որոշ դեպքերում կարող է 
տեղի ունենալ հակառակը, այն է` մարդիկ կարող են անզգայանալ սթրեսային իրադարձությունների 
նկատմամբ և «անջատել» իրենց կենսաբանական ահազանգման համակարգը և անվտանգության 
մե խանիզմն երը` թուլացնելով վտանգն ընկալելու և պաշտպանվելու իրենց կարողությունը: Թրաֆիքինգի 
զոհ դարձած անձի հետ շփվելիս բուժաշխատողը պետք է մտապահի այս իրողությունը:

Կարելի է մասնակիցներին հարցնել, թե ինչպես նրանք իրենց կզգային, եթե սենյակի 
մե ջտեղում հանկարծակի պայթյուն թնդար, կամ կրակ բռնկվեր: Բոլորի մոտ նման 
իրավիճակում առաջացող ադրենալինային ռեակցիան «պայքարել կամ դիմե լ 
փախուստի» արձագանքի լավ օրինակ է ծառայում: Պատկերացրեք, որ նույն 
արձագանքն առաջանա ի պատասխան փոքր ամե նօրյա պատահարների:

Սլայդ 24

Թրաֆիքինգի ենթարկված անձանց նվիրված ուսումն ասիրությունները և 
խոշտանգումն երից տուժած զոհերի վերաբերյալ անցկացրած հետազոտությունները 
վկայում են այն մասին, որ նրանք ունեցել են նույնանման հոգեբանական ապրումն եր: 
Նման ապրումն երն անվերահսկելի են և անկանխատեսելի:

Անկանխատեսելիությունը և անվերահսկելիությունն այն գլխավոր գործոններն են, որոնցով 
պայմանավորված է խիստ անբավարար հոգեկան առողջությունը նույնիսկ տրավմատիկ իրավիճակի 
ավարտից հետո: Ասել է թե՝ ինչպես թրաֆիքինգի, այնպես էլ խոշտանգումն երի իրավիճակներում մարդիկ 
ամե նայն հավանականությամբ կունենան ուժեղ հետտրավմատիկ արձագանք, որը պայմանավորված 
է թրաֆիքինգի ընթացքում նրանց հետ պատահածը հսկելու կամ կանխատեսելու խիստ սահմանափակ 
կարողությամբ:

Թրաֆիքինգի իրավիճակում նրանք նաև ընդունակ չեն պատսպարվել վտանգներից և սթրեսից, 
մի նչդեռ Դուք, օրինակ, աշխատավայրում կամ տանը կարող եք մե ղմացնել սթրեսը: Հիշեք, որ 
հսկողությունն ու հարկադրանքը մարդավաճառների կողմի ց կիրառվող տարածված մի ջոցներն են, 
և բազմաթիվ թրաֆիքինգի զոհեր իրենց երբևէ «ազատ» չեն զգում: Պատկերացրեք, որ ի վիճակի չեք 
վերահսկել հանգստանալու, սնվելու, ընտանիքի անդամն երի կամ ընկերների հետ շփվելու ժամե րը: 
Թրաֆիքինգի զոհ դարձած անձինք կարող են սպառնալիքների կամ չարաշահումն երի առարկա 
դառնալ, նրանց հալածողները կարող են օրվա կամ գիշերվա ցանկացած ժամի ն նրանց որևէ բան 
կարգադրել, և նրանք գրեթե չեն կարող կանխատեսել, թե ինչպես կավարտվի նման իրավիճակը 
(անկանխատեսելիություն): Այս գործոնների համադրությունը կարող է ունենալ հոգեկան առողջության 
վրա անդրադարձող բազմաթիվ բացասական հետևանքներ, այդ թվում՝ տվյ ալ սլայդում ցուցադրված 
պատասխան ռեակցիաներ:
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Սլայդ 25

Այս սլայդում ցուցադրվում է այն հանգամանքը, որ թրաֆիքինգի իրավիճակի 
անվերահսկելիությունն ու անկանխատեսելիությունը, գոյատևման ծայրահեղ 
պայմանները (օրինակ՝ սնունդ, մի այն եթե մարդավաճառը որոշում է կերակրել զոհին, 
տաքանալու կամ լողանալու հնարավորությունների բացակայություն), մե կուսացումը և 
սուտը բերում են մարդավաճառի վրա ապավինելուն և նրա նկատմամբ հնազանդ և 
ստորադաս վերաբերմունքի՝ առաջացնելով որևէ մե կին վստահելու դժկամություն:

Բուժաշխատողները կյ ուրացնեն դասընթացի բովանդակությանը, եթե այն վերաբերի 
իրենց իմացած դեպքերին: Հարցրեք, թե ինչպես ասվածը կարող է անդրադառնալ հիվանդի 
հետ նրանց փոխազդեցության վրա: Հարցրեք նրանց, թե արդյոք հիվանդի վերաբերմունքը 
բուժաշխատողի նկատմամբ կարող է փոխվել յոթերորդ այցելությանը՝ առաջին այցելության 
համե մատ (օրինակ՝ վստահության ձևավորում, հստակ տեղեկությունների տրամադրում, 

տարբեր հնարավորությունների և որոշումն եր վերահսկելու հնարավորություն):

Թրաֆիքինգի զոհ դարձած անձինք սովորել են, թե ինչպես կենդանի մն ալ, սակայն գոյատևման այս 
մե խանիզմն երը կարող են բացասաբար անդրադառնալ բուժաշխատողի հետ նրանց փոխազդեցության վրա:

Սլայդ 26

Այս սլայդում համե մատվում են «Գողացած ժպիտներ» խորագիրը կրող 
ուսումն ասիրությունում ընդգրկված կանանց մոտ դրսևորվող ընկճախտի, տագնապի 
զգացման և թշնամական վերաբերմունքի ախտանիշներն իգական սեռի 
ազգաբնակչության մի ջին ցուցանիշի հետ: Կարելի է տեսնել, որ բոլոր այս երեք 
ախտանիշերը դեպի դրականն են փոխվում աջակցություն ծառայությունների հետ 

փոխազդեցության արդյունքում: Այդուհանդերձ, կարմի ր գծով նշված է նորման (ամե րիկուհիների 
փորձարկային խումբ): Այսպիսով, տեսնում եք, որ թեև ախտանիշերի մասով դրական փոփոխություն է 
նշմարվում, սակայն թրաֆիքինգի զոհ դարձած անձինք շարունակում են դրսևորել ընկճախտի, տագնապի 
զգացման և ագրեսիվ վերաբերմունքի շատ ավելի բարձր ցուցանիշ, քան մն ացած ազգաբնակչությունը՝ 
նույնիսկ աջակցություն ծառայությունների հետ կապ հաստատելուց 90 կամ ավելի օր հետո: Հարկ է նաև 
նշել, որ ընկճախտի ախտանիշերն ամե նաքիչն են նվազում, ինչը վկայում այն մասին, որ ընկճախտը, 
ամե նայն հավանականությամբ, կդառնա տևական հոգեկան խնդիր:
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Սլայդ 27

Այս սլայդը հիշեցնում է մասնակիցներին, որ թրաֆիքինգի ենթարկված անձանց 
կողմի ց դրսևորվող հոգեկան ռեակցիաները նորմալ երևույթ են ի պատասխան 
նրանց ունեցած ապրումն երի: Այդուհանդերձ, բուժաշխատողները պետք է գիտակցեն 
այն հանգամանքը, որ նորմալ պատասխան ռեակցիաները կարող են դրսևորվել մի  
շարք առողջական խնդիրների տեսքով:

Հոգեկան առողջության վերաբերյալ առկա մոտեցումն երն ու կարծիքները կարող են 
խիստ տարբերվել երկրից երկիր: Կարևոր է ընդգծել, որ թրաֆիքինգի հետ կապված 
իրավիճակը նորմալ կամ առօրյա իրողություն չէ, ուստի և նման պատասխան ռեակցիաները 
հասկանալի և նորմալ երևույթ են: Այս պատասխան ռեակցիաներից շատերը կազմում են 
մե ր կենսաբանական գոյատևման մե խանիզմը: Դասընթացի հետագա հատվածում մե նք 

ավելի մանրամասնորեն կխոսենք, թե ինչպես խնամք մատուցել որևէ անձի, ով կրել է այս բոլոր ապրումն երը:

Սլայդ 28

Հաջորդ երկու սլայդերում տրվում են այն հուզական ռեակցիաների օրինակները, 
որոնք կարող են առաջանալ թրաֆիքինգի ենթարկված անձի մոտ:

Սլայդ 29
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Սլայդ 30

Հաջորդ երկու սլայդերում տրվում են այն վարքագծային ռեակցիաների օրինակները, 
որոնք կարող են առաջանալ թրաֆիքինգի ենթարկված անձի մոտ:

Սլայդ 31

Այստեղ մե ջբերվում են ուսումն ասիրությանը մասնակցած իրական անձի խոսքերը:

Սլայդ 32

Մենք քննարկեցինք, թե ինչպես կարող են ախտանիշները պահպանվել ժամանակի 
ընթացքում: Սրանք խնամքի փուլեր են, որոնք տեղի են ունենում թրաֆիքինգին հաջորդող 
ժամանակահատվածում: Բուժաշխատողները ներգրավված են այս բոլոր փուլերում:

•

• , 

•

• , 

•

30

, , , , 
: 

: , 
: :: :

Stolen Smiles, Zimmerman C, Hossain M, et al. 2003 .
31

The Health Risks and Consequences of Trafficking in Women and Adolescents: 
Findings from a European Study. Zimmerman, C. , Yun, K. Watts, C. et al. 2003. 

32



49 ԹՐԱՖԻՔԻՆԳԻՑ ՏՈՒԺԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԽՆԱՄՔԸ. 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԱՎԱՐԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

Սլայդ 33 

Այս սլայդում ցուցադրվում են ֆիզիկական առողջության ախտանիշերի փոփոխությունները 
ժամանակի ընթացքում («Գողացած ժպիտներ» ուսումն ասիրություն): Կարող եք տեսնել, 
թե ինչպիսի վատ ինքնազգացողություն կարող է ունենալ թրաֆիքինգի զոհը, երբ նա 
առաջին անգամ դուրս է պրծնում թրաֆիքինգի իրավիճակից, և հասկանալ նրան 
անհապաղ բուժօգնություն տրամադրելու կարևորությունը: Առողջապահական 

ծառայություններ մատուցող աշխատակիցների համար սա ենթադրում է մի  շարք բարդ ախտանիշեր, ինչպես 
նաև ախտորոշման հետ կապված բարդություններ, որոնք բխում են այդ ախտանիշերը մե կնաբանելու փորձից:

Սլայդ 34

Այս սլայդում ցուցադրվում են հոգեկան առողջության ախտանիշերի փոփոխությունները 
ժամանակի ընթացքում (ուսումն ասիրությունից): Թեև ժամանակի ընթացքում դրական 
առաջընթաց է գրանցվում, սակայն այն շատ ավելի դանդաղ է, քան ֆիզիկական 
ախտանիշերի պարագայում: Միայն 90 օր անց կամ ավելի ուշ կարելի տեսնել 
ախտանիշերի իրական նվազեցում:

Անհրաժեշտության դեպքում՝ քննարկեք մասնակիցների հետ 34-րդ և 35-րդ 
սլայդերում ներկայացված հետևանքներն ինչպես բուժաշխատողների, այնպես էլ 
այլ դերակատարների համար: Լավ օրինակ կարող է ծառայել ոստիկանությունը, որը 
հաճախ փորձում է հարցաքննել զոհերին անմի ջապես թրաֆիքինգից նրանց 
փրկվելուց հետո: Պատկերացրեք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում հարցաքննությունն 

այդքան ցավոտ և ծանր ապրումն երով լի հոգեվիճակում: Միացյալ Թագավորությունում այս 
ուսումն ասիրության արդյունքներն օգտագործվել են լիարժեք հարցաքննություն անցկացնելու պահը 
ճիշտ ընտրելու համար, որպեսզի զոհերին ժամանակ տրվի աջակցություն և բուժօգնություն ստանալ և 
ավելի լավ ինքնազգացողություն ձևավորել:
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Սլայդ 35

Այստեղ մե ջբերվում են ուսումն ասիրությանը մասնակցած իրական անձի խոսքերը:

Սլայդ 36

Մենք քննարկել եք հնարավոր բռնությունը և առողջության համար այլ ռիսկերը, որոնք 
կարող են տեղ գտնել նախքան տվյ ալ անձին թրաֆիքինգի ենթարկելը: Բացի այդ, մե նք 
քննարկել ենք առողջության վրա բուն թրաֆիքինգի թողած հետքերը: Այժմ եկեք 
ուսումն ասիրենք առողջության համար ռիսկերը թրաֆիքինգին հաջորդող 
ժամանակաշրջանում:

Առողջության համար ռիսկերը թրաֆիքինգի ենթարկվելուց հետո (ներկայացման 

ընթացքում): Խնդրեք մասնակիցներին ամբողջ խմբով մտաբերել առողջության 
համար այն ռիսկերը, որոնք կարող են սպառնալ թրաֆիքինգի իրավիճակից դուրս 
պրծած անձին: Այնուհետև ցույց տվեք համապատասխան կետերը՝ ներկայացնելով 
որոշ օրինակներ:

Առողջության վրա անդրադարձող որոշ հետևանքներ կարող են պահպանվել ողջ 
կյ անքի ընթացքում: Պատկերացրեք մի  դեպք, երբ տնային աշխատողը, ով, սեփական 
կյ անքը բարելավելու ձգտումի ց դրդված, ընկնում է թրաֆիքինգի թակարդը և 
տքնաջան աշխատանքի կամ բազմահարկ շենքի պատուհանից դուրս նետվելու 
արդյունքում այժմ ունի ցավեր թիկունքում կամ հաշմանդամ է մն ացել: Կամ էլ 

պատկերացրեք թրաֆիքինգի զոհ դարձած մե կին, ով վարակվում է ՄԻԱՎ-ով և պետք է սովորի ապրել 
նման խրոնիկական հիվանդությամբ:

, , 
:, , : 

: 
, 

...

Stolen Smiles, Zimmerman C, Hossain M, et al. 2003 .
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Սլայդ 37

Այս դասախոսության բովանդակությունից պարզ է դառնում, որ թրաֆիքինգի զոհ 
դարձած անձինք կրում են (այդ թվում՝ թրաֆիքինգի ենթարկվելուց առաջ, ընթացքում և 
հետո) ֆիզիկական և հոգեբանական ռիսկերի ու չարաշահումն երի գումարային հետքերը, 
որոնք ամե նայն հավանականությամբ կունենան ծանր և երկարատև հետևանքներ 
առողջության վրա: Բուժօգնությունը խիստ կարևոր է նրանց վերականգնման համար: 

Հաջորդ դասախոսության ընթացքում մե նք կսկսենք ուսումն ասիրել թրաֆիքինգի զոհ դարձած անձանց 
նկատմամբ մասնագիտացած մոտեցումն երը:

Սլայդ 38

Այս սլայդով ավարտվում է 2-րդ դասախոսությունը. Առողջության վրա անդրադարձող 
հետևանքներ:

Եթե Դուք հետևում եք առաջարկվող ժամանակացույցին, ապա այս դասախոսությունը կավարտվի 
առաջին օրվա երկրորդ կեսին:

16
Հիմն ական դասընթացի համառոտ նկարագիր

, 

:

:
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ԲԱԺԻՆ 2

2-րդ դասախոսության համար բաժանվող նյութեր

Հետևյալ բաժանվող նյութերը նախատեսված են 2-րդ դասախոսության համար.

Բաժանվող նյութեր առողջության վրա անդրադարձող ռիսկերի և հետևանքների վերաբերյալ
Առողջության վրա անդրադարձող ռիսկերի և հետևանքների վերաբերյալ բաժանվող նյութերի 

ամփոփում
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ԹՐԱՖԻՔԻՆԳԻ ՌԻՍԿԵՐԸ ԵՎ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

Առողջության համար ռիսկեր Հնարավոր հետևանքներ

Ֆիզիկական չարաշահումն եր, զրկանքներ

Սպառնալիքներ, ահաբեկում, չարաշահումն եր

Սեռական չարաշահումն եր

Հոգեներգործուն նյութերի չարաշահում՝
թմրամի ջոցներ (օրինական և ապօրինի), ալկոհոլ

Սոցիալական սահմանափակումն եր՝
մանիպուլյ ացիա և հուզական չարաշահումն եր

Տնտեսական շահագործում՝
պարտապանի ստրկացում, խարդախ 
հաշվապահություն

Իրավական անպաշտպանվածություն՝
հարկադիր ապօրինի գործողություններ, 
փաստաթղթերի խլում

Վտանգներ աշխատանքի վայրում՝
վտանգավոր աշխատանքային պայմաններ, 
անբավարար ուսուցում կամ վատ սարքավորումն եր, 
քիմի ական, մանրէական կամ ֆիզիկական վտանգներ

Մեկուսացում՝
կառուցվածքային և սոցիալական արգելքներ, այդ 
թվում` մե կուսացում, խտրականություն, լեզվական և 
մշակութային արգելքներ, բարդ նյութատեխնիկական 
պայմաններ, օրինակ՝ տրանսպորտային համակարգ, 
վարչական ընթացակարգեր
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ԹՐԱՖԻՔԻՆԳԻ ՌԻՍԿԵՐԻ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁՈՂ 

ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ1

Ռիսկեր առողջության համար Հնարավոր հետևանքներ

Ֆիզիկական չարաշահումն եր, 

զրկանքներ

Ֆիզիկական առողջական խնդիրներ, այդ թվում՝ 
մահ, վն ասվածքներ, կտրվածքներ, այրվածքներ, 
կոտրվածքներ

Սպառնալիքներ, ահաբեկում, 

չարաշահումն եր 
Հոգեկան առողջական խնդիրներ, այդ թվում՝ 
ինքնասպանության մասին մտքեր և փորձեր, 
ընկճախտ, տագնապի զգացում, ագրեսիվ 
վերաբերմունք, ծանր հիշողություններ և 
վերապրումային ախտանիշներ

Սեռական չարաշահումն եր Սեռավարակներ (այդ թվում՝ ՄԻԱՎ), կոնքային 
բորբոքային հիվանդություն, անպտղություն, 
հեշտոցային վիրախորշ, անցանկալի հղիություն, 
հղիության ընդհատում վտանգավոր պայմաններում, 
անբավարար վերարտադրողական առողջություն

Հոգեներգործուն նյութերի չարաշահում 
Թմրամի ջոցներ (օրինական և ապօրինի), 
ալկոհոլ

Թույլատրելի դոզայի գերազանցում, թմրամի ջոցներ 
կամ ալկոհոլային կախվածություն

Սոցիալական սահմանափակումն եր, 

մանիպուլյ ացիա և հուզական 

չարաշահումն եր

Հոգեկան ընկճվածություն, օգնության դիմե լու 
անկարողություն

Տնտեսական շահագործում 
Պարտապանի ստրկացում, խարդախ 
հաշվապահություն

Անբավարար սնունդ կամ հեղուկ, օդորակման 
բացակայություն, հակահիգիենիկ պայմաններ, 
ռիսկային պարտքերի գոյացում բուժման համար, 
անբավարար դրամական մի ջոցներ

Իրավական անապահովություն 
Հարկադիր ապօրինի գործողություններ, 
փաստաթղթերի խլում

Բուժօգնության դիմե լու սահմանափակում կամ 
վարանում, ինչը բերում է առողջական վիճակի 
վատթարացման և հիվանդությունների սրացման

Վտանգներ աշխատանքի վայրում 
Վտանգավոր աշխատանքային պայմաններ, 
վատ ուսուցում կամ սարքավորումն եր, 
ինչպես նաև քիմի ական, մանրէական կամ 
ֆիզիկական վտանգներ

Ջրազրկում, ֆիզիկական վն ասվածքներ, մանրէական 
վարակներ, ցրտահարություն կամ ջերմահարություն, 
կտրված անդամն եր/վերջույթներ

Մեկուսացում 
Կառուցվածքային և սոցիալական 
արգելքներ, այդ թվում մե կուսացում, 
խտրականություն, լեզվական և 
մշակութային արգելքներ, բարդ 
նյութատեխնիկական պայմաններ, 
տրանսպորտային համակարգ, վարչական 
ընթացակարգեր

Առանց բուժման մն ացած վն ասվածքներ կամ 
վարակներ, առողջության թուլացմանը նպաստող 
պայմաններ, հոգեբանասոցիալական առողջական 
խնդիրներ

7 IOM, UN.GIFT and London School of Hygiene and Tropical Medicine, Caring for Traffi  cked Persons: Geneva,2009. pp. 17.
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3-րդ դասախոսության ուղեցույց. 

 
Կրած տրավմայի իրազեկված բուժում

3-րդ դասախոսություն  

Այս դասախոսության գնահատվող տևողությունը կազմում է մե կ ժամ՝ կախված ընդգրկված լրացուցիչ 
վարժություններից: Խորհուրդ է տրվում, որ մասնակիցներն ավարտեն 1-ին և 2-րդ դասախոսությունները 
նախքան այս դասախոսությանն անցնելը: Խորհուրդ է տրվում, որ տվյ ալ դասախոսությունն անցկացվի 
հիմն ական դասընթացի առաջին օրվա երկրորդ կեսին՝ որպես այդ օրվա վերջին դասախոսություն:

16
Հիմն ական դասընթացի համառոտ նկարագիր: 

3-րդ դասախոսություն   

Այս դասախոսության ավարտին մասնակիցները կկարողանան.

Ճանաչել կրած տրավմայի իրազեկված բուժման հիմն ական հատկանիշները
Ճանաչել բուժաշխատողի և հիվանդի անվտանգության ապահովման մի ջոցները
Հասկանալ թրաֆիքինգի ենթարկված անձանց մասնագիտացված խնամքի մոտեցման 

առավելությունները

Դասընթացից առաջ անպայման հարմարեցրեք առաջարկվող օրակարգը, այդ 
թվում՝ մե կնարկի և ավարտի ժամե րն ու ընդմի ջումն երը (տե´ս Մաս 1):

 Անպայման համոզվեք, որ ունեք արտաքին օգտագործման օրակարգի և այլ բաժանվող 
նյութերի օրինակներ:

 Եթե հնարավորություն չունեք օգտվելու «Power Point» ծրագրից, համակարգչից և 
պրոյեկտորից դասասենյակում, ապա նախօրոք պատրաստեք սլայդի բովանդակությունը 
գրատախտակի վրա:

 Ձեզ անհրաժեշտ են՝ գրատախտակներ, մարկերներ և թերթերը պատերին փակցնելու 
որևէ պարագաներ:
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Խիստ կարևոր է այս դասախոսությունից առաջ ծանոթանալ թրաֆիքինգի 
հակազդման տեղի համատեքստին (տե´ս Մաս 1): Այս դասախոսության համար 
առանձնապես օգտակար է ձեռքի տակ ունենալ տեղեկություններ համապատասխան 
առողջապահական համակարգի մասին, ինչպես, օրինակ, իմանալ դատաբժշկական 
զննումն երի տեղական պահանջները (ասել է թե՝ ո՞վ է դրանք իրականացնում տվյ ալ 

համատեքստում) և դեպքերի մասին հայտնելու պահանջները (այն է՝ ո՞ր պարագայում է օրենքը 
պարտադրում հայտնել որևէ դեպքի մասին համապատասխան իրավասու մարմի ններին):

Թրաֆիքինգից տուժած անձանց խնամքի փորձ ունեցող բուժաշխատողների 
ներկայությունը դասասենյակում կարող է օգտակար լինել դասախոսության համար: 
Եթե դա հնարավոր չէ, ապա կարող են ներդրում ունենալ այն բուժաշխատողները, 
ովքեր առօրյա աշխատանքում գործ ունեն սեռական բռնության կամ ընտանեկան 
բռնության զոհերի հետ և կարող են նպաստել զրույցին, երբ խոսքը գնա իրավապահ 

մարմի նների հետ համագործակցության, դատաբժշկական զննումն երի, իրազեկված համաձայնության 
և համապատասխան մարմի ններին հայտնելու պահանջների մասին:

Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում կրած տրավմայի իրազեկված բուժումը: Կրած տրավմայի իրազեկված 
բուժումն  իրենից ներկայացնում է մի  մոտեցում, որն օգտագործվում է բուժաշխատողների կողմի ց, և 
որի մի ջոցով նրանք մի անշանակ ընդունում են տեղի ունեցած բռնության փաստը և այն հանգամանքը, 
որ նման բռնությունը կարող է անդրադառնալ հիվանդի ֆիզիկական և հոգեբանական ախտանիշների, 
ինչպես նաև բուժաշխատողի մատուցած խնամքի վրա: Այն ենթադրում է, որ բուժաշխատողը 
պետք է տեղյ ակ լինի բռնությունից տուժած անձանց կրած տրավմայի հետ կապված հարցերին և 
նրբանկատություն ցուցաբերի դրանց նկատմամբ:

Կրած տրավմայի իրազեկված բուժման գաղափարը վերջերս է ի հայտ եկել և կարող 
է նորություն լինել մասնակիցներից շատերի համար: Մտապահեք, որ բռնության 
զոհերի (անկախ նրանից, թե նրանք մարդկանց թրաֆիքինգի, թե բռնություն այլ 
ձևերի, օրինակ, ընտանեկան բռնության կամ բռնաբարության զոհեր են) հետ 
աշխատողները դասախոսության բովանդակությունն ամե նայն հավանականությամբ 

կընկալեն` ելնելով սեփական փորձից:

Սլայդ 1

Այս սլայդը կարող է ցուցադրվել էկրանին սուրճի ընդմի ջումի ց մասնակիցների 
վերադառնալու պահին կամ դասընթացը վարողի փոփոխության դեպքում:
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Սլայդ 2

Այս սլայդը ցուցադրվում է յուրաքանչյուր դասախոսության սկզբում՝ 
մասնակիցներին դասընթացի գլխավոր նպատակները հիշեցնելու համար. 1) 
իմանալ, թե ինչպես վարվել կասկած հարուցող դեպքերում, 2) իմանալ, թե ինչպես 
խնամք մատուցել որպես թրաֆիքինգի զոհ ճանաչված անձին: Օգտակար է 
հիշեցնել մասնակիցներին դասընթացի ընդհանուր կառուցվածքը և 
դասախոսությունների նպատակները:

Ընդգծեք այն երկու իրավիճակները, որոնցում կարող է հայտնվել բուժաշխատողը կապված 
մարդկանց թրաֆիքինգի հետ.

1. Նրանց մոտ կարող է կասկած առաջանալ, որ որևէ մե կը դարձել է թրաֆիքինգի զոհ:
2. Նրանք կարող են խնամք մատուցել որևէ մե կին, ով ուղղորդվել է նրանց մոտ և արդեն 

նույնականացվել է որպես թրաֆիքինգի զոհ:

Այս դասընթացում և «Թրաֆիքինգից տուժած անձանց խնամք» ձեռնարկում ներկայացվող 
ուղղորդումն  երկու իրավիճակներում էլ կարող է օգտակար լինել:

Սլայդ 3

Այս սլայդով է սկսվում 3-րդ դասախոսությունը. Կրած տրավմայի իրազեկված 
բուժում:

Այժմ լավ պահ է հիշեցնելու մասնակիցներին, որ Դուք պատրաստվում եք կենտրոնանալ այն հարցի 
վրա, թե ինչպես շփվել թրաֆիքինգի ենթարկված անձանց հետ հատուկ մասնագիտական առումով:

1. ,1. , 

2. , 

• , 

••

•

•

•

•
2

3
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Սլայդ 4 

Այս դասախոսության ավարտին Դուք կկարողանաք.

 Ճանաչել կրած տրավմայի իրազեկված բուժման հիմն ական 
հատկանիշները

 Ճանաչել բուժաշխատողի և հիվանդի անվտանգության 
ապահովման մի ջոցները

 Հասկանալ թրաֆիքինգի զոհ դարձած անձանց մասնագիտացված 
խնամքի մոտեցման առավելությունները

Այս ուսումն ական նպատակները գտնվելու են ընթացիկ դասախոսություն և դասընթացի առաջին 
օրվա մն ացած դասախոսությունների կենտրոնում:

Սլայդ 5

Այս սլայդում ուսումն ասիրվում է բուժաշխատողի դերակատարումը, մասնավորապես, 
բռնության հետ կապված հարցերում: Այս սլայդի գաղափարն է նախ և առաջ` 
խրախուսել բուժաշխատողներին ասվածին ի պատասխան արձագանքել սեփական 
զգացումն երով և երկրորդ՝ ընդգծել բռնության առողջության վրա անդրադարձող 
հետևանքները, այնպես որ բուժաշխատողները մի ջոց գտնեն դրանց շուրջ զրուցելու 

իրենց աշխատանքի շրջանակներում: Կրած տրավմայի իրազեկված բուժումը հիմն ված է այն գաղափարի 
վրա, որ բուժաշխատողները ճանաչում են բռնության հետևանքները տուժածների վրա և արձագանքում 
են նման անձանց հատուկ խնամքի կարիքներին:

Բուժաշխատողի դերակատարումը (ներկայացման ընթացքում): Խնդրեք 
մասնակիցներին ամբողջ խմբով կարծիք հայտնել այս հայտարարության 
վերաբերյալ: Արդյո՞ք այն համապատասխանում է իրականությանը: Արդյո՞ք այն չի 
համապատասխանում իրականությանը:

4

««

»:

5
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Գոյություն չունի որևէ սխալ պատասխան: Եթե բուժաշխատողները համաձայնեն 
այս հայտարարության հետ, ապա Դուք՝ որպես դասընթացը վարող, կարող եք 
արձագանքել՝ ապրումակցելով նրանց և հայտնելով, թե որքան դժվար կարող է 
լինել նրանց դրության մե ջ խոսել նման թեմաներից: Սակայն հարկ է նրբանկատորեն 
նշել, որ առողջության վրա անդրադարձող բռնության (օրինակ՝ թրաֆիքինգի) 

հետևանքների պատճառով կարևոր է ընդունել նրանց վերապրածը՝ հաշվի առնելով նման ապրումն երի 
անդրադարձը բուժաշխատողների առողջության և խնամքի հարցում նրանց մոտեցման վրա

Սլայդ 6

Այս սլայդն ընդգծում է նախորդ սլայդի այն մի տքը, որ թրաֆիքինգը բերում է առողջության 
վրա անդրադարձող հետևանքների, որոնք հարկավոր է հաշվի առնել կլինիկական 
պայմաններում հիվանդին ընդունելու պահին: Ճիշտ այնպես, ինչպես մե նք հարցնում 
ենք հիվանդի առողջական խնդիրների (օրինակ՝ Դուք ծխու՞մ եք) մասին, այնպես էլ 
պետք է հետաքրքրվենք այն ապրումն երի մասին, որոնք կարող են անդրադառնալ 

հիվանդի առողջության վրա: Առանցքային նշանակություն ունի հարց տալու եղանակը:

Թեպետև թրաֆիքինգի հետ կապված որոշ դեպքերում առողջական ռիսկերը կրում 
են ծայրահեղ բնույթ, սակայն ախտանիշերը մի շտ չեն ակնհայտ, հատկապես եթե 
բուժաշխատողը թրաֆիքինգի զոհ դարձած անձին զննում է ֆիզիկական 
վն ասվածքների հետքերն անհետանալուց հետո: Հիշեցրեք մասնակիցներին, որ 
նույնիսկ, եթե նրանք չեն տեսնում տրավմայի (ֆիզիկական կամ հոգեբանական) 

հետքերը, դա դեռևս չի նշանակում, որ տվյ ալ անձը չի տառապում հետտրավմատիկ ռեակցիայից: 
Մտաբերեք ախտանիշերի այն ցանկը, որը մե նք ուսումն ասիրել ենք 2-րդ դասախոսության ընթացքում:

Սլայդ 7 

Այս սլայդում ներկայացվում է կրած տրավմայի իրազեկված բուժման գաղափարն ու 
սահմանումը: 
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Դուք կարող եք հիշեցնել մասնակիցներին 2-րդ դասախոսության նյութերը, որտեղ 
բացատրվում էին թրաֆիքինգի զոհ դարձած անձանց մոտ օտարացած, չվստահող կամ 
թշնամական վարքագծի պատճառները: Բնական է, եթե բուժաշխատողը հուզական 
արձագանք ունենա հիվանդի նման վարվելակերպին ի պատասխան: Կրած տրավմայի 
վերաբերյալ իրազեկված մոտեցման մաս է կազմում այն հանգամանքի ճանաչումը, որ 

նման դրսևորումն երը կապված են տվյ ալ անձի ունեցած ապրումն երի հետ:

Կարելի է նաև հայտնել մասնակիցներին, որ նրանք պետք է պատրաստ լինեն 
այնպիսի իրավիճակների, երբ թրաֆիքինգի զոհ դարձած անձանց հետ աշխատելիս 
նրանք ստիպված կլինեն հարցեր տալ և պատմություններ լսել բռնության և 
ծայրաստիճան սթրեսային և հուզիչ դեպքերի մասին, որոնք նրանք վերապրել են: 
Բռնության մասին պատմություններ լսելն անդրադառնում է նաև բուժաշխատողի 

վրա, այսպիսով` կարևոր է դրան պատրաստ լինել:

Սլայդ 8

Այս սլայդում սկսվում է ուսումն ասիրվել կրած տրավմայի իրազեկված բուժման 
նպատակով «ապահով կլինիկական մի ջավայր» ստեղծելու կարևորությունը: 
«Ապահով կլինիկական մի ջավայր» ստեղծելը նշանակում է հաղորդել հիվանդին ոչ 
մի այն ֆիզիկական անվտանգության զգացում, այլև որդեգրել այնպիսի մոտեցում, 
որը նրան կհաղորդի հոգեկան ապահովության զգացում և թույլ կտա բացահայտել 

ծանր թեմաներ, խոսել իր ներկայիս առողջական խնդիրների մասին, ինչպես նաև համոզված լինել, որ 
իր կողմի ց բացահայտվող տեղեկությունները կմն ան գաղտնի: Ապահով կլինիկական մի ջավայրի 
ստեղծումը քննարկվելու է այս դասախոսություն հետագա մասում:

Ապահով կլինիկական մի ջավայր (ներկայացման ընթացքում): Խնդրեք 
մասնակիցներին ամբողջ խմբով կարծիք հայտնել այս հայտարարության 
վերաբերյալ: Հարցրեք, թե նրանցից քանիսն են դրա հետ համաձայն: Եթե որևէ մե կը 
համաձայն է, ապա խնդրեք նրան բացատրել, թե ինչու և ինչով է կարող դրան 
նպաստել աշխատավայրը:

Սլայդ 9
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Այս սլայդում ճանաչվում է այն հանգամանքը, որ բազում բուժաշխատողներ արդեն 
իսկ գերծանրաբեռնված են և ժամանակի սղություն ունեն իրենց աշխատանքում, 
նույնիսկ առանց որոշ հիվանդների նկատմամբ մասնագիտացած մոտեցումն եր 
կիրառելու փորձերից:

Սահմանափակումն եր (ներկայացման ընթացքում) Խնդրեք մասնակիցներին ամբողջ 
խմբով կարծիք հայտնել այս հայտարարության վերաբերյալ: Հարցրեք, թե նրանցից 
քանիսն են դրա հետ համաձայն:

Սա շատ իրական մարտահրավեր է, որի առջև կանգնում են շատ իրավիճակներում, 
և ամե նևին էլ պարտադիր չէ, որ բուժաշխատողն ի վիճակի լինի փոխել այս 
իրողությունը: Այդուհանդերձ, կարելի է առաջարկել ձեռնարկել փոքր քայլեր իրենց 
ունեցած ժամանակահատվածում՝ ճանաչելու թրաֆիքինգի ենթարկված անձի 
վերապրած փորձը:

Սլայդ 10

Այս սլայդը հիմն ված է նախորդ դասախոսության ընթացքում ներկայացված 
տեղեկությունների վրա, երբ քննարկվում էր նմանությունը թրաֆիքինգի և խոշտանգման 
զոհերի մի ջև: Կլինիկական պայմաններում ցանկացած հանդիպման ընթացքում ամե ն 
գործողություն, որն ուղղված է Ձեր հիվանդի մոտ անկանխատեսելիության և 
անվերահսկելիության զգացման վերացմանը, երկարատև արդյունքներ կտա՝ 

նվազեցնելով նրա ընկճվածությունը և ճանապարհ բացելով դեպի անկախության և ապահովության 
զգացում: Կլինիկական պայմաններում հանդիպման ընթացքում կարելի է այս նպատակին հասնել երկու 
մի ջոցով. 1) տրամադրել հստակ տեղեկություններ և 2) թրաֆիքինգի զոհերին սեփական խնամքի վերաբերյալ 
որոշումն եր կայացնելու հնարավորություն ընձեռել:

Կանխատեսելիություն և վերահսկելիություն (ներկայացման ընթացքում): 
Հարցրեք մասնակիցների ամբողջ խմբին, թե ինչ կարելի է անել կլինիկական 
պայմաններում հանդիպումն  ավելի կանխատեսելի դարձնելու համար՝ օգնելով 
տվյ ալ անձին զգալ, որ նա այլևս անօգնական չէ և վերահսկում է իրավիճակը: 
Օրինակ, կարելի է ամե ն գործողությունից առաջ քայլ առ քայլ բացատրել այն:

Սլայդ 11
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Այս սլայդում մասնագիտացած մոտեցումը բաժանվում է հինգ պարզ ոլորտների, 
որոնք ավելի մանրամասն բացատրվում են հաջորդ մի  քանի սլայդերում: Այս սլայդի 
նպատակն է պարզապես ներկայացնել այս հինգ ոլորտները՝ չանդրադառնալով 
դրանց մանրամասներին: 

13-ից 16 սլայդերը պարունակում են կրած տրավմայի իրազեկված բուժման տարրեր 
և շատ բովանդակալի տեղեկություններ: Որպես այս սլայդերի ներկայացման 
այլընտրանք առաջարկվում են որոշ գործողություններ: Հաշվի առեք խմբի 
դինամի կան և ունեցած ժամանակը: Հնարավոր տարբերակներն են.

Բոլոր չորս սլայդերի ներկայացումն  ամբողջ խմբով (ամե նաարագ տարբերակը)
Բաժանել մասնակիցներին չորս փոքր խմբերի բոլոր չորս սլայդերի համար 

(ամե նաերկար տարբերակը)
Վերոնշյալ տարբերակների համադրում

Մտապահեք, որ երկրորդ օրվա ընթացքում, մասնակիցները կարող են գործնականում կիրառել այս 
հմտություններից մի  քանիսը դերախաղի շրջանակներում:

Սլայդ 12 

Այս սլայդում ներկայացված են որոշ տարրեր, որոնք բացատրում են, թե ինչպես 
ստեղծել ապահով կլինիկական մի ջավայր (հոգեբանական և ֆիզիկական իմաստով) 
որոշ հարցերի բացահայտման և քննարկման նպատակով:

Ապահով կլինիկական մի ջավայր (ներկայացման ընթացքում): Հարցրեք 
մասնակիցների ամբողջ խմբին, թե ինչ է իրենից ներկայացնում նրանց կարծիքով 
«ապահով կլինիկական մի ջավայրը»: Անպայման նշեք, որ խոսքը գնում է 
ապահովության մասին ինչպես հոգեբանական, այնպես էլ ֆիզիկական իմաստով: 
Կարճ քննարկումի ց հետո ցուցադրեք համապատասխան կետերը:

Ապահով կլինիկական մի ջավայր (20 րոպե): Բաժանեք 
մասնակիցներին փոքր խմբերի և խնդրեք յուրաքանչյուր խմբին 
մտագրոհ անցկացնել և առաջարկել օրինակներ, որոնք կարող են 
նպաստել «ապահով կլինիկական մի ջավայր» գաղափարի 
ձևավորմանը: Անպայման նշեք, որ խոսքը գնում է ապահովության 

մասին ինչպես հոգեբանական, այնպես էլ ֆիզիկական իմաստով: Տասը րոպե անց յուրաքանչյուր 
խմբին խնդրեք կիսվել իրենց մտքերով: Այնուհետև ցուցադրեք համապատասխան կետերը:

Այլընտրանքային վարժություն անցկացնելու դեպքում և ժամանակ խնայելու համար 
խնդրեք, որ յուրաքանչյուր խումբ մե կական զեկույց ներկայացնի՝ անդրադառնալով 
այն իրողություններին, որոնք դեռ չեն ներկայացվել այլ խմբերի կողմի ց:

•• , 
, 

• , 
: ( , , 

)

•

•

•
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Կարելի է հիշեցնել մասնակիցներին այն հանգամանքը, որ թրաֆիքինգի ենթարկված 
անձինք հաճախ խաբեության, ստի և չարաշահումն երի առարկա են դառնում այն 
մարդկանց կողմի ց, ում նրանք վստահել են, և ովքեր առաջարկել են օգնել իրենց: 
Նրանք չվստահելու բավականին իրական պատճառներ ունեն: Հիշեցրեք 
մասնակիցներին պայքարելու կամ փախուստի դիմե լու ռեակցիայի մասին, որը 

շարունակվում է զգացվել, նույնիսկ երբ վտանգ այլևս չի սպառնում: Բուժաշխատողը կարող է իմանալ, 
որ մի ջավայրը ապահով է, կամ որ սենյակում չկան կողմն ակի անձինք: Սակայն կարևոր է թրաֆիքինգի 
ենթարկված անձին հստակ հաղորդել այս ուղերձը (օրինակ՝ «Ձեզ որևէ վտանգ չի սպառնում, և այս 
սենյակ ոչ ոք չի մտնի, քանի դեռ մե նք զրուցում ենք»):

Որոշ բուժաշխատողներ կարող են սովոր լինել լսելու բռնության կամ չարաշահումն երի 
մասին, մի նչդեռ մն ացածները սովոր չեն դրան: Հիշեցրեք մասնակիցներին, որ 
կարևոր է զերծ մն ալ դատողություններից կամ բարոյախրատական զրույցներից: 
Թրաֆիքինգի զոհ դարձած բազում անձինք արդեն իսկ ամաչում են և իրենց 
պատասխանատու համարում այն բռնություն համար, որին ենթարկվել են:

Հիշեցրեք մասնակիցներին 2-րդ դասախոսության շրջանակներում աննորմալ 
ապրումն երի նկատմամբ ունեցած նորմալ ռեակցիայի վերաբերյալ ներկայացված 
տեղեկությունները: Բուժաշխատողները կարող են հանգստացնել թրաֆիքինգի 
ենթարկված անձանց՝ հայտնելով թրաֆիքինգի մի ջով անցած և մի  շարք բարդ 
ախտանիշներից տառապող իրենց հիվանդներին, որ նրանց ռեակցիան (օրինակ՝ 

անքնությունը, ծանր հիշողությունները և վախի զգացողությունը) նորմալ արձագանք է իրենց ունեցած 
ապրումն երին ի պատասխան:

Սլայդ 13

Այս սլայդում ներկայացվում են որոշ տարրեր, որոնք բացատրում են, թե ինչպես 
խթանել թրաֆիքինգի ենթարկված անձանց և նրանց հնարավորություն ընձեռել 
մասնակցելու իրենց խնամքի վերաբերյալ որոշումն երի կայացման գործընթացին:

Որոշումն երի կայացում (ներկայացման ընթացքում): Խնդրեք մասնակիցներին 
ամբողջ խմբով առաջարկել, թե ինչպես իրենց կարծիքով կարելի է խրախուսել 
հիվանդներին մասնակցելու իրենց խնամքին վերաբերող որոշումն երի կայացմանը: 
Կարճ քննարկումի ց հետո ցուցադրեք համապատասխան կետերը (երկու սլայդեր):

Որոշումն երի կայացում (20 րոպե): Բաժանեք մասնակիցներին փոքր 
խմբերի և խնդրեք յուրաքանչյուր խմբին մտագրոհ անցկացնել և 
առաջարկել օրինակներ, որոնք կարող են խրախուսել հիվանդներին 
մասնակցելու իրենց խնամքին վերաբերող որոշումն երի կայացմանը: 
Տասը րոպե անց յուրաքանչյուր խմբին խնդրեք կիսվել իրենց մտքերով: 
Այնուհետև ցուցադրեք համապատասխան կետերը:

•

•

•

• , 
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ԲԱԺԻՆ 3

Այլընտրանքային վարժություն անցկացնելու դեպքում և ժամանակ խնայելու համար 
խնդրեք, որ յուրաքանչյուր խումբը մե կական զեկույց ներկայացնի՝ անդրադառնալով 
այն իրողություններին, որոնք արդեն չեն ներկայացվել այլ խմբերի կողմի ց:

Թեև բժշկական խորհրդատվության ժամանակ օգտագործվող մոտեցումն երից շատերը 
ենթադրում են բաց հարցեր, որոնք թույլ կտան տվյ ալ անձին նկարագրել սեփական 
ապրումն երն ու զգացումն երը, սակայն նման մոտեցումը կարող է հարմար չլինել 
թրաֆիքինգից տուժած անձի պարագայում: Երբ բուժաշխատողն առաջին անգամ 
հանդիպում է որևէ մե կին, ով ենթարկվել է թրաֆիքինգի, հաճախ այնպես է պատահում, 

որ նման անձն ավելի հակված է պատասխանելու փակ հարցերին (հարցեր, որոնք ենթադրում են պարզ 
պատասխաններ՝ «այո» կամ «ոչ»), կամ այնպիսի հարցերին, որոնք ունեն մի  քանի պարզ տարբերակներ: 
Մեծամասնության համար շատ ավելի հեշտ է անձին հստակ հարցեր տալ նրա առողջության վերաբերյալ, 
քան հետաքրքրվել այսպիսի արտահայտությամբ. «Այժմ պատմե ք, թե ինչ է պատահել»:

Սլայդ 14

Այս սլայդում ներկայացված են լրացուցիչ տարրեր, որոնք բացատրում են, թե ինչպես 
խթանել հիվանդի մոտ նրան վերաբերող որոշումն երի կայացումը:

Սլայդ 15

Այս սլայդում ներկայացված են տարրեր, որոնք բացատրում են, թե ինչպես 
հաստատել և պահպանել հիվանդների անվտանգությունը:

Հիվանդների անվտանգություն (ներկայացման ընթացքում): Մասնակիցներին 
խնդրեք ներկայացնել ամբողջ խմբով, թե ինչպես կարող է ձևավորվել և պահպանվել 
հիվանդների անվտանգությունը: Կարճ քննարկումի ց հետո ցուցադրեք 
համապատասխան կետերը:

•
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, 

•

•
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Որոշումն երի կայացում (20 րոպե): Բաժանեք մասնակիցներին փոքր 
խմբերի և խնդրեք յուրաքանչյուր խմբին մտագրոհ անցկացնել և 
առաջարկել հիվանդների անվտանգությունն ապահովելու և պահպանելու 
մի ջոցներ: Տաս րոպե անց յուրաքանչյուր խմբին խնդրեք կիսվել իրենց 
մտքերով: Այնուհետև ցուցադրեք համապատասխան կետերը:

Այլընտրանքային վարժություն անցկացնելու դեպքում և ժամանակ խնայելու համար 
խնդրեք, որ յուրաքանչյուր խումբ մե կական զեկույց ներկայացնի՝ անդրադառնալով 
այն իրողություններին, որոնք դեռ չեն ներկայացվել այլ խմբերի կողմի ց:

Սլայդ 16

Այս սլայդում ներկայացված են տարրեր, որոնք բացատրում են, թե ինչպես ապահովել 
և պահպանել բուժաշխատողի անվտանգությունը:

Բուժաշխատողների անվտանգություն (ներկայացման ընթացքում): 
Մասնակիցներին խնդրեք ներկայացնել ամբողջ խմբով, թե ինչպես կարելի է 
ապահովել և պահպանել բուժաշխատողի անվտանգությունը: Կարճ քննարկումի ց 
հետո ցուցադրեք համապատասխան կետերը:

Որոշումն երի կայացում (20 րոպե): Բաժանեք մասնակիցներին փոքր 
խմբերի և խնդրեք յուրաքանչյուր խմբին մտագրոհ անցկացնել և 
առաջարկել բուժաշխատողների անվտանգությունը ձևավորելու և 
պահպանելու մի ջոցներ: Տասը րոպե անց յուրաքանչյուր խմբին խնդրեք 
կիսվել իրենց մտքերով: Այնուհետև ցուցադրեք համապատասխան կետերը:

Այլընտրանքային վարժություն անցկացնելու դեպքում և ժամանակ խնայելու համար 
խնդրեք, որ յուրաքանչյուր խումբ մե կական զեկույց ներկայացնի՝ անդրադառնալով 
այն իրողություններին, որոնք արդեն չեն ներկայացվել այլ խմբերի կողմի ց:

Որոշ իրավիճակներում մարդկանց թրաֆիքինգն առնչվում է կազմակերպված 
հանցավորություն հետ, մի նչդեռ այլ իրավիճակներում խոսքը գնում է անհատների փոքր 
խմբերի մասին: Թեև շատ անգամ բուժաշխատողը վտանգի չի ենթարկվում` խնամք 
մատուցելով թրաֆիքինգից տուժած անձին, սակայն կարևոր է ընդգծել, որ խորհուրդ 
է տրվում մի շտ ենթադրել, որ վտանգը հնարավոր է, և համապատասխան մի ջոցներ 

ձեռնարկել բոլորին դրանից զերծ պահելու համար: Նման անվտանգության կանոնների նպատակը 
կայանում է ոչ թե նրանում, որ անհանգստացնել բուժաշխատողներին, այլ փոխարենը՝ հիշեցնել նրանց, 
որ հարկավոր է տարրական նախազգուշական մի ջոցներ ձեռնարկել: Շատ անգամ օգտակար է մե ջբերել 
ընտանեկան բռնության օրինակը, քանի որ հիմն ականում չարաշահողը չի սպառնում բուժաշխատողին 
կամ զոհին բժշկական զննման ժամանակ: Այդուհանդերձ, դիմե լով որոշ քայլերի` հնարավոր է ապահովել 
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ինչպես բուժաշխատողի, այնպես էլ հիվանդի անվտանգությունը: Նմանապես, թրաֆիքինգի զոհ դարձած 
անձանց խնամք մատուցելիս մի շտ խորհուրդ է տրվում ենթադրել, որ զոհին կարող է ուղեկցել հենց 
մարդավաճառը, ով գտնվում է հիվանդանոցի մոտակայքում կամ էլ փնտրում է զոհին և կարող է վտանգ 
ներկայացնել, նույնիսկ եթե դա մի շտ այդպես չէ: Հիշեցրեք բուժաշխատողներին, որ սեփական անձը և 
հիվանդին պաշտպանելու համար ամե նակարևոր մի ջոցը գաղտնիության պահպանումն  է:

Սլայդ 17

Այս սլայդը մասնակիցներին հիշեցնում է իրազեկված համաձայնության 
կարևորությունը: Թեև իրազեկված համաձայնությունը բուժծառայությունների 
մատուցման նորմալ ընթացակարգի մաս է կազմում, սակայն այն հատկապես 
կարևոր է թրաֆիքինգի զոհ դարձած անձանց պարագայում (ասել է թե՝ այն նրանց 
օգնում է իրենց ապահով զգալ՝ ներգրավելով նրանց խնամքին վերաբերող 
որոշումն երի կայացման գործընթացում:)

Իրազեկված համաձայնություն (ներկայացման ընթացքում) Խնդրեք 
մասնակիցներին ամբողջ խմբով ներկայացնել, թե երբ է անհրաժեշտ իրազեկված 
համաձայնությունը: Կարճ քննարկումի ց հետո ցուցադրեք համապատասխան 
կետերը:

Սլայդ 18 

Այս սլայդում շարունակվում է քննարկվել իրազեկված համաձայնությունը:

Հիշեցրեք մասնակիցներին, որ իրազեկված համաձայնություն գաղափարի 
«իրազեկված» լինելու բաղադրիչը խիստ կարևոր է: Օգտակար կլինի հիշեցնել 
մասնակիցներին, որ նրանք նույնպես նախքան խնամքի վերաբերյալ որոշում 
կայացնելը կամ դրան համաձայնվելը, կցանկանային ավելի մանրամասն 
տեղեկություններ ունենալ սեփական առողջական վիճակի, բուժման տարբերակների 

և այլ հարցերի վերաբերյալ: Հիվանդը պետք է հասկանա, թե ինչին է համաձայնություն տալիս, ինչպես 
նաև իմանա դրա համար եղած պատճառները և հետագա քայլերը:

:
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Կարելի է մասնակիցներին խնդրել առաջարկել այնպիսի իրավիճակներ կամ 
խնդիրներ, որոնք կխանգարեն հիվանդին հասկանալ իրավիճակը: Այստեղ որպես 
օրինակ կարող են բերվել լեզուն, մշակույթը, հաշմանդամությունը կամ կրթության 
մակարդակը:

Սլայդ 19

Այս դասախոսության բովանդակությունից պարզ է դառնում, որ թրաֆիքինգից 
տուժած անձանց խնամքի համար անհրաժեշտ է կրած տրավմայի իրազեկված 
բուժման մոտեցումը: Դասընթացի երկրորդ օրը մե նք կսկսենք գործնականում 
կիրառել այս հմտությունները:

Սլայդ 20

Այս սլայդով է ավարտվում է 3-րդ դասախոսությունը. Կրած տրավմայի իրազեկված 
բուժում:

Ամփոփիչ մտքեր: Քանի որ սա առաջին օրվա վերջին դասախոսությունն է, ուստի և 
խորհուրդ է տրվում անցկացնել ևս մե կ ավարտական վարժություն: Խնդրեք 
մասնակիցներին մտորել հետևյալ հարցերի շուրջ և գրի առնել իրենց 
պատասխանները.

1. Ձեր ապագա աշխատանքում ի՞նչ հարցում այլ կերպ կվարվեք՝ ելնելով այսօր ստացված 
գիտելիքներից:

2. Ի՞նչ հարցեր ունեք այսօրվա դասընթացի վերաբերյալ:

19

20
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Խնդրեք մասնակիցներին մտապահել պատասխանները և կրկին բարձրացնել այդ 
հարցերը դասընթացի երկրորդ օրը:

Սովորաբար լավ մի տք է հիշեցնել մասնակիցներին երկրորդ օրվա դասընթացի սկսվելու ժամը:

16
Եթե հետևում եք առաջարկվող ժամանակացույցին, ապա այս դասախոսությունը 
վերջինը կլինի առաջին օրվա համար:
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4-րդ դասախոսության ուղեցույց.

Բուժաշխատողի դերը

4-րդ դասախոսություն  

Այս դասախոսության գնահատվող տևողությունը կազմում է երկուս ու կես ժամ, ներառյալ` 
մե կ ժամանոց ներկայացումը և վարժությունը, թեպետև այն կարող է ավելի երկար տևել՝ կախված 
ընդգրկված վարժություններից: Խորհուրդ է տրվում, որ մասնակիցներն ավարտեն 1-ին, 2-րդ և 3-րդ 
դասախոսությունները նախքան այս դասախոսությանն անցնելը: Խորհուրդ է տրվում, որ տվյ ալ 
դասախոսությունն անցկացվի որպես հիմն ական դասընթացի երկրորդ օրվա առաջին դասախոսություն:

16
Հիմն ական դասընթացի համառոտ նկարագիր

4-րդ դասախոսություն  

Այս դասախոսության ավարտին մասնակիցները կկարողանան.

Սահմանել բուժաշխատողի դերակատարման հնարավորություններն ու սահմանափակումն երը:

Դասընթացից առաջ անպայման համոզվեք, որ առաջարկվող օրակարգը, այդ թվում՝ 
մե կնարկի և ավարտի ժամե րն ու ընդմի ջումն երը հարմարեցված են (տե´ս Մաս 1):

Անպայման համոզվեք, որ ունեք արտաքին օրակարգի և այլ բաժանվող նյութերի օրինակներ:
Եթե դասասենյակում հնարավորություն չունեք օգտվելու «Power Point» ծրագրից, համակարգչից 

և պրոյեկտորից, ապա նախօրոք պատրաստեք գրատախտակը սլայդի բովանդակությամբ:
Ձեզ անհրաժեշտ են՝ գրատախտակներ, մարկերներ և թերթերը պատերին փակցնելու որևէ 

պարագաներ:

Խիստ կարևոր է պատրաստված լինել, մասնավորապես՝ այս դասախոսությունում 
առաջարկվող դերախաղ վարժությանը: Այս վարժության հաջողության համար 
անհրաժեշտ է, որպեսզի բաժանվող նյութերը և հրահանգները լինեն պարզ և հստակ 
(տե´ս ստորև լրացուցիչ մանրամասները):
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Խորհուրդ է տրվում առավոտյան դասախոսությունների համար նախատեսել 
լրացուցիչ ժամանակ՝ տալով մասնակիցներին ուշացմամբ գալու հնարավորություն: 
Այս ժամանակը կարող է փոխվել կախված իրավիճակից, սակայն առհասարակ լավ 
մի տք է օրակարգում որոշ լրացուցիչ ժամանակ նախատեսել:

Սլայդ 1

Այս սլայդը կարելի է ցուցադրել էկրանին այն պահին, երբ մասնակիցներն 
առավոտյան դասասենյակ մտնեն, ինչպես նաև երկրորդ օրվա ընթացքում արվող 
որևէ հայտարարությունների ժամանակ:

Կաշկանդվածության հաղթահարման վարժություն (15 րոպե): Ողջունեք 
մասնակիցներին դասընթացի երկրորդ օրը: Խնդրեք մասնակիցներին ներկայացնել 
«մտորման» հարցերին տրված պատասխանները, որոնց մասին խոսել եք նախորդ 
օրվա վերջում:

1. Ձեր ապագա աշխատանքում ի՞նչ հարցում այլ կերպ կվարվեք՝ ելնելով մի նչ այժմ ստացած 
գիտելիքներից:

2. Ի՞նչ հարցեր ունեք մի նչ այժմ անցած դասընթացի վերաբերյալ:

Կարելի է այս հարցերը նախապես գրել գրատախտակին: Մասնակիցների ամբողջ խմբին հարցրեք, 
թե արդյոք նրանք կցանկանան կիսվել իրենց պատասխաններով: Դասախոսության բովանդակային 
մասին անցեք այն բանից հետո, երբ մի  քանի մասնակից ներկայացնեն իրենց պատասխանները:

Մինչ մասնակիցները կիսվում են իրենց հարցերով, նշեք, թե դրանցից որոնց եք 
պատրաստվում անդրադառնալ դասընթացի երկրորդ օրվա ընթացքում, և որոնք 
կարող են առնչվել ձեռնարկում ներկայացված այլ մանրամասներին:

Որոշ դասընթացավարներ նախընտրում են գրի առնել մասնակիցների կողմի ց 
արծարծված հարցերն ու թեմաները, սակայն դրանց հատուկ անդրադարձ չի կատարվելու դասընթացի 
շրջանակներում առանձին թերթերի վրա (ինչը երբեմն  անվանվում է «մտքերի կայանատեղի», քանի 
որ մտքերն ամրագրվում են դրանց վրա): Նման գործընթացը կարող է ընդգծել և ցուցադրել, որ Դուք 
ուշադիր լսում եք ելույթ ունեցողին, սակայն դրանով նաև սահմանափակվում է այն, ինչ պատրաստվում 
եք քննարկել տվյ ալ դասընթացի շրջանակներում:

Ակնկալիքների վերանայում (10 րոպե): Որպես երկրորդ օրվա 
ներածություն կարելի է կրկին անդրադառնալ դասընթացի առաջին 
օրվա ակնկալիքներին:
Մատնանշեք այն իրողությունները, որոնք արդեն լուսաբանվել են, 
ինչպես նաև այն թեմաները, որոնց պատրաստվում եք անդրադառնալ 
այդ օրվա ընթացքում:
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Այժմ լավ պահ է օրակարգն ամփոփ ներկայացնելու համար: Տեղեկացրեք 
մասնակիցներին, որ այսօր նրանք գործնականում են կիրառելու այն գաղափարներից 
մի  քանիսը, որոնք ներկայացվել են նախորդ օրը, ինչպես նաև ավելի մանրամասն 
են քննարկելու տեղի համատեքստը:

Սլայդ 2

Այս սլայդը ցուցադրվում է յուրաքանչյուր դասախոսության սկզբում՝ մասնակիցներին 
դասընթացի գլխավոր նպատակները հիշեցնելու համար. 1) իմանալ, թե ինչպես 
վարվել կասկած հարուցող դեպքերում, 2) իմանալ, թե ինչպես խնամք մատուցել 
թրաֆիքինգի զոհ ճանաչված անձին: Օգտակար է հիշեցնել մասնակիցներին 
դասընթացի ընդհանուր կառուցվածքը և դասախոսությունների նպատակները:

Ընդգծեք այն երկու իրավիճակները, որոնցում կարող է հայտնվել բուժաշխատողը 
մարդկանց թրաֆիքինգի առնչությամբ.

1. Նրանց մոտ կարող է կասկած առաջանալ, որ որևէ մե կը դարձել է թրաֆիքինգի զոհ:
2. Նրանք կարող են խնամք մատուցել որևէ մե կին, ով ուղղորդվել է նրանց մոտ և արդեն 

նույնականացվել է որպես թրաֆիքինգի զոհ:

Այս դասընթացում և «Թրաֆիքինգից տուժած անձանց խնամք» ձեռնարկում ներկայացվող 
ուղղորդումը երկու իրավիճակներում էլ կարող է օգտակար լինել:

Սլայդ 3

Այս սլայդով է սկսվում 4-րդ դասախոսությունը. Բուժաշխատողի դերը:

3

1. ,1. , 

2. , 
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•
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Դասընթացի նպատակները
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ԲԱԺԻՆ 4

Սլայդ 4

Այս դասախոսության ավարտին Դուք կկարողանաք.

Սահմանել բուժաշխատողի դերակատարման հնարավորություններն ու սահմանափակումն երը: 

Ընթացիկ դասախոսության կենտրոնում գտնվում է այս ուսումն ական նպատակը:

Նախորդ օրը՝ 3-րդ դասախոսության ընթացքում, կրած տրավմայի իրազեկված 
բուժմանը նվիրված քննարկումն երի ընթացքում մասնակիցները սկսեցին ուսումն ասիրել 
իրենց դերակատարումը: Այսօր մե նք պատրաստվում ենք մի  փոքր ավելի խորն 
ուսումն ասիրել այս առարկան՝ այդ թվում անդրադառնալով որոշ խորհուրդներին, թե ինչ 
քայլերի պետք է և չպետք է դիմի  բուժաշխատողը թրաֆիքինգից տուժած անձանց 
խնամքի շրջանակներում:

Սլայդ 5

Այս սլայդը հիշեցնում է մասնակիցներին, որ նրանք ծառայություն մատուցողների 
ընդարձակ ցանցի անդամն եր են: Թրաֆիքինգի զոհ դարձած անձինք ունեն մի  շարք 
կարիքներ, և բուժօգնությունը դրանցից մի այն մե կն է: Բուժաշխատողները չպետք է 
մոռանան, որ իրենք ավելի ընդարձակ ցանցի մաս են կազմում և ի վիճակի չեն մի այն 
սեփական ուժերով բավարարել թրաֆիքինգից տուժած անձի կարիքները:

Ուղղորդման ցանցի ներկայացում (ներկայացման ընթացքում): Խնդրեք 
մասնակիցներին ամբողջ խմբով առաջարկել, թե առողջական կարիքներից բացի 
ինչ այլ կարիքներ կարող է ունենալ թրաֆիքինգի ենթարկված անձը: Կարճ 
մտագրոհից հետո կարճ ժամանակով ցուցադրեք համապատասխան կետերը:

• (
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) )
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Դասախոսության նպատակները

4

Սահմանել բուժաշխատողի 

դերակատարման հնարավորություններն ու 

սահմանափակումն երը
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Սլայդ 6 

Այս սլայդում բացատրվում է այն իրողությունը, որ բուժաշխատողներն ավելի մե ծ 
հավանականությամբ են առնչվում թրաֆիքինգի ենթարկված անձանց հետ, քան 
մն ացածները: Սա վերաբերում է այն բուժաշխատողներին, ովքեր գործ ունեն արտակարգ 
իրավիճակների և ագրեսիվ վարքագծի հետ, այն բուժաշխատողներին, ովքեր աշխատում 
են ազգաբնակչության խոցելի խմբերի հետ, ինչպես նաև նրանց, ովքեր թրաֆիքինգի 

հակազդման արդեն գոյություն ունեցող ուղղորդման ցանցերի մաս են կազմում: Այդուհանդերձ, ցանկացած 
բուժաշխատող կարող է առնչվել թրաֆիքինգից տուժած անձի հետ և պետք է դրան պատրաստ լինի:

Հիշեցրեք բուժաշխատողներին, որ սովորաբար թրաֆիքինգով զբաղվող չարագործները 
ձգտում են մե կուսացնել իրենց զոհերին և սահմանափակել նրանց շփումն  այլ անձանց 
հետ: Այդուհանդերձ, եթե որևէ առողջական խնդիր խանգարում է շահագործմանը, ասել 
է թե՝ թրաֆիքինգի ենթարկված անձը դառնում է պակաս աշխատունակ և, հետևաբար, 
պակաս շահութաբեր չարագործի համար, ապա նա կարող է բերել իր զոհին որևէ 

առողջապահական կառույց բուժօգնություն ստանալու նպատակով: Տարածված է նաև մե կ այլ սցենար, երբ 
թրաֆիքինգով զբաղվող անձինք լքում են իրենց զոհերին, որովհետև վերջիններս հիվանդացել են կամ 
վն ասվածք ստացել, ինչից հետո զոհերը հայտնվում են բուժծառայություններում:

Ուստի, բուժաշխատողները շատ կարևոր գործընկերներ են հանդիսանում թրաֆիքինգի 
զոհերի նույնականացման գործում: Անհրաժեշտության դեպքում՝ ավելի ուշ նույն օրվա 
ընթացքում հիշեցրեք, որ պատրաստվում եք ավելի մոտիկից ուսումն ասիրել տեղի 
համատեքստը և անդրադառնալ այն հարցին, թե ում է հարկավոր ահազանգել, եթե 
կասկածում եք, որ որևէ մե կը թրաֆիքինգի զոհ է դարձել:

Սլայդ 7

Հաջորդ մի  քանի սլայդերում քննարկվում է, թե ինչ է հարկավոր է ձեռնարկել այն երկու 
իրավիճակներում, որոնք քննարկվել են դասընթացի ամբողջ տևողության ժամանակ: 
Հիշեցրեք մասնակիցներին այս երկու իրավիճակների մասին՝ ընդգծելով, որ նրանց 
նպատակը կայանում է նրանում, որպեսզի արձագանքել անվտանգ և պատշաճ 
եղանակով: Հայտնեք նրանց, որ, նախ և առաջ, պատրաստվում եք անդրադառնալ այն 

դեպքերին, երբ բուժաշխատողը կասկածում է, որ որևէ մե կը կարող է թրաֆիքինգի զոհ հանդիսանալ:
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Սլայդ 8

Կարելի է բերել երկու իրավիճակների օրինակ, երբ բուժաշխատողը կարող է 
կասկածել, որ իր հիվանդը թրաֆիքինգի զոհ է հանդիսանում:

Բուժաշխատողը չի կարող ստույգ իմանալ, որ հիվանդին ուղեկցող անձը հենց 
մարդավաճառն է: Սակայն նա կարող է նկատել, որ նրանց շփման մե ջ կա որևէ 
արտասովոր կամ աննորմալ բան:

Հիշեցրեք մասնակիցներին, որ նրանց վերապահված չէ իրավական առումով որոշել, 
թե արդյոք տվյ ալ անձը հանդիսանում է թրաֆիքինգի զոհ, թե ոչ: Մեկ ուրիշը, 
օրինակ՝ թրաֆիքինգի հակազդման տեղի մի ավորման անդամը, պետք է զբաղվի 
նման հարցի որոշմամբ: Կարևորն այն է, որ նրանք ճանաչեն ահազանգող նշանները 
և իմանան, թե ինչպես վարվել կասկածի պարագայում:

Սլայդ 9

Այս սլայդում բերված են որոշ նշաններ, որոնք կարող են վկայել հնարավոր 
թրաֆիքինգի մասին: Կրկին հարկ է նշել, որ այս դասընթացը չի վերաբերում նրան, 
թե ինչպես անցկացնել պաշտոնական զննում և որոշել մարդկանց թրաֆիքինգի 
դեպքերի առկայությունը: Դրանք պարզապես որոշ նշաններ են, որոնք կարող են 
օգնել ձևակերպել հիմն ավոր կասկածը:

Մասնակիցների համար հատուկ ընդգծեք, որ թրաֆիքինգի յուրաքանչյուր դեպք 
տարբեր է: Գոյություն չունի նշանների որևէ եզակի համակազմ կամ սահմանված 
ընթացակարգ, որը թույլ կտա բուժաշխատողներին հայտնաբերել թրաֆիքինգի 
բոլոր հնարավոր դեպքերը:
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Սլայդ 10

Այս սլայդում ուսումն ասիրվում է, թե ինչ է հարկավոր ձեռնարկել, երբ կասկածներ 
կան, որ հիվանդը թրաֆիքինգի զոհ է հանդիսանում: Նույնիսկ, եթե վստահ չեք, 
մի ևնույն է մի շտ խորհուրդ է տրվում ծայրաստիճան զգուշություն ցուցաբերել: Դա 
նշանակում է, որ չի կարելի ձեռնարկել որևէ բան, որը կարող է վտանգի ենթարկել 
կամ վն ասել տվյ ալ անձին:

Կրած տրավմայի իրազեկված բուժման մոտեցում որդեգրելուց և ծայրաստիճան 
զգուշություն ցուցաբերելուց բացի՝ բուժաշխատողը, զգուշորեն կենտրոնանալով 
ախտանիշերի վրա, կարող է ավելի շատ բան իմանալ տվյ ալ անձի դրության մասին:

Սլայդ 11

Գոյություն ունեն երկու հնարավոր իրավիճակներ, երբ կասկածներ կան, որ հիվանդը 
թրաֆիքինգի զոհ է հանդիսանում: Առաջին իրավիճակում նրա ուղղորդումը 
հնարավոր է թվում: Նման դեպքերում բուժաշխատողը կարող է զգուշորեն 
առաջարկել կանչել որևէ մե կին, եթե հիվանդը համաձայն է: Կարևոր է ձեռքի տակ 
պատրաստ ունենալ այս տեղեկությունները նախքան նման իրավիճակի պատահելը: 

Այսօր ավելի ուշ մե նք խոսելու ենք այս համատեքստի մասին:

Ուղղորդումը մի շտ պետք է իրականացվի՝ կիրառելով իրազեկված համաձայնության 
ընթացակարգերը: Ասել է թե՝ հարկավոր է հնարավոր զոհերին բացատրել 
տարբերակները և հետաքրքրվել նրանց նախընտրած գործողությունների մասին, ընդ 
որում նրանք կարող են «առայժմ ոչինչ չձեռնարկել»: Հնարավոր է, որ թրաֆիքինգի 
զոհերը դեռևս դուրս պրծած չլինեն այդ իրավիճակից: Որպես արտաքին դիտորդ՝ Դուք 

չեք կարող իմանալ, թե ինչպիսի սպառնալիքներ են արվել տվյ ալ անձին, արդյոք նրա երեխան դեռևս 
չարագործների ձեռքերում է, կամ արդյոք նա այլ ծրագիր է մշակել այդ իրավիճակից դուրս պրծնելու համար: 
Միայն զոհը գիտի բոլոր այն վտանգները, որոնք կարող են սպառնալ նրան ստեղծված իրավիճակում, և 
գիտի, թե ինչը կարող է շտկել, կամ էլ ավելի վատթարացնել նրա վիճակը: Այսպիսով, բուժաշխատողը 
պետք է փորձի անվտանգ մի ջոցներ գտնել հիվանդին հնարավոր տարբերակները հայտնելու և նրանից 
ուղղորդման համաձայնություն ստանալու համար՝ նախքան որևէ քայլեր ձեռնարկելը:
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Սլայդ 12 

Մյուս իրավիճակն էլ այն է, երբ Դուք կասկածում եք, որ հիվանդը կարող է թրաֆիքինգի 
զոհ հանդիսանալ, սակայն ուղղորդումը հնարավոր չէ: Նման պարագայում 
բուժաշխատողը կարող է փորձել առավելագույն օգուտ քաղել հիվանդի այցելությունից՝ 
փորձելով հնարավորինս շատ տեղեկություններ ստանալ նրանից և նրան մատուցել 
առավելագույն բուժօգնություն, ինչպես նաև այդ անձին կրկին տեսնելու նպատակով 
նշանակել մի  նոր այցելություն:

Ուղղորդումը հնարավոր չէ (ներկայացման ընթացքում): Առաջարկեք 
մասնակիցներին ամբողջ խմբով օրինակներ բերել, թե երբ ուղղորդումը հնարավոր 
չէ: Հնարավոր տարբերակներն են.

Երբ հիվանդը չի տալիս իր համաձայնությունը
Երբ հիվանդին ուղեկցում է որևէ մե կը, ով կարող է դրան առարկել
Երբ հիվանդին պատրաստվում են արտաքսել երկրից կամ ազատազրկել

Նման իրավիճակում հնարավոր թրաֆիքինգի զոհին ցանկացած տեղեկատվություն 
պետք է հաղորդվի ծայրաստիճան զգուշությամբ. հակառակ դեպքում՝ նա կարող է 
ենթարկվել էլ ավելի մե ծ վտանգի: Օրինակ, նրան կարելի է տալ թղթի մի  կտոր, 
որտեղ նշված կլինի թեժ գծի համարը կամ որևէ այլ բան, որը կարելի է առանց 
հայտնաբերելու թաքցնել հագուստի մե ջ: Որոշ երկրներում «կրծքակալում թաքնված» 

նման գրություններն օգտագործվել են թեժ գծի համարն այն կանանց շրջանում տարածելու համար, 
ովքեր կարող էին թրաֆիքինգի զոհ հանդիսանալ: Նաև խորհուրդ է տրվում ներառել նման գրություններում 
ցանկացած անձնական տվյ ալներ (օրինակ՝ հիվանդանոցի կամ բուժաշխատողի անունը):

Հիշեցրեք բուժաշխատողներին, որ նրանց վերապահված չէ փրկել որևէ մե կին: Սա 
կարող է վտանգի ենթարկել ոչ մի այն նրանց, այլև այն անձին, ում նրանք ցանկանում 
են օգնության ձեռք մե կնել:

Սլայդ 13
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Այն դեպքերում, երբ պահանջվում է հրատապ օգնություն, բուժաշխատողները պետք է 
ապահովեն, նախ և առաջ, սեփական անվտանգությունը: Առհասարակ, որպես կանոն, 
նախքան ոստիկանություն զանգահարելը կարևոր է նախ ստանալ տվյ ալ անձի 
համաձայնությունը: Ոչ հրատապ իրավիճակներում, և եթե դա օրենքի պահանջ չի 
հանդիսանում, չի կարելի ոստիկանություն զանգահարել առանց տվյ ալ անձի 
համաձայնության:

Հիշեցրեք մասնակիցներին, որ ոչ ոք չի կարող ավելի լավ գնահատել ռիսկերը, քան 
հենց զոհերը: Եթե զոհը չի կարծում, որ ոստիկանություն զանգահարելն անվտանգ է, 
ապա, հավանաբար, դա այդպես է: Մտաբերեք ընտանեկան բռնության դեպքերում 
ձեռնարկվող գործողությունները, երբ սոցիալական ծառայությունները հաճախ մի ասին 
աշխատում են, որպեսզի կայունացնեն իրավիճակը նախքան ոստիկանություն դիմե լը:

Սլայդ 14

Շատ ավելի տարածված են այն դեպքերը, երբ բուժաշխատողն ընդունում է մի  
հիվանդի, ով այլևս չի գտնվում թրաֆիքինգի իրավիճակում և ուղղորդվել է նրա մոտ 
համապատասխան խնամք ստանալու նպատակով: Խոսքը կարող է գնալ մե կի 
մասին, ով բոլորովին վերջերս է դուրս պրծել թրաֆիքինգի ճիրաններից, կամ մե կի 
մասին, ով տարիներ անց օգնության է դիմում անցյալում ունեցած խնդրի 
առնչությամբ, որն այժմ անդրադառնում է նրա առողջության վրա:

Ինչպես նախորդ իրավիճակներում, բուժաշխատողները պետք է տեղեկություններ 
ունենան առկա այլ ծառայությունների վերաբերյալ նախքան հիվանդի այցելությունը: 
Հայտնեք մասնակիցներին, որ այսօր պատրաստվում եք քննարկել տեղի 
համատեքստն ավելի մանրամասնորեն:

Սլայդ 15

Այս սլայդում ներկայացվում են որոշ հիմն ական տեղեկություններ ուղղորդման 
մե խանիզմն երի և թրաֆիքինգի զոհ դարձած անձանց վերաբերյալ: Անկախ նրանից, թե 
բուժաշխատողն ընդունում է հիվանդին, թե ուղղորդում է նրան մե կ այլ բուժաշխատողի 
մոտ, այս քայլերը կարող են օգնել ապահովել ավելի դրական փորձ թրաֆիքինգից 
տուժած անձի համար:
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ԲԱԺԻՆ 4

Հիշեցրեք մասնակիցներին թրաֆիքինգի «անվերահսկելիության» և 
«անկանխատեսելիության» տարրերը, որոնք քննարկվել են նախորդ դասախոսության 
ընթացքում: Սխալ իրականացված ուղղորդումը կարող է բերել ավելի մե ծ սթրեսի 
թրաֆիքինգից տուժած անձի մոտ՝ վատթարացնելով, այլ ոչ թե լավացնելով նրա 
դրությունը: Մյուս կողմի ց՝ լավ պլանավորված և նախօրոք մանրամասնորեն 

բացատրված ուղղորդումը կարող է համապատասխան կարողություններ ձևավորել տվյ ալ անձի մոտ՝ 
նպաստելով այդ անձի վերականգնմանը:

Սլայդ 16

Այս սլայդում ամփոփվում է այն ամե նը, ինչ բուժաշխատողը չպետք է անի 
թրաֆիքինգի ենթարկված անձին խնամք մատուցելիս:

Հրավիրեք մասնակիցների ուշադրությունը ձեռնարկին, որտեղ բերված են լրացուցիչ 
մանրամասներ այն բաների մասին, որոնք կարելի է և չի կարելի անել:

Սլայդ 17

Այս սլայդում ամփոփվում է այն ամե նը, ինչ բուժաշխատողը պետք է անի թրաֆիքինգի 
ենթարկված անձին խնամք մատուցելիս:

Տարբերակներից մե կն այն է, որ բուժաշխատողները փորձեն առանձին զրուցել 
հիվանդի հետ՝ ասելով, որ դա արվում է ելնելով բժշկական նկատառումն երից:
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•  Նախ և առաջ ապահովել հիվանդի, սեփական և

    առողջապահական հաստատության անվտանգությունը

•  Հիվանդի հետ առանձին խոսելու մի ջոց գտնել

•  Հարցնել հիվանդին, թե արդյոք անվտանգ է

    բացահայտորեն խոսել

•  Ուղղորդել հարգված և հայտնի ծառայություններ

    մատուցողների մոտ

•  Համոզվել, որ հիվանդն ունի լիարժեք

    տեղեկություններ իրազեկված որոշումն եր կայացնելու համար
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Սլայդ 18

Այս դասախոսության բովանդակությունից պարզ է դառնում, որ բուժաշխատողները 
պետք է իմանան, թե ինչպես վարվել թրաֆիքինգի զոհ դարձած անձանց (անկախ 
նրանից, թե դա հաստատված փաստ է, թե՝ կասկած) առնչվող իրավիճակներում՝ 
նպաստելով նրանց ապաքինմանը:

Այս դասախոսությունն ավարտվում է դերախաղ վարժությամբ, որի ակնկալվող 
տևողությունը պետք է կազմի  մե կ ու կեսից մի նչև երկու ժամ: Ամե նայն 
հավանականությամբ այս սլայդի ցուցադրումի ց հետո և վարժությունը սկսելուց 
առաջ հարկավոր կլինի ընդմի ջում հայտարարել: Կախված առկա ժամանակից՝ 
կարելի է նաև ընդմի ջումի ց առաջ բացատրել վարժությունը:

Սլայդ 19

Այս դասախոսության վերջում առաջարկվում է վարժություն անցկացնել, որը թույլ 
կտա բոլոր մասնակիցներին գործնականում կիրառել անցած երկու օրվա ընթացքում 
քննարկված հմտություններից մի  քանիսը: Գոյություն ունի այս վարժությունն 
անցկացնելու երկու տարբերակ.

1. Համընթաց դերախաղ փոքր խմբերով
2. «Ակվարիում» տեսակի դերախաղ ամբողջ խմբի ներկայությամբ:

Առաջարկվում է մանրամասն կարդալ յուրաքանչյուրի նկարագիրը և համապատասխան 
հրահանգները (բերված են ստորև) և որոշել, թե դրանցից որն է Ձեզ առավել համապատասխանում:

Նախապես պատրաստվեք այս վարժությանը: Լավ պլանավորված դերախաղը 
կարող է մե ծապես նպաստել դասընթացին:
 

• , 
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ԲԱԺԻՆ 4

99
Հավելված 1. Դասընթացի ընդհանուր նախապատրաստական աշխատանքներ

75
4-րդ դասախոսություն՝ Բաժանվող նյութեր

Այս դերախաղը բարդացնելու, ինչպես նաև հաղորդակցվելու և թարգմանիչների հետ 
աշխատելու խնդիրներն ընդգծելու նպատակով՝ կարելի է «զոհի» և «թրաֆիքինգով 
զբաղվող մարդավաճառի» դերերը տալ նրանց, ովքեր կխոսեն մե կ այլ լեզվով, որպեսզի 
վերջիններս կարողանան մի մյանց հետ զրուցել, իսկ բուժաշխատողը չհասկանա 
ասվածը: Կարելի է ավելացնել մե կ այլ դեր բժշկական կառույցի ղեկավարի կամ 

աշխատակցի համար, ով կտիրապետի երկու լեզուներին և կկարողանա նպաստել բուժաշխատողի շփմանը:

Համընթաց դերախաղ (մե կ ու կեսից մի նչև երկու ժամ): Համընթաց դերախաղը 
թույլ է տալիս մի  քանի փոքր խմբերին իրականացնել դերախաղը մի աժամանակ: 
Այս մե թոդի առավելությունները հետևյալն են.

Ավելի շատ մասնակիցներ կարող են ակտիվ դեր ստանձնել
Մասնակիցներն իրենց պակաս կաշկանդված կզգան փոքր խմբում
Տարբեր խմբեր կարող են ունենալ տարբեր տպավորություններ, որոնցով նրանք կարող են 

հետագայում կիսվել ամբողջ խմբի հետ:

Առաջարկվում է հրահանգներն ամբողջ խմբին տալ նախքան նրանց փոքր խմբերի բաժանելը և 
համապատասխան դերեր նշանակելը:

1. Բացատրեք ամբողջ խմբին, թե ինչպես է ընթանալու դերախաղը: Մի հայտնեք նրանց դերերի 
մանրամասները, մի այն այն, որ երեք հոգի խաղալու են ըստ սցենարի, մի նչդեռ մն ացածները 
կդիտեն և այնուհետև կքննարկեն պատահածը:

2. Բաժանեք մասնակիցներին փոքր խմբերի:

3. Նշանակեք դերերը յուրաքանչյուր խմբում (յուրաքանչյուր խմբում որևէ մե կը պետք է խաղա 
առաջին, երկրորդ և երրորդ դերերը, իսկ մն ացածները կստանձնեն չորրորդ դերը): Բոլորին 
բաժանեք այն նյութերը, որոնք համապատասխանում են իրենց դերերին:

Անպայման ասեք բոլորին, որ նրանք պետք է գաղտնի պահեն իրենց դերերի 
մանրամասները: Այս վարժությունը չի ստացվի, եթե նրանք սկսեն նայել մի մյանց 
դերերը նախքան դերախաղի սկիզբը:

4. Առանձին խոսեք յուրաքանչյուրի հետ, ով ստացել է առաջին դերը, այնուհետև խոսեք երկրորդ, 
երրորդ և չորրորդ դերակատարների հետ: Բացատրեք նրանց իրենց ստանձնած դերը և 
պատասխանեք նրանց ցանկացած հարցերին: Հիշեցրեք մասնակիցներին, որ նրանք չպետք է որևէ 
մե կի հետ քննարկեն դերախաղն իրենց խումբ վերադառնալուց հետո: Հիշեցրեք մասնակիցներին, 
որ նրանք պետք է փորձեն «խաղալ» իրենց նշանակած դերը դերախաղի ընթացքում:

Եթե կան մե կից ավելի վարողներ, ապա ավելի լավ կլինի չորրորդ քայլն իրականացնել 
մի աժամանակ, որպեսզի մասնակիցները չկիսվեն իրենց դերակատարումն երին 
վերաբերող գաղտնի տեղեկություններով:
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5. Հենց որ բոլորը վերադառնան իրենց փոքր խմբեր, հանձնարարեք նրանց սկսել դերախաղը և 
հայտնեք, որ նրանք ունեն 20 րոպե իրենց նշանակած սցենարը խաղալու համար:

Որոշ խմբերին սկսելու համար կարող է մի  քանի րոպե պահանջվել: Կարելի է որոշ 
խմբերին մի  քանի բեմական պարագաներ տալ, օրինակ` աթոռներ: Համոզվեք, որ 
յուրաքանչյուր խումբը պատրաստ է:

6. 20 րոպե անց ստուգեք, թե արդյոք խմբերն ավարտել են, թե նրանց լրացուցիչ ժամանակ է 
պահանջվում: Հնարավորության դեպքում կարգադրեք խմբերին դադարեցնել դերախաղը և 
հատկացրեք ևս քսան րոպե վարժության քննարկման համար: Մասնավորապես, դիտորդները 
պետք է կիսվեն իրենց դիտողություններով:

Կարելի է փորձել կառուցել քննարկումը փոքր խմբերով (օրինակ, 10 րոպե` 
մե կնաբանություններ դիտորդներից, 10 րոպե քննարկումն եր հենց դերակատարների 
մի ջև), սակայն բոլոր դեպքերում քննարկումը պետք է ընթանա բնական հունով:

7. Եվ վերջապես, կատարված վարժության շուրջ քննարկում անցկացրեք ամբողջ խմբով:

Ամբողջ խմբով այս քննարկումը կառուցելու տարբերակներից մե կն այն է, որ Դուք 
նախ «զոհերին» խնդրեք կիսվել իրենց տպավորություններով, այնուհետև՝ 
«մարդավաճառներին», իսկ դրանից հետ մի այն՝ «բուժաշխատողներին»: Սա կարող 
է օգտակար լինել քննարկումը մե կնարկելու համար:

Ամբողջ խմբով քննարկումը կոչված է մասնակիցներին թույլ տալ կիսվելու 
վարժությունից ստացված հուզական տպավորություններով, ինչպես նաև մտորելու 
կրած տրավմայի իրազեկված բուժման մոտեցումը կիրառելու հետ կապված 
դժվարությունների և առավելությունների շուրջ: Հաճախ մասնակիցներն ակտիվորեն 
ներգրավված են լինում դերախաղ վարժությունում և դրանից հետո շատ ասելիք են 

ունենում: Հնարավորության դեպքում անդրադարձեք դասընթացին արծարծված այն տարրերին, որոնք 
ի հայտ են եկել դերախաղի ընթացքում:

 «Ակվարիում» տեսակի դերախաղ (մե կ ու կեսից մի նչև երկու ժամ) «Ակվարիում» 
տեսակի դերախաղը թույլ է տալիս ամբողջ խմբին հետևել դերախաղի ընթացքին և 
այնուհետև մի ասին քննարկել այն: Այս մե թոդի առավելությունները հետևյալն են.

Դասընթացը վարողը կարող է դիտել ողջ դերախաղը և հետագայում կարող է 
օգտագործել դրա որոշ տարրերն ամբողջ խմբի մասնակցությամբ քննարկման մե ջ:

Որոշ մասնակիցներ հաճույք են ստանում ամբողջ խմբի առջև իրենց ստանձնած 
դերը խաղալու բարդությունից:

Կարող է ավելի քիչ ժամանակ պահանջվել, եթե մի այն մե կ խումբ իրականացնի 
դերախաղը:

1. Բացատրեք ամբողջ խմբին, թե ինչպես է ընթանալու դերախաղը: Մի հայտնեք նրանց դերերի 
մանրամասները, մի այն այն, որ երեք հոգի խաղալու են ըստ սցենարի, մի նչդեռ մն ացածները 
կդիտեն և այնուհետև կքննարկեն պատահածը:

2. Նշանակեք հիմն ական երեք դերերը: Բոլորին բաժանեք այն նյութերը, որոնք 
համապատասխանում են իրենց դերերին:

Քանի որ «ակվարիում» տեսակի դերախաղի հաջողությունը մե ծապես կախված է 
մասնակիցների ընտրությունից, ուստի և դասընթացի որոշ վարողներ նախընտրում են 
վարժությունից առաջ առանձին դիմե լ այն մասնակիցներին, ովքեր իրենց կարծիքով 
պատրաստ կլինեն մասնակցել դերախաղին: Օրինակ, դա կարելի է անել սուրճի 
ընդմի ջման ընթացքում:
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Անպայման ասեք «դերակատարներին», որ նրանք պետք է գաղտնի պահեն իրենց 
դերերի մանրամասները: Այս վարժությունը չի ստացվի, եթե նրանք սկսեն նայել 
մի մյանց դերերը նախքան դերախաղի սկիզբը:

3. Մնացածներից առանձին խոսեք յուրաքանչյուր մասնակցի հետ: Բացատրեք նրանց իրենց 
ստանձնած դերը և պատասխանեք նրանց ցանկացած հարցերին: Հիշեցրեք մասնակիցներին, 
որ նրանք չպետք է որևէ մե կի հետ քննարկեն դերախաղը իրենց խումբ վերադառնալուց 
հետո: Հիշեցրեք մասնակիցներին, որ նրանք պետք է փորձեն «խաղալ» իրենց նշանակած 
դերը:

Եթե կան մե կից ավելի վարողներ, ապա ավելի լավ կլինի երրորդ քայլն 
իրականացնել մի աժամանակ, որպեսզի դերակատարները պատահաբար չկիսվեն 
իրենց դերերին վերաբերող գաղտնի տեղեկություններով:

4. Հանձնարարեք մասնակիցներին սկսել դերախաղը և հայտնեք, որ նրանք ունեն 20 րոպե 
իրենց նշանակած սցենարը խաղալու համար:

 «Ակվարիում» տեսակի դերախաղի համար կարելի է պատրաստել բեմը՝ 
տեղադրելով այնտեղ, օրինակ, աթոռներ բժշկի կաբինետի համար: Մտապահեք, 
որ բոլոր մասնակիցները պետք է ի վիճակի լինեն լսել և տեսնել դերախաղի 
ընթացքը:

5. 20 րոպե անց որոշեք, թե արդյոք նրանց լրացուցիչ ժամանակ է հարկավոր: Դերախաղն 
ավարտվելուն պես դադարեցրեք այն:

6. 20 րոպե հատկացրեք և ամբողջ խմբով քննարկում անցկացրեք կատարված վարժության 
շուրջ:

Կարելի է փորձել կառուցել քննարկումը` նախ խնդրելով դերակատարներին կիսվել 
իրենց տպավորություններով, իսկ այնուհետև դիմե լ ամբողջ խմբին: Շատ 
դեպքերում քննարկումը կընթանա բնական հունով:

Ամբողջ խմբով քննարկումը մասնակիցներին թույլ կտա կիսվել վարժությունից 
ստացված հուզական տպավորություններով, ինչպես նաև մտորել, թե որքանով 
դժվար էր կիրառել «կրած տրավմայի իրազեկված բուժման» մոտեցումը: Հաճախ 
մասնակիցներն ակտիվորեն ներգրավված են լինում դերախաղ վարժությունում և 
դրանից հետո շատ ասելիք են ունենում: Հնարավորության դեպքում անդրադարձեք 

դասընթացի ժամանակ արծարծված այն տարրերին, որոնք ի հայտ են եկել դերախաղի ընթացքում:

Կախված ժամանակի առկայությունից՝ Դուք կարող եք անցկացնել երկու առանձին 
«ակվարիում» տեսակի դերախաղ: Տարբեր դերակատարների մասնակցությունը 
կարող է հետաքրքրություն առաջանցել խմբի մոտ:
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Սլայդ 20

Այս սլայդով ավարտվում է 4-րդ դասախոսությունը. Բուժաշխատողի դերը:

Եթե հետևում եք առաջարկվող ժամանակացույցին, ապա այս դասախոսությունը 
կավարտվի երկրորդ օրվա առավոտյան: Որոշ դեպքերում՝ կախված դերախաղին հատկացված 
ժամանակից, այն կարող է շարունակվել օրվա երկրորդ կեսի դասախոսության հաշվին:

16
Հիմն ական դասընթացի համառոտ նկարագիր:

20
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4-րդ դասախոսության համար բաժանվող նյութեր

Հետևյալ բաժանվող նյութերն ընդգրկված են 4-րդ դասախոսության մե ջ.

Դեր համար մե կ՝ Զոհ
Դեր համար երկու՝ Բուժաշխատող
Դեր համար երեք՝ Մարդավաճառ կամ ուղեկցող
Մնացած բոլոր մասնակիցները՝ դիտորդներ
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ԴԵՐ ՀԱՄԱՐ ՄԵԿ՝ ԶՈՀ

Հրահանգներ՝ Ուշադիր կարդացեք ձեր դերի ստորև ներկայացված նկարագիրը: 
Մի կիսվեք Ձեր դերի մանրամասներով ուրիշների հետ (մանրամասները հայտնի 
են մի այն ձեզ): Փորձեք դնել Ձեզ ներկայացվող անձի տեղը և վարվեք այնպես, 
ինչպես ինքը կվարվեր:

Դուք 19 տարեկան երիտասարդ կին եք, ով դարձել է թրաֆիքինգի զոհ վերջին ինն ամսվա ընթացքում: 
Ներկայումս Ձեզ ստիպում են աշխատել «X» երկրի բարում, և մաքրություն անելուց և կերակուր 
պատրաստելուց բացի՝ Դուք նաև ենթարկվում եք սեռական շահագործման: Երեք շաբաթ առաջ Ձեր 
ձեռքերին ցան հայտնվեց, և առաջացան վերքեր: Ձեզ բերեցին ինչ-որ քսուկ, որը պետք է օգտագործեիք, 
սակայն այդ քսուկն իրականում դեն եք նետել: Ձեր ձեռքերի վիճակը վատթարանում է, և քանի որ Դուք 
չեք կարող այլևս կերակուր պատրաստել, իսկ Ձեր ձեռքերը վանում են «հաճախորդներին», ուստի և 
«բոսը» որոշել է Ձեզ բերել հիվանդանոց: «Բոսը» պարզ հասկացրել է, որ եթե ինչ-որ արգելված բան 
ասեք կամ անեք հիվանդանոցում, ապա նա կհրամայի, որ սպանեն Ձեր ընտանիքի անդամն երին: Դուք 
հուսահատ եք և չեք կարծում, որ կարող եք այլևս երկար կենդանի մն ալ:

Դուք գալիս եք հիվանդանոց և չունեք անձը հաստատող փաստաթղթեր: «Բոսը» ձևանում է, կարծես, 
նա Ձեր ընտանիքի անդամն երից է. նա լրացնում է բոլոր փաստաթղթերն ընդունարանում: Երբ բժիշկը 
կանչում է Ձեզ, «բոսն» ուղեկցում է Ձեզ և նստում Ձեր կողքին: Դուք լռում եք:

Եթե բուժաշխատողը կարողանար Ձեզ հետ խոսել առանձին՝ առանց «բոսի» ներկայության, ապա 
կփորձեիք շատ զգուշորեն բացատրել իրավիճակը: Նույնիսկ, եթե «բոսը» ներկա չէ, պետք է զգույշ լինել, 
քանի որ հայտնի չէ, թե արդյոք կարող եք վստահել բուժաշխատողին, և չեք ցանկանում վատթարացնել 
իրավիճակը:

Եթե «բոսը» չհեռանա, ապա Դուք վերջին հաշվով կհամագործակցեք բուժաշխատողի հետ 
«բոսի» ներկայությամբ, սակայն ծայրաստիճան զգուշությամբ: Դուք կարող եք այլ մի ջոցներ փնտրել 
բուժաշխատողին իրավիճակը բացատրելու կամ ակնարկելու այնպես, որ «բոսը» չհասկանա:

Ամե ն դեպքում Դուք հույս ունեք, որ Ձեզ կպահեն հիվանդանոցում, իսկ «բոսին» կվռնդեն այդտեղից: 
Դուք ծայրաստիճան զգուշություն եք դրսևորում, որովհետև գիտեք, որ նա կարող է հրամայել սպանել 
Ձեր ընտանիքի անդամն երին:
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ԴԵՐ ՀԱՄԱՐ ԵՐԿՈՒ՝ ԲՈՒԺԱՇԽԱՏՈՂ

Հրահանգներ՝ Ուշադիր կարդացեք Ձեր դերի ստորև ներկայացված նկարագիրը: 
Մի կիսվեք դերի մանրամասներով ուրիշների հետ (մանրամասները հայտնի են 
մի այն Ձեզ): Փորձեք դնել Ձեզ ներկայացվող անձի տեղը և վարվեք այնպես, ինչպես 
կվարվեր նա:

Դուք բուժաշխատող եք հիվանդանոցում: Օրը սովորականի պես ծանր է եղել, և Ձեզ սպասում են 
բազմաթիվ հիվանդներ: Դուք ներս եք հրավիրում հաջորդ հիվանդին: Ներս է մտնում 15-ից 25 տարեկան 
մի  ամաչկոտ երիտասարդ կին՝ տարիքով ավելի մե ծ իր ընտանիքի անդամի  հետ, ով սեփական գործն 
ունի և, կարծես, շատ մտահոգված է երիտասարդ կնոջ առողջությամբ:

Հիվանդի ձեռքերը ծածկված են բշտիկներով և ցանով, և Դուք սկսում եք գնահատել նրա առողջական 
վիճակը:
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ԴԵՐ ՀԱՄԱՐ ԵՐԵՔ՝ ՄԱՐԴԱՎԱՃԱՌ ԿԱՄ ՈՒՂԵԿՑՈՂ

Հրահանգներ՝ Ուշադիր կարդացեք Ձեր դերի ստորև ներկայացված նկարագիրը: 
Մի կիսվեք դերի մանրամասներով ուրիշների հետ (մանրամասները հայտնի են 
մի այն Ձեզ): Փորձեք դնել Ձեզ ներկայացվող անձի տեղը և վարվեք այնպես, ինչպես 
կվարվեր նա:

Դուք 41 տարեկան կին եք, ով հանդիսանում է մարդավառների ցանցի պարագլուխ «X» երկրում: Դուք 
որոշ բողոքներ եք ստացել աղջիկներից մե կի ձեռքերի վերաբերյալ, իսկ դեղատանը գնված քսուկը չի 
օգնել: Դուք որոշում եք նրան հիվանդանոց (ոչ մոտակայքում) տանել, որպեսզի այնտեղ բուժեն նրա 
ձեռքերը, և նա կարողանա աշխատանքի վերադառնալ:

Հիվանդանոց գնալուց առաջ Դուք համոզվում եք, որ աղջիկը հասկանում է, որ Դուք չեք հանդուրժի, 
եթե նա «ձևեր թափի» կամ փորձի խոսել բժշկի հետ, և ասում եք, որ կհրամայեք սպանել նրա 
ընտանիքի անդամն երին, եթե նա որևէ բան ձեռնարկի: Դուք նաև որոշում եք տանել նրան հիվանդանոց 
ծանրաբեռնված ժամի ն, որպեսզի այնտեղ նրա հետ ավելորդ ժամանակ չանցկացնեն:

Նրա փաստաթղթերը Ձեզ մոտ են, և Դուք պետք է իրավիճակը հսկողության տակ պահեք՝ 
չհարուցելով կասկածներ, որ այստեղ ինչ-որ հանցավոր բան է կատարվում: Դուք լավ հագնվում եք, 
վստահ կեցվածք եք ընդունում և ձևանում, կարծես, հոգ եք տանում երիտասարդ կնոջ առողջության 
մասին:

Դուք պատրաստվում եք ասել, թե չգիտեք ձեռքերի վրա եղած վերքերի պատճառը. մի այն այն, որ 
նրանք հայտնվել են մոտ մե կ շաբաթ առաջ և գնալով վատթարանում են, ահա թե ինչու հիվանդանոց 
եք եկել:

Դուք կասեք ամե ն բան, ինչ կպահանջվի, կստեք որքան անհրաժեշտ լինի, որպեսզի նրանք ոչինչ 
չկասկածեն: Ձեր նպատակն այն է, որ աղջկա ձեռքերը հնարավորինս արագ մշակվեն, և Դուք դուրս 
գաք հիվանդանոցից և վերադարձնեք նրան աշխատանքի:
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ՄՆԱՑԱԾ ԲՈԼՈՐ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԸ՝ ԴԻՏՈՐԴՆԵՐԸ

Հրահանգներ՝ Ուշադիր կարդացեք Ձեր դերի ստորև ներկայացված նկարագիրը: 
Մի կիսվեք դերի մանրամասներով ուրիշների հետ (մանրամասները հայտնի են 
մի այն Ձեզ): Փորձեք դնել Ձեզ ներկայացվող անձի տեղը և վարվեք այնպես, ինչպես 
կվարվեր նա:

Դիտեք դերակատարների փոխազդեցությունը դերախաղի ընթացքում: Մի մասնակցեք, մի այն 
դիտեք: Գրառումն եր կատարեք, որպեսզի հետո կարողանաք կիսվել Ձեր դիտողություններով:

Մտապահեք հետևյալը.

Բուժաշխատողը պետք է փորձի մատուցել անհատականացված խնամք, հատկապես, եթե նա 
կասկածի, որ խոսքը կարող է գնալ թրաֆիքինգի զոհի մասին:

Բուժաշխատողը պետք է համոզվի, որ ստեղծված իրավիճակում տվյ ալ անձը վտանգի չի 
ենթարկվի:

Բուժաշխատողը պետք է ստանա հիվանդի համաձայնությունը նախքան իրավասու 
մարմի ններին որևէ բան հայտնելը:

Հարց տվեք Ձեզ.

Ի՞նչ հարցում է բուժաշխատողը ճիշտ վարվել:
Ի՞նչը կարելի էր այլ կերպ անել:
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5-րդ դասախոսության ուղեցույց.

Ղեկավար սկզբունքներ

5-րդ դասախոսություն 

Այս դասախոսության գնահատվող տևողությունը կազմում է կես ժամ: Խորհուրդ է տրվում, որ 
մասնակիցներն ավարտեն 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ դասախոսությունները նախքան այս դասախոսությանն 
անցնելը: Խորհուրդ է տրվում, որ տվյ ալ դասախոսությունն անցկացվի հիմն ական դասընթացի երկրորդ 
օրվա ցերեկային ժամե րին:

16
Հիմն ական դասընթացի համառոտ նկարագիր

5-րդ դասախոսություն 

Քանի որ սա ավարտական ներկայացումն  է, ուստի և ղեկավար սկզբունքներին նվիրված 
դասախոսության ընթացքում կվերանայվեն բոլոր մն ացած դասախոսությունների տարրերը:

Հասկանալ, թե ինչ է իրենից ներկայացնում մարդկանց թրաֆիքինգը
Սահմանել առողջության վրա անդրադարձող թրաֆիքինգի հիմն ական հետևանքները
Ճանաչել կրած տրավմայի իրազեկված բուժման հիմն ական հատկանիշները
Ճանաչել բուժաշխատողի և հիվանդի անվտանգության ապահովման մի ջոցները
Հասկանալ թրաֆիքինգի զոհ դարձած անձանց մասնագիտացված խնամքի մոտեցման 

ներմուծման առավելությունները

Սահմանել մարդկանց թրաֆիքինգի առնչությամբ 
բուժաշխատողների դերակատարման հնարավորություններն 
ու սահմանափակումն երը

Անպայման համոզվեք, որ ունեք արտաքին օգտագործման օրակարգի և այլ բաժանվող 
նյութերի օրինակներ:

Եթե դասասենյակում հնարավորություն չունեք օգտվելու «Power Point» ծրագրից, համակարգչից 
և պրոյեկտորից, ապա նախօրոք պատրաստեք գրատախտակը սլայդի բովանդակությամբ:

Ձեզ անհրաժեշտ են՝ գրատախտակներ, մարկերներ և թերթերը պատերին փակցնելու որևէ 
պարագաներ:
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Սլայդ 1

Այս սլայդը կարող է ցուցադրվել էկրանին այն պահին, երբ մասնակիցները 
վերադառնան ընդմի ջումն երից, կամ երբ փոխվեն դասընթացը վարողները:

Սլայդ 2

Որպես ավարտական ներկայացում՝ ղեկավար սկզբունքներին նվիրված 
դասախոսությունը կվերանայի բոլոր մն ացած դասախոսությունների տարրերը: 
Հայտնեք մասնակիցներին, որ արդեն ուսումն ասիրել եք թվարկված բոլոր 
դասախոսությունների նպատակները:

Սլայդ 3

Այս սլայդով է սկսվում 5-րդ դասախոսությունը. Ղեկավար սկզբունքներ: 

3

1. ,1. , 

2. , 

• , 

••

•

•

•

•
2

Դասընթացի նպատակները
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Հաջորդ մի  քանի սլայդերում վերանայվելու են հիմն ական դասընթացի կարևոր 
մտքերից մի  քանիսը:

Սլայդ 4

Չվն ասել (ներկայացման ընթացքում): Խնդրեք մասնակիցներին ամբողջ խմբով 
կարծիք հայտնել այս սկզբունքի նշանակության վերաբերյալ: Եթե որպես 
բուժաշխատողներ նրանք պարտավոր են մի շտ զերծ մն ալ վն աս հասցնելուց, ապա 
ինչու՞ թրաֆիքինգի զոհերի պարագայում ասվում է այս սկզբունքը գերազանցելու 
մասին:

Թրաֆիքինգի համատեքստում «գերազանցել չվն ասելու սկզբունքը» նշանակում է 
հիշել, որ բուժաշխատողները կարող են նպաստել թրաֆիքինգի զոհ դարձած 
անձանց առողջության հետագա վերականգնմանը: Սա նաև նշանակում է, որ 
չվն ասելու «ընդունված» սկզբունքը երբեմն  բավարար չէ նման դեպքերում, 
փոխարենը՝ պահանջվում է կրած տրավմայի իրազեկված բուժման մոտեցում:

Սլայդ 5

Այս սլայդում ներկայացվում է շատ կարևոր նյութ՝ Առողջապահության 
համաշխարհային կազմակերպության պատրաստած «Թրաֆիքինգի զոհ դարձած 
կանանց հետ հարցազրույցների անցկացման էթիկայի և անվտանգության 
հանձնարարականներ»: Այս նյութը տալիս է մանրամասն խորհուրդներ, թե ինչպես 
թրաֆիքինգի ենթարկված անձանց հետ անցկացնել հարցազրույց՝ պահպանելով 

էթիկայի և անվտանգության կանոնները: Թեպետ նյութը հրապարակված է եղել 2003 թվականին և 
կոչված է եղել աջակցելու թրաֆիքինգի ենթարկված կանանց, սակայն դրանում պարունակվող 
սկզբունքները կիրառելի են թրաֆիքինգից տուժած բոլոր անձանց նկատմամբ:

4

11.

http://genderviolence.lshtm.ac.uk/categ
ory/reports/ory/reports/

5

Քննարկում

Պահպանել Առողջապահության համաշխարհային 
կազմակերպության պատրաստած 
«Թրաֆիքինգի  զոհ դարձած կանանց հետ 
հարցազրույցներ անցկացնելու էթիկայի և 
անվտանգության հանձնարարականները»
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Կարելի է ձեռքի տակ ունենալ այս նյութը և փոխանցել այն մասնակիցներին: Կարելի 
է նաև հղում կատարել Առողջապահության մի ջազգային կազմակերպության 
պատրաստած այս փաստաթղթի հինգերորդ էջում զետեղված 
հանձնարարականներին:

Սլայդ 6  

Այս սլայդում ընդգծվում է այն մի տքը, որ թրաֆիքինգի զոհ դարձած անձանց հետ 
բուժաշխատողների վարվելակերպի նույնիսկ փոքր փոփոխությունները կարող են 
նպաստել տուժածների վերականգնմանը: Դեպքերի վրա աշխատող մասնագետները 
և հոգեբանները հայտնաբերել են, որ թրաֆիքինգի զոհ դարձած անձանց մոտ 
կարողությունների և վստահության ձևավորմանը, վերականգնողական խնամքի 

հարցերում կայացվող որոշումն երում նրանց մասնակցության ապահովմանը, ինչպես նաև կլինիկական 
պայմաններում հանդիպման անկանխատեսելիության և անվերահսկելիության նվազեցմանն ուղղված 
քայլերը կարող են մե ծապես նպաստել նրանց ապաքինմանը:

Կարելի է հիշեցնել մասնակիցներին, որ թրաֆիքինգի զոհ դարձած անձինք 
վերապրել են մի  իրավիճակ, երբ նրանք եղել են անօգնական և հուսահատ՝ այլևս 
չվերահսկելով սեփական կյ անքը: Հնարավոր է, որ փոքր նվաճումն եր արձանագրելու 
հարցում նրանց մատուցած օգնությունը վերականգնման շատ կարևոր մաս կազմի : 
Նմանապես, եթե բուժաշխատողն ուշադրություն չի դարձնում նման մոտեցումն երին, 

ապա դա կարող է բացասաբար անդրադառնալ թրաֆիքինգի ենթարկված անձի առողջության և 
բարեկեցության վրա՝ հաղորդելով նրան ոչ իրազեկված և անօգնական լինելու զգացում:

Սլայդ 7

Այս սլայդը հիշեցնում է բուժաշխատողներին, որ հարկավոր է մի շտ ուշադրության 
կենտրոնում պահել ինչպես սեփական, այնպես էլ հիվանդների անվտանգությունը: 
Լավ կլինի, եթե բուժաշխատողներն իրենց գործելակերպում զգոն և տեղյ ակ լինեն 
թրաֆիքինգի հետ կապված հնարավոր ռիսկերի և անվտանգության ապահովման 
համապատասխան տարբերակների մասին (օրինակ՝ հիվանդին վերաբերող 
տվյ ալների գաղտնիության պահպանում):

22.

6

33.

•

••

•

7

Ցանկացած շփումը թրաֆիքինգի զոհ 
դարձած անձանց հետ պետք 
է դիտարկվի որպես    նրանց 
առողջությունը բարելավելու 
հնարավորություն

Առաջնահերթությունը տվեք թրաֆիքինգի 
զոհ դարձած անձանց, սեփական 
անձի և աշխատակազմի  
անվտանգությանը
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Անպայման ասեք մասնակիցներին, որ այս հանգամանքը դեռևս չի նշանակում, որ 
թրաֆիքինգի ենթարկված անձի հետ ունեցած բոլոր հանդիպումն երն ամե նայն 
հավանականությամբ նրան վտանգի կենթարկեն: Իրականում շատ անգամ, երբ 
որևէ մե կն ուղղորդվում է Ձեզ մոտ խնամք ստանալու համար, վտանգը չկա: Սակայն 
հիվանդին և բուժաշխատողին հնարավոր վտանգավոր իրավիճակից պաշտպանելու 

համար խիստ կարևոր է մի շտ ենթադրել, որ մարդավաճառը փնտրում է իր նախկին զոհին, և դիմե լ 
նախազգուշական քայլերի:

Կարելի է մասնակիցներին առաջարկել անդրադառնալ իրենց ձեռնարկներին, 
ինչպես նաև պաշտպանության, անվտանգության և անվտանգ ուղղորդման 
հարցերին նվիրված գործողության թերթիկներին:

Այն բուժաշխատողներին, ովքեր ակնկալում են պարբերաբար աշխատել 
թրաֆիքինգի զոհ դարձած անձանց հետ, օրինակ, նրանք, ովքեր պատրաստվում են 
ուղղորդումն եր ստանալ ոստիկանությունից կամ այլ գործընկերներից, հատկապես 
կարևոր է ուշադրություն դարձնել զոհերի պաշտպանության, այդ թվում` 
անվտանգության, ապահովության և գաղտնիության պահպանման հարցերի վրա:

Սլայդ 8

 

Այս սլայդում ճանաչվում է այն հանգամանքը, որ շատ դեպքերում թրաֆիքինգի 
ենթարկված անհատները կարող են լինել մե կուսացված կամ խարանավորված 
բնակչության խմբերից, ինչպիսիք են՝ ապօրինի մի գրանտները: Քանի որ 
անխտրականության սկզբունքները կարևոր են առողջապահական հաստատության 
պայմաններում, որտեղ թրաֆիքինգի զոհերի նկատմամբ հարգալից վերաբերմունքը 

հատկապես կարևոր է, բուժաշխատողները պետք է խորհեն իրենց սեփական կարծրատիպերի և 
հնարավոր նախապաշարմունքների շուրջ:

Նախապաշարմունքները կարող են բերել թյուր պատկերացումն երի, ինչպես նաև 
սխալների և ապատեղեկատվության տեղիք տալ: Բուժաշխատողները պետք է 
ջանան հաղորդակցվել պարզ և հարգալից կերպով՝ համոզվելով, որ թրաֆիքինգի 
զոհ դարձած անձինք հասկանում են սեփական խնամքին առնչվող որոշումն երը և 
մասնակցում են դրանց կայացմանը:

44.

8

Մատուցեք հարգալից, արդարացի խնամք, 
որը խտրականություն չի մտցնում
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Սլայդ 9

Այս մի տքն ընդգծվում է ամբողջ դասընթացի շրջանակներում: Խիստ կարևոր է այս 
տեղեկություններն ունենալ ձեռքի տակ:

Սլայդ 10

Այս սլայդում ընդգծվում է այն գաղափարը, որ բուժաշխատողները պետք է 
համագործակցեն այլ ծառայություններ մատուցողների հետ, որպեսզի հոգան 
թրաֆիքինգի զոհ դարձած անձանց կարիքները:

Կանխարգելմանն ուղղված ջանքերի շարքում է Ձեր հիվանդանոցի պատերին թեժ 
գծի վերաբերյալ տեղեկատվություն փակցնելը:

Սլայդ 11

55.

, 
, , 

: 
9

66.

10

77.

• , 

• , 
, 

11

Պատրաստ պահեք ուղղորդման 
վերաբերյալ տեղեկությունները 
և աջակցություն տրամադրող 
վստահելի անձանց կոնտակտային 
տվյ ալները 

Համագործակցեք աջակցություն
տրամադրող այլ 
ծառայությունների հետ

Թրաֆիքինգի զոհ դարձած անձանց և 
նրանց ընտանիքներին վերաբերող 
հարցերում ապահովեք գաղտնիությունը 
և մասնավոր կյ անքի իրավունքը
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Այս սլայդում ընդգծվում է գաղտնիությունը պահպանելու և հիվանդին առանձին 
ընդունելու կարևորությունը (հիշեցրեք մասնակիցներին «ապահով կլինիկական 
մի ջավայր» գաղափարը):

Առաջարկեք մասնակիցներին մտածել սեփական աշխատանքային պայմանների 
մասին և պատկերացնել, թե ինչ նրանք կցանկանային փոխել կամ շտկել՝ ապահովելու 
նշված գաղտնիությունը և հիվանդին առանձին ընդունելու հնարավորությունը:

Կարելի է խնդրել մասնակիցներին մտաբերել մե կին, ով առաջարկ է ստացել որպես 
մատուցողուհի աշխատելու համար, սակայն ենթարկվել է սեռական շահագործման, 
իսկ նրա ընկերները կամ ընտանիքի անդամն երը չգիտեն ճշմարտությունը 
պատահածի մասին: Գաղտնիությունը նույնպես կարևոր է թրաֆիքինգի ենթարկված 
անձանց խարանից և խտրականությունից զերծ պահելու համար:

Սլայդ 12

Այս սլայդում ընդգծվում է հաղորդակցման կարևորությունը: Հաշվի առնելով այս 
երկու օրվա ընթացքում քննարկած նյութը՝ պարզ է դառնում, որ կարող են առաջանալ 
դժվարություններ կապված մարդկանց թրաֆիքինգին առնչվող և առողջության վրա 
անդրադարձող ռիսկերի և հետևանքների քննարկման հետ:

Սլայդ 13

Այս սլայդում կրկին ընդգծվում է իրազեկված համաձայնության կարևորությունը:

88.

•• , 

•
, 

•

12

99.

•

••

•

13

Տեղեկատվությունը տրամադրել այնպես, 
որ յուրաքանչյուր անձ կարողանա 
հասկանալ այն

Ձեռք բերեք կամավոր, իրազեկված 
համաձայնություն
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Առհասարակ ուղղորդման շրջանակներում բուժաշխատողները պետք է կիսվեն 
մի այն անհրաժեշտ տեղեկություններով:

Կարելի է մասնակիցների համար մե ջբերել Առողջապահության համաշխարհային 
կազմակերպության պատրաստած «Էթիկայի և անվտանգության 
հանձնարարականներ» նյութը, որն արդեն հիշատակվել է այս դասընթացի 
շրջանակներում:

Սլայդ 14

Հիվանդի նկատմամբ հարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու համար կարելի է 
ուշադրություն դարձնել կլինիկական պայմաններում իրականացվող հանդիպման 
մանրամասներին, ինչպիսիք են՝ բուժաշխատողի սեռը, գաղտնիության աստիճանը, 
անջատած հեռախոսը, ավելորդ ընդհատումն երից զերծ մն ալը և հարցադրումն երի 
եղանակը:

Խիստ կարևոր է տալ մի այն այնպիսի հարցեր, որոնք վերաբերում են անհրաժեշտ 
տեղեկություններին: Պետք չէ հարցեր տալ հետաքրքրասիրությունից ելնելով և 
խնդրել ավելորդ անգամ կրկնել կամ պատմե լ իրենց դեպքը:

Համարվում է, որ հնարավորության դեպքում լավ կլինի հարցնել հիվանդին, թե 
արդյոք նա նախընտրում է, որ իրեն ընդունի արական կամ իգական սեռի 
բուժաշխատող, և պետք չէ ենթադրել, որ տղամարդ կամ կին բուժաշխատողի 
կողմի ց ընդունվելու հանգամանքը հիվանդին հարմար կլինի:

Սլայդ 15

1010.

•
•

•
•
••
•
•
•

14

1111.

•

•

•

15

Հարգեք յուրաքանչյուր անհատի իրավունքները, 
ընտրությունը և արժանապատվությունը

Խուսափեք իշխանություններին դիմե լուց, եթե 
չեք ստացել թրաֆիքինգի զոհ դարձած 
անձի համաձայնությունը
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Այս գաղափարը մանրամասն քննարկվել էր դասընթացի ժամանակ, սակայն 
օգտակար կլինի ընդգծել, որ նախքան ոստիկանություն կանչելը կարևոր է տվյ ալ 
անհատից տեղեկանալ, թե արդյոք նա ցանկանում է ոստիկանություն ներգրավել: 
Լավ մի տք չէ ոստիկանություն դիմե լ առանց տվյ ալ անձի համաձայնության:

Սլայդ 16

Այս սլայդում խոսքը գնում է ինչպես թրաֆիքինգից տուժած անձի, այնպես էլ 
բուժաշխատողի պաշտպանության և անվտանգության մասին: Գաղտնիությունը 
խիստ կարևոր է: Սա կարող է վերաբերել գրանցված տվյ ալներին, հիվանդության 
պատմություններին, ինչպես նաև ֆիզիկական և էլեկտրոնային արխիվն երին:

Կարելի է առաջարկել մասնակիցներին տվյ ալների անվտանգության վերաբերյալ 
լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար անդրադառնալ ձեռնարկին:

Սլայդ 17

Այս և նախորդ դասախոսությունների բովանդակությունից պարզ է դառնում, որ 
բուժաշխատողները պետք է պատրաստ լինեն և իմանան, թե ինչպես թրաֆիքինգի 
ենթարկված անձանց խնամք մատուցել:

1212.

• .

•

•

16

• , 

• , 

17

Պահեք բոլոր տեղեկությունները 
           ապահով տեղում

Բուժաշխատողին խիստ կարևոր է 
         պատրաստ լինել.
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Սլայդ 18

Այս սլայդով ավարտվում է 5-րդ դասախոսությունը. Ղեկավար սկզբունքներ:

Եթե հետևում եք առաջարկվող ժամանակացույցին, ապա այս դասախոսությունը տեղի կունենա 
երկրորդ օրվա երկրորդ կեսին: Կարող եք դրանով ավարտել դասընթացը կամ անցնել 6-րդ 
դասախոսությանը:

16
Հիմն ական դասընթացի համառոտ նկարագիր:

18
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5-րդ դասախոսության համար բաժանվող նյութեր

Հետևյալ բաժանվող նյութերը ներառված են 5-րդ դասախոսությունում.

12 ղեկավար սկզբունքներին նվիրված բաժանվող նյութեր

Հարցազրույցների անցկացման էթիկայի և անվտանգության 10 ղեկավար սկզբունքներ
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12 ՂԵԿԱՎԱՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ

Ստորև բերված են թրաֆիքինգի ենթարկված անձանց հետ գործ ունեցող բոլոր աշխատակիցների 
համար նախատեսված 12 ղեկավար սկզբունքները:8

1. Հարկավոր է պահպանել Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմի ց 
պատրաստած «Թրաֆիքինգի զոհ դարձած կանանց հետ հարցազրույցներ անցկացնելու 
էթիկայի և անվտանգության հանձնարարականները»:9

2. Ցանկացած շփումը թրաֆիքինգի ենթարկված անձանց հետ պետք է դիտարկվի որպես նրանց 
առողջությունը բարելավելու հնարավորություն: Յուրաքանչյուր հանդիպումը թրաֆիքինգից 
տուժած անձի հետ կարող է դրական կամ բացասական հետևանքներ ունենալ նրա առողջության 
և բարեկեցության վրա:

3. Խորհրդատվական և լավ իրազեկված որոշումն եր կայացնելիս առաջնահերթությունը տվեք 
թրաֆիքինգի ենթարկված անձանց, սեփական և աշխատակազմի  անվտանգությանը: 
Հարկավոր է գիտակցել թրաֆիքինգի ենթարկված անձանց անվտանգության նկատառումն երը, 
ինչպես նաև հասկանալ զոհերին և նրանց ընտանիքի անդամն երին սպառնացող հնարավոր 
վտանգները:

4. Հարկավոր է մատուցել հարգալից և արդարացի խնամք, որը խտրականություն չի մտցնի 
սեռի, տարիքի, սոցիալական խավի, կրոնի, ռասայական կամ էթնիկական պատկանելիության 
հիման վրա: Բուժաշխատողները պետք է հարգեն խոցելի խմբերի, մասնավորապես՝ կանանց, 
երեխաների, աղքատների և փոքրամասնությունների իրավունքներն ու արժանապատվությունը:

5. Պատրաստ ունեցեք ուղղորդման համար անհրաժեշտ տեղեկությունները և աջակցություն 
տրամադրելու ընդունակ այն վստահելի անձանց կոնտակտային տվյ ալները, ովքեր կարող 
են օգնել մի  շարք հարցերում, այդ թվում՝ ապաստարանի, սոցիալական ծառայությունների, 
իրավաբանական խորհրդատվության և օրինապահ մարմի նների տվյ ալները: Եթե 
տեղեկատվություն եք տրամադրում որևէ անձի, ով կասկածյալ կամ հայտնի զոհ է և 
շարունակում է մն ալ մարդավաճառների հսկողության տակ, ապա նման տեղեկությունները 
պետք է փոխանցվեն ամե նայն նրբանկատությամբ, օրինակ՝ այնպիսի փոքր թերթիկների վրա, 
որոնք կարելի է թաքցնել:

6. Համագործակցային և թրաֆիքինգի ենթարկված անձանց տարբեր կարիքներին 
համապատասխանող կանխարգելման գործողություններ և արձագանքման 
ռազմավարություններ իրականացնելու նպատակով՝ համագործակցեք աջակցություն 
տրամադրող այլ ծառայությունների հետ:

7. Թրաֆիքինգի ենթարկված անձանց և նրանց ընտանիքներին վերաբերող հարցերում 
ապահովեք գաղտնիությունը և մասնավոր կյ անքի իրավունքը: Ձեռնարկեք մի ջոցառումն եր՝ 
ուղղված թրաֆիքինգի ենթարկված անձանց հետ կամ նրանց վերաբերյալ իրականացվող բոլոր 
հաղորդակցումն երի գաղտնիության պահպանմանը, որպեսզի յուրաքանչյուր թրաֆիքինգից 
տուժած անձ համոզված լինի, որ նրա մասնավոր կյ անքի իրավունքը կհարգվի:

8. Տեղեկատվությունը տրամադրեք այնպես, որ թրաֆիքինգի ենթարկված յուրաքանչյուր անձ 
կարողանա հասկանալ այն: Խնամքի ծրագիրը, նպատակներն ու ընթացակարգերը հաղորդելիս 
հարկավոր է օգտագործել լեզվական և տարիքային առանձնահատկությունները հաշվի առնող 
նկարագրեր՝ անհրաժեշտ ժամանակ հատկացնելով և համոզվելով, որ յուրաքանչյուր անհատ 
հասկանում է ասվածը և ունի հարցեր տալու հնարավորություն: Իրազեկված համաձայնություն 
հայցելուց առաջ խիստ կարևոր է կատարել այս քայլը:

______________   _____
8 IOM, UN.GIFT and London School of Hygiene and Tropical Medicine, Caring for Traffi cked Persons: Guidance for Health Providers. Geneva, 2009. Page 27-29.
9 Zimmerman, C. and C. Watts, WHO Ethical and Safety Recommendations for Interviewing Traffi cked Women, World Health Organization, Geneva, 2003.
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9. Ձեռք բերեք կամավոր, իրազեկված համաձայնություն: Նախքան հիվանդների վերաբերյալ 
տեղեկություններ հայտնելը կամ փոխանցելը, ինչպես նաև նախքան ախտորոշման, բուժման 
կամ ուղղորդման ընթացակարգերին անցնելն անհրաժեշտ է ձեռք բերել հիվանդի կամավոր 
իրազեկված համաձայնությունը: Եթե անհատը համաձայն է, որ փոխանցվեն նրան կամ 
այլոց վերաբերող տեղեկություններ, ապա տրամադրեք մի այն այն տեղեկությունները, որոնք 
անհրաժեշտ են տվյ ալ անհատին (օրինակ՝ մե կ այլ ծառայություն ուղղորդելիս) կամ այլոց 
(թրաֆիքինգի զոհ դարձած այլ անձանց) աջակցելու համար:

10. Հարգեք յուրաքանչյուր անհատի իրավունքները, ընտրությունը և արժանապատվությունը.

ա. Հարցազրույցներն անցկացրեք առանձին և մի ջամտություններից զերծ պայմաններում:

բ. Հիվանդին առաջարկեք արական կամ իգական սեռի աշխատակազմի  կամ թարգմանիչների 
ներկայության հնարավորություն: Թրաֆիքինգի ենթարկված կանանց և աղջիկների 
հարցազրույցների և կլինիկական հետազոտության համար առանձնապես կարևոր է 
ապահովել որոշ իգական սեռի աշխատակիցների և թարգմանիչների ներկայությունը:

գ. Պահպանեք դատողություններից զերծ և կարեկցող մոտեցում՝ ընդունելով և հարգանք 
ցուցաբերելով յուրաքանչյուր անհատի, նրա մշակույթի և այն իրավիճակի նկատմամբ, 
որում նա հայտնվել է:

դ. Համբերություն դրսևորեք: Տեղեկություններ մի  պահանջեք, եթե տվյ ալ անհատը 
պատրաստ կամ պատրաստակամ չէ խոսել իր իրավիճակի կամ ապրումն երի մասին:

ե. Տվեք մի այն այնպիսի հարցեր, որոնք անհրաժեշտ են և կարևոր տրամադրվող 
աջակցության համար: Պետք չէ հարցեր տալ հետաքրքրասիրությունից դրդված, օրինակ՝ 
տվյ ալ անձի կուսության, վճարված կամ վաստակած գումարի մասին և այլն:

զ. Խուսափեք նույն տեղեկությունների մի  քանի հարցազրույցների շրջանակներում 
կրկնելու պահանջներից: Հնարավորության դեպքում՝ տվյ ալ անհատից խնդրեք 
իր համաձայնությունն այլ կարևոր ծառայություններ մատուցողներին անհրաժեշտ 
տեղեկություններ փոխանցելու համար:

է. Առանց տվյ ալ անձի մի անշանակ թույլտվության մի  առաջարկեք դիմե լ լրատվամի ջոցներին, 
լրագրողներին կամ թրաֆիքինգի զոհ դարձած անձանց հետ հարցազրույց անցկացնելու 
ցանկություն ունեցող այլ անձանց կամ կազմակերպություններին: Մի պարտադրեք 
նրանց մասնակցությունը: Հարկավոր է զգուշացնել այն անհատներին, ում առողջական 
վիճակը խոցելի է, կամ ում վտանգ է սպառնում, որպեսզի նրանք չմասնակցեն նման 
նախաձեռնություններին:

11. Մի դիմե ք իշխանություններին, օրինակ` ոստիկանությանը կամ ներգաղթային 
ծառայություններին առանց թրաֆիքինգի ենթարկված անձի մի անշանակ համաձայնության: 
Թրաֆիքինգի ենթարկված անձինք կարող են ունենալ հիմն ավոր պատճառներ 
իշխանություններից խուսափելու համար: Ուստի, պետք չէ անտեսել նման նկատառումն երը՝ 
փորձելով ըստ Ձեզ պաշտպանել հիվանդին:

12. Պահեք թրաֆիքինգի ենթարկված անձանց վերաբերյալ բոլոր տեղեկություններն ապահով 
տեղում: Հնարավորության դեպքում հարկավոր է ծածկագրել թրաֆիքինգի ենթարկված 
անձանց վերաբերյալ առկա տվյ ալները և գործերը և պահել դրանք կողպեքի տակ: 
Էլեկտրոնային տվյ ալները հարկավոր է պաշտպանել ծածկագրով:
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ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԷԹԻԿԱՅԻ ԵՎ 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 10 ՂԵԿԱՎԱՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ10

1. Մի´ վն ասեք:

2. Իմացեք Ձեր առարկան և գնահատեք ռիսկերը:

3. Պատրաստեք տեղեկություններ ուղղորդման վերաբերյալ, մի ´ տվեք խոստումն եր, որոնք չեք 

կարող կատարել:

4. Ըստ հարկի ընտրեք և պատրաստեք թարգմանիչներին և գործընկերներին:

5. Ապահովեք անանունությունը և գաղտնիությունը:

6. Ստացեք իրազեկված համաձայնություն:

7. Լսեք և հարգեք յուրաքանչյուր անձի սեփական իրավիճակի և նրա անվտանգությանը 

սպառնացող ռիսկերի գնահատականը:

8. Կրկնակի տրամայի մի  ենթարկեք նման անհատներին:

9. Պատրաստ եղեք արտակարգ մի ջամտության համար:

10. Հավաքագրված տեղեկությունները ճիշտ օգտագործեք:

______________   _____
10 Zimmerman, C. and C. Watts, WHO Ethical and Safety Recommendations for Interviewing Traffi cked Women, World Health Organization, Geneva, 2003.
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6-րդ դասախոսության ուղեցույց.

Տեղի համատեքստ և հետագա քայլեր 
(կամընտրական)

6-րդ դասախոսություն 

Այս դասախոսությունը, որը կենտրոնանում է ծառայությունների մի ջև կապերի խթանման վրա, 
կամընտրական է և կարող է անցկացվել հիմն ական դասընթացի երկրորդ օրվա երկրորդ կեսին: 
Դասախոսության գնահատվող տևողությունը կազմում է կեսից մե կ ժամ՝ կախված ներառված 
վարժությունից: Խորհուրդ է տրվում, որ մասնակիցներն ավարտեն բոլոր այլ դասախոսությունները 
նախքան այս կամընտրական դասախոսությանն անցնելը:

28
Հիմն ական դասընթացի համառոտ նկարագիր:

Այս վարժությունը կարող է փոփոխությունների ենթարկվել՝ կախված տվյ ալ 
համատեքստում առկա ռեսուրսներից: Այդուհանդերձ, ուղղորդման քարտեզագրման 
վարժությունը շատ դեպքերում օգտակար կլինի մասնակիցների մի ջև գործնական 
տեղեկատվության փոխանակման առումով:

Ներկայացում տեղի գործընկերոջ կողմի ց (կես ժամ): Խորհուրդ 
է տրվում հրավիրել թրաֆիքինգի հակազդմամբ զբաղվող տեղի 
գործընկերոջ, ով կներկայացնի թրաֆիքինգի հակազդման ուղղությամբ 
ձեռնարկվող պատասխան գործողությունները: Մասնավորապես, 
խնդրեք նրան տեղեկություններ ընդգրկել այն հարցի շուրջ, թե ում 

կարելի է զանգահարել, եթե կասկածներ առաջանան, թե որևէ մե կը դարձել է թրաֆիքինգի զոհ: 
Խորհուրդ է տրվում ժամանակ հատկացնել հարցերի և պատասխանների համար:

Կախված տեղի համատեքստը ներկայացնող անձի առկայությունից՝ կարելի է այս 
ներկայացումն  ընդգրկել դասընթացի որևէ այլ մասում (օրինակ՝ առաջին օրվա 
վերջում կամ երկրորդ օրվա սկզբում): Անհրաժեշտության դեպքում՝ կարելի է 
հրավիրել նման անձին, որպեսզի նա ներկա գտնվի ամբողջ դասընթացի ժամանակ:

Ուղղորդման քարտեզագրում (1 ժամ): Բաժանեք մասնակիցներին փոքր խմբերի: 
Մասնակիցներին բաժանեք ուղղորդման քարտեզագրման ձևի մե կ օրինակ: Խնդրեք 
յուրաքանչյուր խմբին լրացնել այս ձևը տեղի համատեքստի վրա հիմն ված 
տեղեկություններով (անուն, կոնտակտային տվյ ալներ): 30-40 րոպե անց՝ առաջարկեք 
խմբերին ներկայացնել իրենց պատասխանները: Ինչպես և նախորդ վարժությունների 

պարագայում՝ յուրաքանչյուր խմբին խնդրեք ելույթ ունենալ մի այն նոր տեղեկություններ հայտնելու համար:
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ԲԱԺԻՆ 6

6-րդ դասախոսության համար բաժանվող նյութեր

Հետևյալ բաժանվող նյութերը ներառված են 6-րդ դասախոսությունում.

Ուղղորդման քարտեզագրման ձև
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ՈՒՂՂՈՐԴՄԱՆ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՄԱՆ ՁԵՎ11

Քարտեզագրել թրաֆիքինգի զոհ դարձած անձանց ուղղորդման ցանցերը:

Ծառայություն Կոնտակտային տվյ ալներ

Թրաֆիքինգի հակազդմամբ զբաղվող տեղի 
կազմակերպություններ

Հեռախոսային թեժ գծեր

Թրաֆիքինգի հակազդման հարցերով զբաղվող թեժ գիծ

Ընտանեկան բռնության հարցերով զբաղվող թեժ գիծ

Մանկական ծառայությունների հարցերով զբաղվող թեժ գիծ

Ինքնասպանությունների հարցերով զբաղվող թեժ գիծ

Անհայտ կորած անձանց հարցերով զբաղվող թեժ գիծ

Ապաստարաններ և կացարան տրամադրող 

ծառայություններ12

Ապաստարան թրաֆիքինգից տուժած անձանց համար

Ապաստարան ընտանեկան բռնությունից տուժած անձանց 
համար

Ապաստարան երեխաների և պատանիների համար

Ապաստարան մի գրանտների և փախստականների համար

Ապաստարան անօթևանների համար

Կրոնական և համայնքահեն կազմակերպությունների 
ապաստարաններ

Բուժծառայություններ

Սեռական առողջության կլինիկաներ և տեղում բուժօգնություն 
մատուցող այլ ծառայություններ

Վերարտադրողական առողջության ծառայություններ, 
այդ թվում՝ (եթե դա թույլատրվում է օրենքով) հղիության 
արհեստական ընդհատման ծառայություններ

Ընդհանուր ուղղվածության բուժծառայություններ

Ալկոհոլային և նարկոլոգիական դիսպանսերներ

Շարժական կլինիկաներ և ամբուլատոր ծառայություններ

Անվճար բուժծառայություններ

Հոգեկան առողջություն և խորհրդատվական ծառայություններ

Հոգեբաններ և թերապևտներ

Խորհրդատվություն բռնության հետ կապված հարցերով

Հոգեկան առողջության հաստատություններ և 
հոգեբուժարաններ

 ______________________________________________

11 IOM, UN.GIFT and London School of Hygiene and Tropical Medicine, Caring for Traffi cked Persons: Guidance for Health Providers.IOM, Geneva, 2009. Page 123-124.
12 Ապաստարանները երբեմն  տնօրինվում են պետության կողմի ց, երբեմն  էլ դրանք կառավարվում են տեղական կամ մի ջազգային 

           կազմակերպությունների կողմի ց:
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Հասարակական և համայնքային կազմակերպություններ13

Թրաֆիքինգի հակազդում

Ընտանեկան բռնություն

Իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող 
կազմակերպություններ (օրինակ՝ մարդու իրավունքներ, 
կանանց և երեխաների իրավունքներ)

Փախստականների և ներգաղթածների հարցերով զբաղվող 
ծառայություններ

Սոցիալական աջակցության ծառայություններ

Կրոնական և համայնքահեն կազմակերպություններ

Իրավաբանական ծառայություններ

Անկախ փաստաբաններ (ներգաղթային և քրեական)

Համայնքային իրավաբանական աջակցության 
ծառայություններ

Ոստիկանություն, իրավապահ մարմի ններ14 

Տեղի ոստիկանության հետ համագործակցող 
կազմակերպություններ

Սեռական և ընտանեկան բռնության հարցերով զբաղվող 
ներկայացուցիչ

Երեխաների հարցերով զբաղվող ներկայացուցիչ

Տեղի կառավարության հետ համագործակցող 
կազմակերպություններ

Թրաֆիքինգի դեմ ուղղված գործունությամբ զբաղվող 
ազգային կենտրոն

Երեխաների հարցերով զբաղվող գրասենյակներ և 
ծառայություններ

Կանանց հարցերով զբաղվող գրասենյակներ և 
ծառայություններ

Ներգաղթային ծառայություններ

Կացարանի տրամադրման և սոցիալական ծառայություններ

Դեսպանություններ և հյուպատոսական ծառայություններ

Դեսպանություններ և հյուպատոսական ծառայություններ 
առավել տարածված մի գրանտների կամ թրաֆիքինգի 
ենթարկված խմբերի համար 

Միջազգային կազմակերպություններ

Միգրացիայի մի ջազգային կազմակերպություն

Աշխատանքի մի ջազգային կազմակերպություն

Փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի 
գրասենյակ

 ______________________________________________

 13 Այստեղ կարող են ընդգրկված լինել տեղի համայնքային կազմակերպություններ, ինչպես նաև մի ջազգային հասարակական 
կազմակերպություններ: Տե´ս ՄԱԿ-Ի ՄԹՀՆ (Մարդկանց թրաֆիքինգ հակազդման համաշխարհային նախաձեռնություն)  քաղաքացիական 
հասարակության գործընկերների ցանկը, որտեղ բերված են թրաֆիքինգի հակազդման ուղղությամբ աշխատող կազմակերպությունների 
մի ավորումն երի տվյ ալները: հttp://www.ungift.org/ungift/en/partners/civil.html:

14 Պաշտոնատար անձինք, այդ թվում ոստիկանությունը, կարող են ներգրավված լինել մարդկանց թրաֆիքինգով զբաղվող հանցավոր 
ցանցերում: Հնարավորության դեպքում՝ գտեք այն առանցքային անձանց, ովքեր սերտորեն աշխատում են թրաֆիքինգի խնդրի շուրջ 
և վայելում են նույն հարցով զբաղվող այլ անձանց վստահությունը:
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Մարդու իրավունքների հարցերով գերագույն հանձնակատարի 
գրասենյակ

Միավորված ազգերի կազմակերպության Մանկական հիմն ադրամ

Միավորված ազգերի կազմակերպության Թմրամի ջոցների և 
հանցագործության հարցերով գրասենյակ

Միավորված ազգերի կազմակերպության Բնակչության 
հիմն ադրամ

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն

Այլ մի ջազգային գործակալություններ

Հասարակական կազմակերպություններ այլ երկրներում

Թրաֆիքինգի հակազդմամբ զբաղվող կազմակերպություններ 
հիմն ական ծագման երկրներում

Թարգմանիչներ15

Պատրաստեք ամե նապահանջված լեզուների ցանկը

 ______________________________________________

15   Օգտակար կլինի նաև նշել, թե վստահելի գործընկերներից ով է խոսում որևէ այլ լեզվով, քանի որ մի շտ չէ, որ կարելի է պաշտոնական 
             թարգմանիչներ գտնել: Թարգմանիչներ ընտրելիս զգուշություն ցուցաբերեք (տե´ս գործողության թերթիկ 3):
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ՓԱ

ԿԻՉ
ՄԱՍ

Եզրափակիչ մաս
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Եզրափակիչ մաս

Դուք ավարտեցիք դասընթացը վարողի ուղեցույցը «Թրաֆիքինգից տուժած անձանց խնամքը՝ 
ուղեցույց բուժաշխատողների համար» թեմայով:

Հիշեք, որ համապատասխան ձեռնարկը՝ «Թրաֆիքինգից տուժած անձանց խնամքը՝ ուղեցույց 
բուժաշխատողների համար» պարունակում է մի  շարք լրացուցիչ տեղեկություններ և ռեսուրսներ, ուստի 
խորհուրդ է տրվում օգտվել դրանից հիմն ական դասընթացի ժամանակ:

Առավել փորձառու դասընթաց վարողները կարող են դիտարկել ձեռնարկում ներկայացված 
որոշ այլ թեմաներ դասընթացում ընդգրկելու հնարավորությունը: Այս ուղեցույցի հավելվածում 
Ձեր ուշադրությանը ներկայացնում ենք լրացուցիչ թեմաների և ուսուցման նպատակների մի  քանի 
օրինակներ:

Այն բուժաշխատողը, ով հանդիպում է թրաֆիքինգի կամ շահագործման ենթարկված անձին, 
եզակի հնարավորություն ունի տրամադրել անհրաժեշտ բուժօգնությունը և ներկայացնել ուղղորդման 
կարևորագույն տարբերակներ, որոնք կարող են առաջին քայլը հանդիսանալ անվտանգության և 
վերականգման ճանապարհին:

«Թրաֆիքինգից տուժած անձանց խնամքը», էջ 4:



      



1

ՀԱՎԵԼ

ՎԱԾՆԵՐ

Հավելվածներ
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ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

Հավելված 1. Դասընթացի ընդհանուր 
նախապատրաստական աշխատանքներ

Պատրաստեք դասասենյակը

Հնարավորության դեպքում դասասենյակ եկեք դասընթացին նախորդող օրը: Եթե դա հնարավոր չէ, 
ապա եկեք առնվազն մե կ ժամ առաջ, եթե կարիք առաջանա որևէ բան նախապես շտկել:

Ձեռքի տակ ունեցեք այն անձի հեռախոսահամարը, ում կարելի է զանգել, եթե 
դասասենյակում ինչ-որ խնդիր առաջանա (օրինակ՝ եթե չաշխատի որևէ սարք):

Ուսումն ասիրեք սենյակի դասավորությունը: Դասընթացը նախատեսում է որոշ վարժություններ, 
որոնք պետք է անցկացվեն փոքր խմբերով, այնպես, որ համոզվեք, որ վարժությունների համար 
տարածք կա, ինչպես նաև նախատեսեք, թե որտեղ են հավաքվելու խմբերը: Կարելի է մասնակիցներին 
տեղավորել փոքր սեղանների շուրջ և պատրաստել լրացուցիչ տարածք, որտեղ նրանք կարող են 
տեղափոխել իրենց աթոռները կամ նստել առանձին:

Սենյակում ստուգեք համապատասխան սարքերը: Արդյո՞ք Ձեր գրատախտակը մն ում է կանգնած: 
Արդյո՞ք բավականաչափ թուղթ կա: Արդյո՞ք մարկերների թիվը բավարար է: Արդյո՞ք լուսարձակը սարքին 
է և ճիշտ է տեղադրված: Արդյո՞ք Դուք գիտեք, թե ինչպես հարմարեցնել սենյակի լուսավորությունը, եթե 
ցանկանաք տեսահոլովակ ցուցադրել: Արդյո՞ք ներկայացումը երևում է սենյակի ետնամասից:

Օգտակար կլինի, եթե դասընթացը վարողն իմանա մասնակիցների անունները: 
Կախված իրավիճակից՝ կարելի է օգտագործել անուններով քարտեր, նշաններ կամ 
փակցվող թերթիկներ (կամ էլ ձեռքի տակ ունենալ մասնակիցների ցուցակը):

Համոզվեք, որ ջերմաստիճանը դասասենյակում ընդունելի է (հիշեք, որ ջերմաստիճանը կբարձրանա 
դասասենյակում գտվող մասնակիցների ներկայությունից): Եթե դասասենյակում գործում է օդորակման 
կամ ջեռուցման համակարգ, ապա ճշտեք, թե ինչպես կարելի է հարմարեցնել ջերմաստիճանն 
անհրաժեշտության դեպքում: Միշտ լավ մի տք է ձեռքի տակ ունենալ ջուր մասնակիցների կամ 
դասավանդող թիմի  համար: Համոզվեք, որ համապատասխան մի ջոցներ են ձեռնարկվել սահմանափակ 
շարժունակությամբ որևէ մասնակցի մուտքը դասասենյակ ապահովելու համար:

Դեպքերի ուսումն ասիրություններ և դերախաղեր

Դեպքերի ուսումն ասիրություններն իրենցից ներկայացնում են դեպքերի իրատեսական նկարագրեր, 
որոնցում բերված են մի  շարք խնդիրներ: Հաճախ չկա ներկայացված խնդիրների որևէ ճիշտ պատասխան, 
այլ փոխարենը հնարավոր են մի  շարք տարբեր լուծումն եր: Դեպքերի ուսումն ասիրությունները թույլ 
են տալիս իրավիճակը պատկերացնել իրական համատեքստում՝ որոշելով, թե ինչպիսի լուծում 
կարելի է տալ նման իրավիճակին: Դրանք թույլ են տալիս վերլուծություն և քննարկում անցկացնել՝ 
հնարավորություն տալով ուսումն ասիրել իրական խնդիրները, այլ ոչ թե անդրադառնալ մի այն 
տեսությանը:
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Այս դասընթացի շրջանակներում դեպքերի ուսումն ասիրությունները ներկայացվում են որպես փոքր 
խմբերով քննարկման հատուկ տեսակ: Խմբերին հարց տալու փոխարեն՝ կարելի է նրանց խնդրել 
կարդալ դեպքի ուսումն ասիրությունը կամ սցենարը, իսկ այնուհետև պատասխանել ներկայացված 
իրավիճակի շուրջ հստակ հարցերի:

Դերախաղերում նմանապես ներկայացվում են իրատեսական վիճակներ, սակայն դերախաղը 
մասնակիցներին իրավիճակը մարմն ավորելու, այլ ոչ թե այն պարզապես նկարագրելու հնարավորություն 
է տալիս՝ դրանով իսկ թույլ տալով ավելի սերտորեն «վերապրել» իրավիճակի հետ կապված 
զգացումն երը և գործի դնել յուրացրած հմտություններն ու հնարքները «ապահով» պայմաններում: 
Դեպքերի ուսումն ասիրությունների օրինակով՝ դերախաղերը նույնպես չեն նախատեսում որևէ «ճիշտ» 
պատասխան: Փոխարենը՝ դերախաղը հանդես է գալիս որպես ուսումն ասիրման, մտորման և քննարկման 
դաշտ: Դերախաղը որպես այդպիսին կարող է անկանխատեսելի լինել (պատմության զարգացումը 
կախված է մասնակիցներից), և ինչպես դեպքերի ուսումն ասիրության պարագայում՝ դերախաղերը 
չեն կարող ամե ն ինչ ընդգրկել: Օրինակ, ոչ մի  դերախաղ կամ դեպքի ուսումն ասիրություն չի կարող 
արտացոլել մարդկանց թրաֆիքինգի իրականացման տարբեր եղանակները:

Դեպքի ուսումն ասիրություն կամ դերախաղ ներկայացնելիս հարկավոր է.

 Բավարար ժամանակ հատկացնել: Սովորաբար դեպքի ուսումն ասիրության համար 
պահանջվում է 5 րոպե` դեպքն ընթերցելու համար, 10 րոպե` փոքր խմբով այն քննարկելու 
համար, 10 րոպե` փոքր խմբով հարցերին պատասխանելու կամ առաջադրանքը կատարելու 
համար, և վերջապես 15-30 րոպե` դեպքն ամբողջ խմբով քննարկելու համար:

 Ներկայացրեք դեպքի ուսումն ասիրությունը կամ դերախաղը և կարճ բացատրեք դրա կապը 
քննարկման թեմայի հետ:

 Հիշեցրեք մասնակիցներին, որ դերախաղը կամ դեպքի ուսումն ասիրությունն իրենից 
ներկայացնում է քննարկման առարկայի օրինակներից մի այն մե կը. կան բազում այլ 
հնարավորություններ:

 Համառոտ ներկայացրեք գործընթացը. դեպքերի ուսումն ասիրությունների պարագայում 
մասնակիցները կարդում են սցենարը, քննարկում են հատուկ հարցեր փոքր խմբերում, իսկ 
այնուհետև յուրաքանչյուր խումբ ներկայացնում է իրենց զրույցի առանցքային տարրերը: 
Դերախաղի պարագայում մասնակիցները կարդում են իրենց նշանակած դերը, շփվում են 
մի մյանց հետ` հետևելով դասընթացը վարողի հրահանգներին և իրենց նշանակած «դերերին», 
իսկ այնուհետև ստանում են դիտորդների արձագանքը:

 Հստակ իմացեք, թե որքան ժամանակ ունեն մասնակիցները վարժության յուրաքանչյուր տարրն 
ավարտելու համար (ընթերցում, քննարկում և ներկայացում կամ դիտողություններ):

 Քննարկման հարցերը կամ դիտողությունները ներկայացրեք գրատախտակի կամ «Power 
Point» սլայդի վրա, որպեսզի մասնակիցները կարողանան անդրադառնալ դրանց վարժության 
ժամանակ:

 Շրջեք դասասենյակով խմբային քննարկումն երի ժամանակ՝ ցույց տալով, որ պատրաստ եք 
պատասխանել հարցերին, իսկ ըստ անհրաժեշտության նաև օգնել փոքր խմբերին:

Խմբային քննարկումն եր

Խմբային քննարկումն երը, ասել է թե՝ երբ հարց է տրվում խմբին, և այնուհետև ժամանակ 
է հատկացվում, որպեսզի խումբը ինքնուրույն քննարկի այն և ամփոփ ներկայացնի իր 
եզրակացությունները, լավ մի ջոց են հանդիսանում մասնակիցներին ներգրավելու և տվյ ալ թեմայի 
շուրջ նրանց մտքերը զարգացնելու համար:

Քննարկումն երը փոքր խմբերով հատկապես օգտակար են, քանի որ.

 նրանք բաժանում են խումբը փոքր մասերի և ավելի շատ մարդ կարող է արտահայտվել,

 այն մասնակիցները, ովքեր իրենց անհարմար են զգում 20 հոգու առջև խոսելիս, հաճախ ավելի 
հեշտ են արտահայտվում ավելի փոքր խմբերում:
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Այս դասընթացի շրջանակներում Դուք կգտնեք մի  շարք առաջարկվող քննարկումն եր ինչպես 
ամբողջ խմբով, այնպես էլ փոքր խմբերով: Այս քննարկումն երի մասնակիցների համար առավելագույն 
օգուտ քաղելու նպատակով՝ առաջարկում ենք.

 Այնպես դասավորեք տեղերը, որ խրախուսվի շփումը. հավանաբար լավագույն տեղերի 
դասավորումը «սրճարանի ոճն» է, երբ դրված են մի  քանի փոքր սեղաններ: Նման 
դասավորությունը թույլ է տալիս անցկացնել քննարկումն եր ինչպես ամբողջ խմբով, այնպես 
էլ փոքր խմբերով:

 Խրախուսեք մասնակիցներին աշխատել իրենց անծանոթ մարդկանց հետ: Եթե մասնակիցները 
ներկայացնում են տարբեր բժշկական մասնագիտություններ և տարբեր դիրք են զբաղեցնում 
իրենց ոլորտում, ապա ապահովեք, որ փոքր խմբերի կազմը տարբեր լինի (օրինակ՝ խմբում պետք 
է ներկայացված լինեն ինչպես բարձր դիրք զբաղեցնող, այնպես էլ փորձառու մասնակիցներ):

 Հստակ ներկայացրեք քննարկման թեման: Կարելի է գրել քննարկման թեման կամ հարցը 
գրատախտակի վրա:

 Հստակ նշեք, թե որքան ժամանակ ունեն մասնակիցները քննարկման համար:

 Եթե ցանկանում եք, որ փոքր խմբերն ամփոփեն իրենց քննարկումը, ապա ասեք այդ մասին 
նախքան նրանք սկսեն խոսել: Հայտնեք նրանց, թե որքան ժամանակ են նրանք ունենալու 
ամփոփման համար, խնդրեք նրանց հիմն ական հարցերը նշել գրատախտակի վրա և 
առաջարկեք նրանց նշանակել որևէ մե կին, որ կներկայացնի ամփոփումը:

 Մասնակցեք փոքր խմբերի քննարկումն երին մի այն անհրաժեշտության դեպքում: Շատ 
լավ կլինի, եթե մասնակիցները խոսեն մի մյանց, այլ ոչ թե Ձեզ հետ: Դուք կտեսնեք, որ այս 
նպատակին կարելի է հեշտությամբ հասնել՝ նստելով տեղում կամ տեղափոխվելով սենյակի 
հակառակ մասը:

 Ամբողջ խմբով անցկացվող քննարկումն երում մի ջամտեք մի այն.

o առանցքային կետերն ամփոփելու համար (և դրանք գրատախտակին նշելու համար),

o համոզվելու, որ ոչ մե կը չի գերակայում քննարկման ընթացքում. «Շնորհակալություն Ձեր 
դիտողության համար: Կարծում եմ հետաքրքիր կլինի լսել մն ացածների կարծիքը: Արդյո՞ք 
որևէ մե կը ցանկանում է մե կ այլ տեսակետ արտահայտել»:

o եզրափակելու քննարկումը՝ ուշադրություն դարձնելով ժամանակին:

 Փոքր խմբերով անցկացվող քննարկումն երում մի ջամտեք մի այն, երբ խումբը խնդրում է Ձեզ 
որևէ բան բացատրել, կամ երբ եկել է վարժությունն ավարտելու ժամանակը:

Ինչպես են սովորում մե ծահասակները

Հիմն ական դասընթացն ուսումն ասիրելուն պես Դուք կնկատեք, որ այն հանդիսանում է 
ներկայացումն երի և վարժությունների համադրում: Այսպես է նախատեսված տարբեր մասնակիցներին 
ներգրավելու և ներկայացումն երի հատկացված ժամանակը կրճատելու համար: Ցանկացած մարդկանց 
խմբում Դուք հավանաբար կտեսնեք չորս ուսումն ական «ոճերի» ներկայացուցիչների.

 Տեսողական ճանապարհով սովորողների խումբ, ասել է թե՝ մարդիկ, ովքեր սովորում են 
տեսնելով իրողությունները: Տեսողական ճանապարհով սովորողները սովորաբար հիշում են 
պատկերները, գույները և գծապատկերները:

 Լսողական ճանապարհով սովորողների խումբ, ասել է թե՝ մարդիկ, ովքեր սովորում են լսելով: 
Լսողական ճանապարհով սովորողները, որպես կանոն, հիշում են այն, ինչ ասվում է նրանց, 
մասնավորապես, եթե դա ասվում է ձայնի տարբեր բարձրությամբ, հնչեղությամբ և ռիթմով:

 Կարդալով կամ գրելով սովորողների խումբ, ասել է թե՝ մարդիկ, ովքեր սովորում են գրավոր 
խոսքի մի ջոցով: Այս ճանապարհով սովորող անձանց համար օգտակար են գրատախտակները, 
«Power Point» ներկայացումն երը և գրառումն երը (նույնիսկ եթե դրանք արդեն իսկ դրված են 
իրենց առջև):

 Շարժական ճանապարհով սովորողների խումբ, ասել է թե՝ մարդիկ, ովքեր սովորում են 
ֆիզիկական գործողության մի ջոցով: Այս մարդիկ լավագույնս սովորում են իրենց փորձից 
կամ դերախաղերից: Հնարավոր է, որ նրանք ցանկանան շրջել սենյակով կամ ձեռքերի մե ջ 
խաղացնեն գրիչներն ու մատիտները: 
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Կարևոր է հիշել, որ մե ծահասակները սովորում են այլ կերպ, քան երեխաները: Մասնավորապես.

 Մեծահասակները հազվադեպ են սովորում «հաճույքի համար». նրանք ցանկանում են իմանալ, 
թե ինչու պետք է սովորեն որևէ նոր բան: Եթե չկան սովորելու հզոր շարժառիթներ, ապա նրանք 
ամե նայն հավանականությամբ չեն սովորի:

 Մեծահասակներն ունեն շատ փորձ և գիտելիքներ: Նրանք կապում են նոր գիտելիքներն 
ու տեղեկությունները նախկինում յուրացրած գիտելիքների և փորձի հետ: Նրանք հաճախ 
բազմաթիվ հարցերի կարիք ունեն այս կապը հաստատելու համար:

 Մեծահասակներն ակնկալում են, որ իրենց հետ հավասարի պես կվարվեն, և սիրում են 
հարցականի տակ առնել ինչպես ուսուցման բովանդակությունը, այնպես էլ բուն գործընթացը:

Ինչպե՞ս վերոնշյալ իրողությունները կանդրադառնան թրաֆիքինգից տուժածներին և շահագործված 
այլ մի գրանտներին խնամք մատուցելու վերաբերյալ բուժաշխատողների ուսուցման մե թոդների վրա: 
Առհասարակ հարկավոր է.

 Փորձել նվազագույնի հասցնել Ձեր խոսքը:

 Առավելագույն ջանք գործադրել, որպեսզի յուրաքանչյուր մասնակից ներգրավված լինի և 
հնարավորություն ունենա քննարկել և հարցեր տալ:

 Մասնակիցներին խնդրել խոսել իրենց սեփական փորձից դասընթացի համատեքստում:

 Բացատրել, թե ինչու է օգտակար այս դասընթացը և խնդրել մասնակիցներին պատկերացնել և 
քննարկել, թե ինչպես դասընթացը կօգնի նրանց աշխատանքում:

 Օգտագործել մի  շարք տարբեր տեսողական հնարքներ, տրամադրել գրավոր բաժանվող 
նյութեր, հատկացնել գրելու տեղ և ժամանակ, ինչպես նաև խոսելիս փոխել ձայնի ռիթմն  ու 
բարձրությունը: Այս ամե նը կօգնի տեսողական, լսողական խմբի, ինչպես նաև կարդալու կամ 
գրելու ճանապարհով սովորող անձանց:

Ինտերակտիվ ներկայացումն եր

Ի՞նչ է հարկավոր լավ ներկայացման համար: Գոյություն ունի երեք ոսկե կանոն լավ ներկայացում 
անցկացնելու համար.

Կանոն 1. Հարկավոր է լիովին հանգիստ և վստահ լինել ներկայացման ժամանակ: 

Սա նշանակում է, որ պետք է լավ պատրաստվել:

Այս հարցի շուրջ լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար տե´ս վերոնշյալ 
նախապատրաստական բաժինները:

Կանոն 2. «Power Point» սլայդը կամ գրատախտակը պարզապես տեսողական գործիք 

է, որը նախատեսված է Ձեզ օգնելու համար: ԴՈՒՔ եք գտնվում ներկայացման 

կենտրոնում:

Նյութի ներկայացման գլխավոր գործիքը ոչ թե «Power Point» համակարգչային ծրագիրն է, այլ Ձեր 
ձայնը: Ձեր ձայնի տոնը և հնչեղությունն առնվազն նույն չափ կարևոր են, որքան Ձեր ասված բառերը: 
Այսպիսով, լավ օգտագործեք Ձեր ձայնը: Մասնավորապես հիշեք, որ կարևոր է զանազանել ձայնի 
հնչեղությունն ու բարձրությունը, ինչպես նաև օգտագործվող բառապաշարը:

Բազմազանություն. Խոսելիս փոխեք Ձեր ձայնի հնչեղությունը, բարձրությունը և խոսքի արագությունը: 
Բարձրացնելով ձայնի հնչեղությունը և խոսքի արագությունը՝ կարելի է ոգևորություն և խանդավառություն 
առաջացնել: Դանդաղեցնելով խոսքի արագությունը և ցածրացնելով խոսքի հնչեղությունը՝ կարելի է 
ստիպել մարդկանց կենտրոնանալ Ձեր ասածի վրա: Դադարներն ունկնդրին կստիպեն անհամբերությամբ 
սպասել Ձեր հաջորդ բառին և թույլ կտան պատրաստվել Ձեր հաջորդ մտքին:
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Ձայնի բարձրություն. Առհասարակ ձայնի բարձրությունը պետք է լինի այնպիսին, որ ձայնը 
հեշտությամբ լսվի դասասենյակի վերջնամասում: Ուշադրություն դարձրեք նրան, թե արդյոք 
մասնակիցները կարող են լսել Ձեզ:

Բառապաշար. Օգտագործեք պարզ ձևակերպումն եր: Օգտագործեք մասնակիցների անունները, 
քանի որ դրանք կապ են հաստատում մասնակիցների և ներկայացման մի ջև:

Ձեր կեցվածքն ու «մարմի  լեզուն» ևս կարևոր գործիքներ: Եթե Դուք վստահ և բաց կեցվածք ունենաք, 
ապա մասնակիցներն ավելի հակված կլինեն ընդունելու Ձեր ասելիքը.

 Խոսեք կանգնած դիրքում: Հարկավոր է ներկայացումն  անցկացնել մի շտ կանգնած դիրքում: 
Նստեք մի այն այն ժամանակ, երբ ցանկանում եք, որ խումբն ուշադրություն չդարձնի Ձեզ 
(օրինակ, երբ նրանք կատարում են վարժություններ փոքր խմբերով):

 Կանգնեք դեմքով հանդիսատեսին: Համոզվեք, որ դասասենյակի դասավորությունն այնպիսին 
է, որ հնարավոր է փոխել «Power Point» սլայդերը, գրել գրատախտակին և կատարել այլ 
գործողություններ՝ կանգնելով մի շտ դեմքով դեպի խումբը:

 Պահպանեք տեսողական կապը՝ օգտագործելով «փարոս» կոչվող հնարքը: Խմբին նայեք 
սփռող հայացքով փարոսի լուսարձակի պես՝ այդպիսով ընդգրկելով բոլորին:

 Օգտագործեք շարժումը. մարդկային աչքը հարմարեցված է շարժմանը հետևելուն, և Դուք 
կարող եք օգտագործել այս իրողությունը՝ շարժվելով ըստ կարիքի և ընդգծելով որևէ կետ 
կամ փորձելով ուշադրություն գրավել: Երբ Դուք չեք շարժվում, գտեք մի  հարմար դիրք 
դասասենյակում և մն ացեք այնտեղ: Վերադարձեք այդ տարածք, երբ ավարտել եք շարժվելը:

 Օգտագործեք բաց «մարմն ի լեզու»: Աշխատեք չծածկել մարմի նը ձեռքերով կամ ձեռքերի 
ափերով. պահպանեք մարմն ի հնարավորինս «բաց» կեցվածքը: Բացի այդ, ձեռքերը ազատ 
թողեք: Ձեռքով ցուցադրական շարժում կատարեք կամ բռունցք սեղմե ք մի այն լրացուցիչ 
շեշտադրման համար:

Կանոն 3. Ներկայացումի ց առաջ կամ հետո հատկացրեք որոշ ժամանակ, որպեսզի 

մասնակիցները հարցեր տան և փոխանակվեն մտքերով

Հիշեք, որ սովորելու համար մարդկանց հարկավոր է հարցեր տալ: Բացի այդ, կա մի  ընդհանուր 
կանոն, ըստ որի մարդկանց մե ծ մասը տաս րոպեից երկար կենտրոնանալ չի կարողանում: Հարցերն 
ու շփումը բաժանում են ներկայացումը մասերի՝ թույլ տալով մասնակիցներին կրկին կենտրոնանալ 
նյութի վրա:

Այսպիսով, եթե ժամանակացույցով սահմանված ներկայացման տևողությունը տաս րոպեից ավելի է, 
ապա դադարներ նախատեսեք հարցեր տալու համար: Հարցեր տալու ժամանակ օգտակար է հետևյալը.

 Տվեք հարցեր, որոնք սկսվում են հարցական դերանուններով, ինչպիսիք են՝ «ի՞նչ», «ինչպե՞ս», 
«ե՞րբ» և այլն: Այսպիսի հարցերը կոչվում են «բաց հարցեր», և դրանց չի կարելի պատասխանել 
պարզապես «այո» կամ «ոչ» բառերով: Նման հարցադրումը ստիպում է մասնակիցներին ավելի 
լավ մտածել:

 Ցույց տվեք, որ ուշադիր լսում եք մասնակիցների պատասխանները և շնորհակալություն 
հայտնեք դրանց համար:

 Ձեր բառերով վերաձևակերպեք ստացված պատասխանները, քանի որ դրանով Դուք ցույց եք 
տալիս, որ հասկացել եք պատասխանը: Միաժամանակ դա թույլ է տալիս պատասխանը չլսած 
մասնակիցներին լսել այն:

 Հարցրեք, թե արդյոք որևէ մե կն ավելացնելու բան ունի:

 Ներկայացման հաջորդ մասին անցնելուց առաջ ամփոփեք բոլոր պատասխանները՝ 
ավելացնելով դրանց այն մտքերը, որոնք չեն արծարծվել մասնակիցների կողմի ց: 
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Եթե ներկայացումը բավականին կարճ է, ապա խնդրեք մասնակիցներին սպասել և քննարկում 
ծավալել ներկայացման ավարտին: Եթե մասնակիցները հարցեր չունեն, ապա դուք կարող եք հարցնել.

 Ի՞նչ նոր կամ զարմանալի բան կա հաղորդած տեղեկություններում:
 Ըստ Ձեզ՝ ո՞րն էր ներկայացման ամե նակարևոր բաղադրիչը:
 Ինչպե՞ս կարելի է կիրառել այն աշխատանքային իրավիճակում:
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Հավելված 2. Լրացուցիչ առաջարկվող թեմաներ

Դասընթացի այս լրացուցիչ թեմաները և ուսումն ական նպատակները հիմն ված են «Թրաֆիքինգից 

տուժած անձանց խնամքը՝ ուղեցույց բուժաշխատողների համար» ձեռնարկի բովանդակության վրա 
և բերված են այստեղ առավել փորձառու այն դասընթաց վարողների համար, ովքեր կցանկանան 
իրենց դասընթացներում ընդգրկել որոշ լրացուցիչ տեղեկություններ:

Կենտրոնանալ հաղորդակցման վրա

Ուսումն ական նպատակներ

1. Կիրառել թարգմանիչների մի ջոցով արդյունավետ հաղորդակցման տարրական հնարքներ

ա. Պարզ պատկերացնել թարգմանչի դերակատարումը և նրա սահմանափակումն երը
բ. Թարգմանչի պատշաճ ընտրություն և վերահսկում
գ. Ստեղծել ապահով կլինիկական մի ջավայր հիվանդին ընդունելիս

2. Ճիշտ մոտեցում գտնել այն անհատների հետ հաղորդակցվելիս, ովքեր այլ ծագում ունեն և 
իրենց առողջական վիճակն արտահայտում են այլ մի ջոցներով:

ա. բացատրական մոդել
բ. մշակութային պատասխան մոտեցում՝ լեզու, գրագիտություն և այլն
գ. բանակցում կամ կարողությունների փոխանցում բուժաշխատողի և հիվանդի մի ջև

Խնամք սեփական անձի նկատմամբ 

Ուսումն ական նպատակներ՝

1. Ճանաչել բուժաշխատողի հոգնածության և մասնագիտական հյուծվածության նշանները և 
իմանալ դրանց հակամի ջոցները սեփական անձի և գործընկերների համար:

ա. Հոգնածության և հյուծվածության նշաններ
բ. Կանխարգելման կամ հաղթահարման մի ջոցներ
գ. Կարեկցանքի հոգնածության սանդղակ (գործիք)

Բժշկական և իրավական հարցեր

Ուսումն ական նպատակներ՝

1. Սահմանել դատաբժշկական զննումն երի հետ կապված հիմն արար իրավունքներն ու 
պարտականությունները:

ա. Իմանալ, թե ով պետք է իրականացնի դատաբժշկական քննությունը, և երբ այն պետք է
իրականցվի

բ. Երբեք չհավաքել անօգտագործելի նմուշներ
գ. Իրազեկված համաձայնություն կամ իրավունքների վրա հիմն ված մոտեցում
դ. Կրած տրավմայի իրազեկված մոտեցում կամ գործընթաց
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2. Սահմանել համապատասխան մե թոդներ Ձեր խնամքի տակ գտնվող հիվանդների համար 
օրինական խնամակալ ունենալու կարողությունը և անհրաժեշտությունը գնահատելու 
նպատակով:

ա. Մշակութային առանձնահատկությունները հաշվի առնող մոտեցում
բ. Դատողություններից զերծ մոտեցում կամ կարողությունների փոխանցում
գ. Իրավունքների, լավագույն շահի կամ իրավական պահանջների վրա հիմն ված մոտեցում
դ. Գնահատում մասնագետի կողմի ց
ե. «Հմտությունների արկղ» (գործիք)

3. Նկարագրել «իրազեկված համաձայնության» հիմն ական հատկանիշները և կիրառել 
իրազեկված համաձայնության ընթացակարգերը:

ա. իրազեկված մոտեցում՝ պատշաճ հաղորդակցում
բ. խախտված դատողություններ կամ ընկճվածություն և ախտանիշեր
գ. գրավոր տեսքով
դ. իրավական պահանջներ

 
4. Ճանաչել պատասխանատու մոտեցումն երը իշխանություններին, այդ թվում՝ իրավապահ 

մարմի ններին, դատարաններին և ներգաղթային ծառայություններին տեղեկություններ 
հայտնելու հարցում:

ա. Հանցագործություն՝ թրաֆիքինգի հետապնդում դատական կարգով, այլ 
հանցագործությունների հետապնդում դատական կարգով, զոհի քրեականացում 
(օրինակ՝ ապօրինի շահագործում կամ մի գրացիոն կարգավիճակ)

բ.  Ապահովություն, պաշտպանություն, ապահով ցանց (օրինակ՝ տեղեկատվության 
պահանջ իշխանություններից)

գ.  Տեղեկատվությունը հայտնվում է մի այն իրազեկված համաձայնության կամ դատական 
կարգադրության առկայության դեպքում

դ.  Պետք չէ իրավաբանական խորհրդատվություն տրամադրել կամ կարծիք հայտնել
ե.  Պետք չէ ոստիկանություն կանչել, եթե տվյ ալ անձը չի ցանկանում անել դա

Ենթամասնագիտական ոլորտ` հոգեկան առողջություն

Ուսումն ական նպատակներ՝

1. Որոշել նախկինում եղած սթրեսային գործունների բարդ համակազմը և դրանց շարունակական 
ազդեցությունը, որոնք կարող էին նպաստել վատ հոգեկան առողջությանը կամ ընկճվածությանը՝ 
թրաֆիքինգի հետ կապված իրադարձություններից զատ:

ա. նախկինում գոյություն ունեցող հոգեկան առողջության խնդիրներ
բ. շարունակական բռնության արդյունք

2. Հաշվի առնել ընթացիկ կամ ապագա իրադարձությունները, որոնք կարող են ազդել անհատի 
հոգեկան առողջության վրա:

ա.  Ոչ առողջական բնույթի սթրեսային գործոններ, որոնք կապված են իրավական 
կարգավիճակի, քրեական հետապնդման, ապաստարանի և տարրական կարիքների, 
թշնամական մի ջավայրի և այլ գործոնների հետ:

բ.  Սահմանել մի  շարք ոչ կլինիկան պատասխան գործողություններ սթրեսի մակարդակի 
նվազեցումը խրախուսելու նպատակով

գ.  Ստեղծել գործողությունների ընդունված հերթականություն
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դ.  Խոսել և հարցեր տալ թրաֆիքինգի կամ շահագործման ենթարկված անձանց 
տարածված հոգեբանական ախտանիշերի վերաբերյալ

ե.  Դեղամի ջոցներից զերծ մոտեցում
զ.  Կրած տրավմայի իրազեկված, կարողությունների փոխանցման և հիվանդի վրա 

կենտրոնացած մոտեցում
է.  Պատրաստ լինել լսել մանրամասները, սակայն չպահանջել «հաշվետվություն»:

Ենթամասնագիտական ոլորտ՝ սեռական և վերարտադրողական առողջություն

Ուսումն ական նպատակներ՝

1. Կիրառել նրբանկատ մոտեցումն եր կլինիկական քննությունների անցկացման հարցում 
այն անձանց պարագայում, ովքեր հայտնվել են տրավմատիկ և բարձր ռիսկայնությամբ 
իրավիճակներում:

ա. Հիվանդի վրա կենտրոնացած, մշակութային տեսակետից պատշաճ հաղորդակցում
բ. Կրած տրավմայի իրազեկված բուժման գործընթաց, իրազեկված համաձայնություն 

2. Ճանաչել դատաբժշկական քննությամբ ապացույցների հավաքագրման վերաբերյալ հիմն ական 
պարտականությունները և տարբերակները:

3. Հաշվի առնել թրաֆիքինգի զոհ դարձած անձի սեռական վերարտադրողական առողջության 
հետ կապված հատուկ տեղեկատվական կարիքները:

ա.  Դատողություններից զերծ, իրավունքների վրա հիմն ված մոտեցում, տարբերակների 
և տեղեկությունների ընտրության հնարավորություն (հակաբեղմն ավորիչների 
հասանելիություն, սեռավարակների կանխարգելում և բուժում, հղիության թեստեր, 
մանկաբարձական խնամք և այլն)

բ.  Հիվանդներն իրենք են սահմանում սեփական առաջնահերթությունները

Ենթամասնագիտական ոլորտ` ընդհանուր ուղղվածություն և շտապ բուժօգնություն

Ուսումն ական նպատակներ՝

1. Հաշվի առնել և փաստագրել մի  շարք ռիսկային գործոններ առողջության համար (օրինակ, 
մասնագիտական, շրջակա մի ջավայրի և չարաշահումն երի հետ կապված գործոններ), որոնք 
կարող են անդրադառնալ անհատի առողջության վրա,

ա. Հաշվի առնել գնահատման մե ջ ընդգրկված լրացուցիչ հարցերը

2. Ավելի հստակ պատկերացնել հնարավոր կապը ներկայիս ախտանիշերի և նախկին 
ազդեցությունների մի ջև, այդ թվում՝ փոխանցվող հիվանդությունների տարածման 
համաճարակային գոտիներում:

ա. Հաշվի առնել շարժունակությունը, մի գրացիան՝ մի գրանտների առողջության 
ընդհանրական նկարագիր (մի գրանտների ծագման վայրը)

բ. Ճանաչել թրաֆիքինգի կամ շահագործման զոհ դարձած անձանց մոտ դիտարկվող 
հոգեկան ընկճվածության տարածված ախտանիշերը և իմանալ, թե ինչպես դրանք 
կարող են անդրադառնալ Ձեզ հետ հաղորդակցման վրա

գ. Հաշվի առնել կուտակային բռնության հետևանքները հաղորդակցման վրա վիճակի 
շտապ գնահատման ընթացքում:
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3. Սահմանել շտապ բուժօգնության կարիքները բավարարելու և անվտանգ ուղղորդում 
իրականացնելու ընթացակարգերը:

ա. Հաշվի առնել թրաֆիքինգի ենթարկված անձանց մոտ տարածված վն ասվածքներն 
ու հիվանդությունները, որոնք վտանգ են ներկայացնում կյ անքի համար

բ. Կուտակային առողջական խնդիրներ և երկար ժամանակի ընթացքում բուժօգնության 
բացակայություն

գ. Հաշվի առնել թունաբանական պատկերը (թմրամի ջոցներից կտրվելու համախտանիշ, 
թմրամի ջոցների հարկադրված օգտագործում և թմրամի ջոցների օգտագործում ծանր 
իրավիճակին համակերպվելու համար)

Ենթամասնագիտական ոլորտ` մանկաբուժություն և պատանիների խնամք

Ուսումն ական նպատակներ՝

1. Հաշվի առնել համաձայնության և խնամակալության հետ կապված հարցերը երիտասարդների 
թրաֆիքինգի առնչությամբ:

ա. Իմանալ, որ ընտանիքի անդամն երը կամ խնամակալները կարող են ներգրավված 
լինել թրաֆիքինգի կամ շահագործման մե ջ
բ. Իմանալ, որ աշխատանքային պայմաններում հայտնված երեխաները կարող են 
դիտարկվել որպես շահագործման կամ թրաֆիքինգի զոհ, նույնիսկ եթե նրանք տվել 
են իրենց թվացյալ համաձայնությունը, նրանք այդ անելու համար իրավազոր չեն
գ. Իմանալ որոշ (օրինակ՝ երեխաների չարաշահման դեպքերի, երեխաների մոտ 
որոշակի հիվանդությունների) դեպքերի մասին հայտնելու տեղի օրենքով սահմանված 
պահանջները, ինչպես նաև խնամակալության կարգը

2. Ճանաչել թրաֆիքինգի պայմաններում չարաշահումն երի հետ կապված զարգացման վրա 
անդրադարձող հետևանքների որոշ առանձնահատկություններ

ա. Իմանալ թերսնուցման, սեռական չարաշահումն երի և շահագործման, բռնության, 
վարակիչ հիվանդությունների, հոգեներգործուն նյութերի չարաշահման հետևանքները 
զարգացման վրա
բ. Ճանաչողական կարողությունների և զարգացման ուշացում, հետադիմություն, 
վարքագծային խնդիրներ

3. Ըստ հարկի գնահատել տարիքին համապատասխան խնամքի մոտեցումն երը:

ա. Երեխայի չարաշահման և անուշադրության մատնելու հարցում մոտեցումն երի 
հարմարեցում (օրինակ՝ երեխայի թերսնուցում, պատվաստումն երի բացակայություն, 
ատամն աբուժական խնամքի բացակայություն)

բ. Երեխայի կարիքներին հատուկ, ինչպես նաև կրած տրավմայի իրազեկված 
գնահատում և զննում:

գ. Ծնողազուրկ և ծնողներից բաժանված երեխաների հատուկ կարիքներ

դ. Մատուցվող խնամքի հետևողական փաթեթ
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