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Սույն հետազոտությունն իրականացվել է Հայաստանում կանանց հիմնադրամի՝ 

կանանց շրջանում հետազոտությունների անցկացման դրամաշնորհի 

շրջանակներում: Հետազոտական դրամաշնորհի նպատակն էր պարզել 

կորոնավիրուսի համավարակի ազդեցությունը կանանց վրա:  Հետազոտության մեջ 

արտահայտված կարծիքները պատկանում են հեղինակին և կարող են չհամընկնել 

Հայաստանում կանանց հիմնադրամի տեսակետների հետ: 



3 
 

 

Բովանդակություն 
Հապավումներ ..............................................................................................................................4 

Մեթոդաբանությ ուն ....................................................................................................................7 

Համավարակը և կին բուժաշխատողները ........................................................................................8 

Համառոտ ակնարկ ՀՀ-ում կորոնավիրուսայ ին համավարակով պայ մանավորված իրավիճակի 

վերաբերյ ալ  ..............................................................................................................................10 

Հետազոտությ ան արդյ ունքներ ..................................................................................................13 

Ամփոփում ..................................................................................................................................21 

Առաջարկությ ուններ ................................................................................................................23 

Օգտագործված գրականությ ան ցանկ ...........................................................................................25 

 
 

 

 

 



4 
 

Հապավումներ 

ԱԱՊ – Առողջության Առաջնային Պահպանում 

ԱՀԿ -  Առողջապահության Համաշխարհային կազմակերպություն 

ԱՆ – Առողջապահության Նախարարություն 

ՀՀ – Հայաստանի Հանրապետություն 

ՊՇՌ - Պոլիմերազային Շղթայական Ռեակցիա 
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Նախաբան 

 

2019 թ. դեկտեմբերի 31-ին Չինաստանում գրանցվեց նոր տեսակի կորոնավիրուսային 

վարակ (այսուհետ նաև՝ COVID-19), որը կարճ ժամանակահատվածում տարածվեց ողջ 

աշխարհով մեկ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ) գլխավոր 

տնօրենը 2020 թվականի մարտի 13-ին COVID-19-ը որակեց որպես պանդեմիա։  

Վարակն աննախադեպ հետևանքներ ունեցավ գլոբալ տնտեսության վրա։ 

Միաժամանակ, մահվան բարձր ցուցանիշները, ֆինանսական դժվարությունները, անհայտ 

վիրուսի հետ կապված սթրեսը, անորոշության նկատմամբ եղած վախը, ինչպես նաև այլ 

գործոններ, իրենց բացասական ազդեցությունն ունեցան մարդկանց կյանքերի վրա։ 

Այս իրավիճակում ամենախոցելի խմբերից մեկը բուժաշխատողներն էին։ Նույնիսկ ոչ 

համաճարակային պայմաններում վերջիններս իրենց աշխատանքային գործունեության 

ընթացքում մշտապես հանդիպում էին խոչընդոտների և դժվարությունների, համավարակը 

էլ ավելի խորացրեց դրանք։ 

Խնամելով կորոնավիրուսով վարակված անձանց՝ բուժաշխատողների մեծ մասը 

շփվում է վիրուսի մեծ կոնցենտրացիաների հետ, ինչը նրանց ավելի խոցելի է դարձնում։ 

Կորոնավիրուսի հետևանքով առաջացած մարտահրավերների հաղթահարմանը զուգահեռ, 

որոշ բուժաշխատողներ շարունակում են իրենց ամենօրյա աշխատանքը՝ բժշկական 

օգնություն մատուցելով վիրուսի հետ կապ չունեցող պացիենտների։ Այս դեպքում խոսքը 

հիմնականում առաջնային օղակի և լաբորատոր-ախտորոշիչ հետազոտություններ 

իրականացնող բուժաշխատողների մասին է, որոնք սպասարկում են ինչպես 

կորոնավիրուսով վարակված, այնպես էլ չվարակված պացիենտներին։ Ընդ որում, 

վերջիններս իրականացնում են նաև աշխատանքից դուրս իրենց պարտականությունները՝ 

հոգ տանելով իրենց և իրենց ընտանիքների մասին։ Այս գործընթացներում միջին և կրտսեր 

բուժաշխատողները հաճախ հանդիսանում են հիմնական տուժող կողմը՝ իրենց վրա 

վերցնելով թե՛ կորոնավիրուսով վարակված, թե՛ այլ հիվանդություններ ունեցող 

պացիենտների անմիջական խնամքը։  
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ԱՀԿ-ի կողմից 104 երկրներում իրականացված հետազոտության1 համաձայն 

համաշխարհային առողջապահական աշխատուժի մոտավորապես 70%-ը կազմում են 

կանայք։ 

Առողջապահական ծառայություններ մատուցողների համար աշխատանքային կյանքը 

կտրուկ փոխվեց COVID-19-ի հետևանքով։ Ամբողջ հերթափոխի ընթացքում պաշտպանիչ 

համազգեստ կրելու պարտականությունը, վարակվելու և ընտանիքի անդամներին վարակելու 

վախի դեմ պայքարը, կորոնավիրուսով վարակված պացիենտներին խնամելու հետ կապված 

մարտահրավերները, պացիենտների և նրանց հարազատների հետ հաղորդակցվելու 

դժվարությունները, միայնակ և մահացող մարդկանց հետ շփումը, երբեմն խնամքի 

առաջնահերթությունը որոշելու անհրաժեշտությունը շատ մեծ ճնշում և 

ծանրաբեռնվածություն է բուժաշխատողների համար։ 

Այս վերջին կետի կապակցությամբ ուսումնասիրությունները2 ցույց են տվել, որ 

բժիշկների շրջանում հիվանդների հետ շփման շրջանակներում, գենդերից կախված, կան 

վարքային տարբերություններ։ Մասնավորապես կին բուժաշխատողները, ի տարբերություն 

իրենց տղամարդ գործընկերների, ավելի կարեկցող վերաբերմունք են դրսևորում։ Մյուս 

կողմից, աշխատանքից դուրս կյանքը շատ ավելի պահանջկոտ է կանանց նկատմամբ, քանի 

որ վերջիններս կրում են կենցաղային պարտականությունների մեծ մասը։ Ահռելի 

ծանրաբեռնվածությունը, սովորականից ավելի հաճախ ու երկար հերթապահությունները 

շատ դժվար է համատեղել ընտանեկան պարտականությունների հետ։  

 

 

                                                        
1 Gender equity in the health workforce: Analysis of 104 countries Mathieu Boniol, Michelle McIsaac, Lihui 
Xu, Tana Wuliji, Khassoum Diallo, Jim Campbell, 2019 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311314/WHO-HIS-HWF-Gender-WP1-2019.1-eng.pdf?se 
quence=1&isAllowed=y 
2 Effect of physicians’ gender on communication and consultation length: a systematic review and meta-
analysis, Laura Jefferson, Karen Bloor, Yvonne Birks, 2013 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1355819613486465 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311314/WHO-HIS-HWF-Gender-WP1-2019.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311314/WHO-HIS-HWF-Gender-WP1-2019.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1355819613486465
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1355819613486465
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1355819613486465
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1355819613486465
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Մեթոդաբանություն 

Սույն հետազոտության նպատակն է, հասկանալ, թե ինչ խնդիրների և խոչընդոտների 

են հանդիպել կին բուժաշխատողները ՀՀ-ում կորոնավիրուսի ընթացքում։  

Հետազոտությունն իրականցվել է երկրորդական աղբյուրից տեղեկատվության 

ուսումնասիրության, ինչպես նաև հարցազրույցների իրականացման միջոցով։ 

Ուսումնասիրվել են մի շարք տեղական և միջազգային աշխատություններ, ինչպես 

նաև ՀՀ վիճակագրական տարեգրքեր։  

Հարցազրույցներ իրականացվել են առողջապահական համակարգի բոլոր օղակների 

աշխատանքներում ներգրավված բուժաշխատողների, կլինիկական օրդինատորների և 

Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի բարձր կուրսերի (5,6) 

ուսանողների հետ (այսուհետ բոլորը միասին՝ բուժաշխատողներ)։ Մասնավորապես, 

հարցազրույցներին մասնակցել են մեկուսարան-հյուրանոցների, հիվանդանոցների, 

շտապօգնության և պոլիկլինիկական ծառայության աշխատանքներում ներգրավված 

բուժաշխատողները։ Ընդ որում, հարցմանը մասնակցել են ինչպես կորոնավիրուսի բուժման 

գործընթացում ներգրավված բուժաշխատողները, այնպես էլ նրանք, որոնք քովիդ դրական 

պացիենտներին տրամադրել են այլ բժշկական ծառայություններ, օրինակ՝ լաբորատոր 

ախտորոշում և այլ հետազոտություններ։ Ընդհանուր առմամբ հարցմանը մասնակցել է 28 

բուժաշխատող Երևանից և ՀՀ տարբեր մարզերից (Լոռի, Շիրակ, Վայոց Ձոր, Արարատ, 

Արագածոտն)։  

Հարցմանը մասնակցել են ինչպես կրտսեր, այնպես էլ՝ միջին և ավագ բուժաշխատողներ։ 

«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքը տալիս է 

նշված հասկացությունների բացատրությունը։  

Այսպիով, ավագ բուժաշխատող է համարվումառողջապահության բնագավառում 

որոշակի մասնագիտական գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձը, որն ունի 

համապատասխան բարձրագույն կրթություն ու բժշկի որակավորում, մասնագիտացում և 

օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ստացել է մասնագիտական գործունեության և ՇՄԶ 

հավաստագրեր։ Միջին բուժաշխատողն առողջապահության բնագավառում որոշակի 

մասնագիտական գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձն է, որն ունի միջին 

մասնագիտական կամ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն ու 

որակավորում և օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ստացել է մասնագիտական 

գործունեության և ՇՄԶ հավաստագրեր։ Ինչ վերաբերում է կրտսեր բուժաշխատողին, 

վերջինս առողջապահության բնագավառում ոչ մասնագիտական՝ օժանդակող 

գործունեություն իրականացնող ֆիզիկական անձն է, որին, կախված բժշկական օգնության 
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և սպասարկման տեսակից, օրենսդրությամբ կամ բժշկական օգնություն և սպասարկում 

իրականացնողը կարող է ներկայացվել որոշակի գիտելիքների և հմտությունների 

տիրապետելու պահանջներ: Կրտսեր բուժաշխատողները շարունակական մասնագիտական 

զարգացման գործընթաց չեն անցնում և ՇՄԶ հավաստագիր չեն ստանում։ 

Հետազոտությունն իրականացնելիս պահպանվել է շահառուների անձնական 

տվյալներ պարունակող տեղեկատվությունը։ Տեղեկատվությունները և վերլուծությունները 

ներկայացվել են այնպես, որ հնարավոր չլինի նույնականացնել որևէ անձի։ Բժշկական 

գաղտնիք և անձնական տվյալներ պարունակող տեղեկատվությունը, որը որևէ կերպ 

հնարավորություն կտար նույնականացնել հարցման մասնակից անձանց կամ նրանց 

պացիենտներին չի օգտագործվել և չի հրապարկվել սույն հետազոտության մեջ։  

Հետազոտության շրջանակներում հարցումների և հարցազրույցների իրականացման 

փուլը համընկել է պատերազմի ընթացքի և հետպատերազմյան շրջանի հետ։ Նշված 

ժամանակահատվածում բուժաշխատողների գերծանրաբեռնվածությունը մեծ 

մարտահրավեր էր հետազոտության իրականացման համար, քանի որ վերջիններս չէին 

կարողանում ժամանակ հատկացնել հարցազրույցների համար։ Այս հանգամանքով 

պայմանավորված հարցազրույցները սկսեցին իրականացվել դեկտեմբեր ամսից։ 

Դեկտեմբերին ներգրավվեցին կլինիկական օրդինատորներն ու ուսանողները, քանի որ 

վերջիններս այդ շրջանում համեմատաբար ավելի քիչ էին ծանրաբեռնված։ Դեկտեմբերի 

վերջին և հունվար ամսին արդեն հնարավորություն եղավ հարցազրույցներ իրականացնել 

նաև բուժաշխատողների հետ։ 

 

 

 

 

 

Համավարակը և կին բուժաշխատողները 

 

Նախքան իրավիճակի նկարագրությանն անցնելը, հետազոտության այս հատվածում, 

կարևոր ենք համարում ներկայացնել, թե ինչու է համավարակը ավելի ծանր ազդեցություն 

ունեցել հենց կին բուժաշխատողների վրա և ինչու են վերջիններս ավելի խոցելի քան 

տղամարդիկ, երբ խոսքը գնում է կորոնավիրուսի և դրա ազդեցության ու հետևանքների 

մասին։  

Նկարագրված իրավիճակը, թերևս, բացատրվում է մի քանի գործոնով։ 
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Նախ և առաջ, հարկ է նշել, որ կանայք ամբողջ աշխարհում կազմում են 

բուժաշխատողների 67-70%-ը։ Չնայած նրան, որ կանայք մեծամասնություն են կազմում 

առողջապահության ոլորտի գրեթե բոլոր մասնագիտություններում, այնուամենայնիվ 

կանանց տոկոսը շատ ավելի բարձր է տեխնիկական մասնագիտություններում՝ բուժքույր, 

մանկաբարձ, մայրապետ և այլն։ 

Կորոնավիրուսային վարակի դեմ պայքարի գործընթացում խնամքի հիմնական 

գործառույթները դրված են եղել միջին և կրտսեր բուժանձնակազմի՝ բուժքույրերի և 

մայրապետերի վրա։ Բուժքույրերը կազմում են առողջապահության ոլորտի ամենամեծ 

խումբը՝ առողջապահության ոլորտի մասնագետների մոտ 59 տոկոսը։ Ըստ ԱՀԿ-ի 

առողջապահական համակարգի աշխատանքների 70 տոկոսն իրականացվում է 

բուժքույրերի կողմից։ Միաժամանակ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ միջին և կրտսեր 

բուժաշխատողների 90 տոկոսից ավելին կանայք են, կարող ենք փաստել, որ կորոնավիրուսի 

դեմ պայքարի առաջնագծում մեծամասամբ ներգրավված են եղել և շարունակում են մնալ կին 

բուժաշխատողները։  

Համավարակի հետևանքով վերջիններիս վրա դրվեց կրկնակի բեռ՝ ավելի երկար 

հերթափոխեր և լրացուցիչ խնամք ու կենցաղային պարտականություններ տանը։ 

Աշխատանքային և ընտանեկան պարտականությունների հավասարակշռումը միշտ էլ 

մարտահրավեր է եղել կանանց համար: Համավարակը միայն ընդգծեց այս 

անհավասարությունը։  

Այսպիսոով, նորմալ պայմաններում կանայք օրական կատարում են միջինը 4 ժամ և 

25 րոպե չվճարվող խնամքի աշխատանք (unpaid care work), տղամարդիկ՝ 1 ժամ 23 րոպե3: 

Համավարակը և դրանով պայմանավորված՝ դպրոցների և երեխաների ու այլ խնամքի 

ծառայություններ իրականացնող հաստատությունների գործունեության ժամանակավոր 

դադարեցումը մեծապես ավելացրեցին չվճարվող խնամքին տրամադրվող օրական 

ժամանակը։ Այսպիսով, ավելի երկար հերթափոխերին ու վիրուսով պայմանավորված 

սթրեսին զուգահեռ կանայք ամեն օր սովորականից ավելի շատ ժամանակ պետք է 

անցկացնեին տանը՝ զբաղվելով երեխայի կրթությամբ, խնամքով և այլ կենցաղային 

հարցերով։  

Որոշ դեպքերում էլ, վախենալով վարակը փոխանցել տան անդամներին 

բուժաշխատող կանայք, հատկապես վարակի թեժ ժամանակահատվածներում, ստիպված 

էին հեռու մնալ ընտանիքի անդամներից, ինչն էլ առաջացնում էր էլ ավելի մեծ սթրես։  

                                                        
3 Women health workers: Working relentlessly in hospitals and at home, International Labour 

Organization, 2020 
 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_741060/lang--en/index.htm  

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_741060/lang--en/index.htm
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Միաժամանակ, ինչպես արդեն նշվեց կանայք և տղամարդիկ տարբեր վարք են 

դրսևորում պացիենտների հետ շփման շրջանակներում4։ Կին բուժաշխատողներն, ի 

տարբերություն իրենց տղամարդ գործընկերների, ավելի կարեկցող վերաբերմունք են 

դրսևորում, նրանց խնամքն ու սպասարկումն ավելի պացիենտակենտրոն է։ Կորոնավիրուսի 

շրջանակներում, նկարագրված իրավիճակը շատ ավելի խոցելի դարձրեց կանանց՝ 

պատճառելով հսկայան սթրես ու հուզական սպառում։  

Հաշվի առնելով համավարակի տարբերվող ազդեցությունն ու հետևանքները կանանց 

և տղամարդկանց վրա, կարող ենք եզրակացնել, որ նշված հետևանքների հաղթահարման 

կամ չեզոքացման համար նույնպես պետք է մշակվեն տարբեր քաղաքականություններ և 

կարգավորումներ։  

Համառոտ ակնարկ ՀՀ-ում կորոնավիրուսային 
համավարակով պայմանավորված իրավիճակի 

վերաբերյալ 

 

Հայաստանում նոր տիպի կորոնավիրուսով վարակման առաջին դեպքը 

պաշտոնապես հաստատվեց 2020 թվականի մարտի 1-ին։ 

Հաշվի առնելով դեպքերի աճող քանակը, վարակի տարածումը կանխելու և 

վերացնելու, ինչպես նաև բնակչության պաշտպանության կանխարգելիչ միջոցառումների 

իրականացման նպատակով, Հայաստանի Հանրապետության (այսուհետ՝ ՀՀ) ամբողջ 

տարածքում 2020 թվականի մարտի 16-ից մեկ ամսով հայտարարվեց արտակարգ դրություն5, 

որը հետագայում պարբերաբար երկարաձգվեց մինչև մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 11-

ը։ Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմն ապահովող ուժերի և միջոցների միասնական 

ղեկավարումն իրականացնելու նպատակով ստեղծվեց պարետատուն: 2020թ-ի սեպտեմբեր 

ամսին, հաշվի առնելով այն, որ ամբողջ աշխարհում համաճարակային իրավիճակը 

շարունակում է մնալ լարված, այն, որ ՀՀ-ում նույնպես հիվանդությունը ստացել էր 

լայնածավալ տարածում, և երկրում առաջացել էր համաճարակ, հաշվի առնելով նաև ԱՀԿ-ի 

նախազգուշացումը համավարակի երկրորդ ալիքի վտանգի մասին, ՀՀ ամբողջ տարածքում 

                                                        
4 Effect of physicians’ gender on communication and consultation length: a systematic review and meta-

analysis, Laura Jefferson, Karen Bloor, Yvonne Birks, 2013 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1355819613486465  
5 ՀՀ Կառավարության 2020թ-ի 298-Ն որոշումը ՀՀ-ում արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին 
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=145261 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1355819613486465
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1355819613486465
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1355819613486465
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1355819613486465
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=145261
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սահմանվեց կարանտինային ռեժիմ6, որը նախատեսված էր պահպանել մինչև 2021թ-ի 

հունվարի 11-ը, սակայն հետագայում երակարացվեց մինչև 2021թ-ի հուլիսի 21-ը։ Պարետի 

ինստիտուտն ուժը կորցրած ճանաչվեց, դրա փոխարեն այսուհետ կարանտինի ռեժիմին 

վերաբերող որոշումները սահմանում էր ՀՀ առողջապահության նախարարությունը 

(այսուհետ՝ ԱՆ)։ 

Համավարակի սկզբում կորոնավիրուսի դրական ախտորոշում ունեցող 

պացիենտները և նրանց կոնտակտավորները մեկուսացվում էին հատուկ առանձնացրած 

հյուրանոցներում կամ սպորտային կոմպլեքսներում։ Բժշկական միջամտություն պահանջող 

դեպքերը հոսպիտալիզացվում էին։ 

Դեպքերի աճին զուգահեռ Երևանի մի շարք բժշկական հաստատություններ սկսեցին 

վերապրոֆիլավորվել՝ բժշկական ծառայություն մատուցելով միայն COVID դրական 

պացիենտներին։ Աստիճանաբար սկսեցին վերապրոֆիլավորվել նաև մարզային 

հիվանդանոցները, իսկ հյուրանոցներում մեկուսացումը դադարեցվեց։  

Այսպիսով, կային վերապրոֆիլավորված հիվանդանոցներ, որոնք զբաղվում էին 

COVID-19 դրական պացիենտների բուժմամբ, և կային տրիաժ կենտրոններ։ COVID-19 

ախտանշանների դեպքում պացիենտը շտապ օգնության միջոցով տեղափոխվում էր տրիաժ 

կենտրոն, թեստավորվում այնտեղ և մինչև թեստի արդյունքներն իմանալը մնում էր 

կենտրոնում։ Դրական պատասխանի դեպքում պացիենտը տեղափոխվում էր 

համապատասխան վերապրոֆիլավորված բժշկական կենտրոն։ Այս կարգը գործում է մինչ 

օրս։ 

2020թ-ի մայիս-հուլիս ամիսներին գրանցվեց դեպքերի կտրուկ աճ։  

2020թ-ի մայիսի 21-ից քովիդ պացիենտների վարման պարտականությունը դրվեց 

առաջնային օղակի՝ պոլիկլինիկաների վրա՝ համաձայն արտահիվանդանոցային 

պայմաններում կորոնավիրուսային հիվանդությամբ պացիենտների բժշկական օգնության և 

սպասարկման կազմակերպման կարգի։ Վերջինիս համաձայն առողջության առաջնային 

պահպանման հաստատությունները (այսուհետ՝ ԱԱՊ հաստատություն), կորոնավիրուսային 

հիվանդության կասկածելի դեպք հայտնաբերելիս, կազմակերպում են նմուշառում։  

Նմուշները տեղափոխվում են համապատասխան լաբորատորիաներ` ՊՇՌ 

մեթոդաբանությամբ հետազոտության։ Հետազոտության արդյուքնները մուտքագրվում են 

Արմեդ էլեկտրոնային առողջապահության միասնական համակարգ։ Հետևելով 

համակարգին, ԱԱՊ հաստատության սպասարկող ԱԱՊ բժիշկը կապ է հաստատում 

                                                        
6 ՀՀ Կառավարության 2020թ-ի 1514-Ն որոշումը կորոնավիրուսային հիվանդությամբ 
պայմանավորված կարանտին սահմանելու մասին 
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=149058  

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=149058
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հաստատված COVID-19 պացիենտի հետ, ճշտում է գանգատները, ուղեկցող 

հիվանդությունները: Ելնելով հաստատված COVID-19 պացիենտի գանգատներից, որոշում է 

կայացնում տնային այցելության մասին` տեղում գնահատելու պացիենտի ծանրության 

աստիճանը, որի հիման վրա որոշում է կայացնում հոսպիտալացման անհրաժեշտության 

մասին: 

 

Հիվանդանոցային կազմակերպությունից դուրս գրվելուց հետո COVID-19 պացիենտի 

նկատմամբ ԱԱՊ մասնագետի կողմից սահմանվում է հետհիվանդանոցային բժշկական 

հսկողություն՝ 14-օրյա ժամկետով, որից հետո անձը համարվում է աշխատունակ։  

Անախտանիշ և թեթև ընթացքով հաստատված COVID-19 պացիենտների նկատմամբ 

սահմանվում է 14-օրյա ինքնամեկուսացում և բժշկական հսկողություն` պացիենտին 

իրազեկելով վարակի տարածման կանխարգելման և COVID-19 ախտանշանների մասին և 

հրահանգելով, որ առողջական վիճակի վատթարացման դեպքում անհրաժեշտ է անմիջապես 

կապ հաստատել սպասարկող ԱԱՊ բժշկի հետ: 

ԱԱՊ բժիշկը տրամադրում է խորհրդատվություն հաստատված COVID-19 

պացիենտին և պացիենտի հետ բնակվող անձանց՝ տնային պայմաններում անվտանգ 

խնամքի կազմակերպման և անձնական հիգիենայի պահպանման վերաբերյալ։ 

Նշվածներից բացի ԱԱՊ բուժաշխատողների վրա դրվեցին նաև մի շարք այլ 

պարտականություններ, որոնց կարող եք ծանոթանալ վերոնշյալ կարգում։ 

Ինչպես տեսնում ենք, նշված կարգավորումները մի կողմից թեթևացրեց 

հիվանդանոցային և շտապօգնության ծառայությունների աշխատանքը, սակայն, 

միաժամանակ, ԱԱՊ բուժաշխատողների աշխատանքի ծավալն ավելացավ մի քանի անգամ, 

քանի որ վերջիններս, բացի վերոնշյալ գործառույթներից, շարունակում էին իրականացնել 

նաև բնակչության ամենօրյա սպասարկումը՝ ինչպես նախկինում։  

2020թ-ի օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին COVID դրական դեպքերը նվազեցին, ինչը, 

սակայն, երկար չտևեց։ Սեպտեմբերի 27-ին մեկնարկած պատերազմի հետևանքով 

առողջապահական համակարգը գտնվում էր գերծանրաբեռնված վիճակում։ Արդյունքում, 

հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամսիներին օրական գրանցվում էր 1000-2000 և ավել COVID դրական 

դեպք։  

Պատերազմից հետո, սակայն, դեկտեմբեր ամսից սկսած կորոնավիրուսով վարակման 

դեպքերը սկսեցին նվազել մինչև 2021թ-ի մարտ ամիսը։  
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Հետազոտության արդյունքներ 

Կորոնավիրուսը բնակչության տարբեր խմբերի վրա ունեցավ տարբեր ազդեցություն, 

սակայն փաստ է, որ համավարակի ողջ ընթացքում ամենածանրաբեռնված ռեժիմով 

աշխատում էին հենց բուժաշխատողները։  

ՀՀ-ում Առողջապահության համակարգի գործունեության գնահատման 2016թ-ի 

զեկույցի7 համաձայն ՀՀ առողջապահության համակարգի կադրային ներուժի 67%-ը կազմում 

են կանայք: 2016թ-ից հետո հրապարակված զեկույցներում, արդեն, չի ներկայացվում 

կին/տղամարդ բուժաշխատողների հարաբերակցությունը։ Այնուամենայնիվ, 2019թ-ի 

տվյալներով8 բոլոր մասնագիտությունների բժիշկների թվաքանակը ՀՀ-ում 13,958 է, իսկ 

միջին բժշկական անձնակազմի թվաքանակը՝ 16,772։ Կարող ենք եզրակացնել, որ միջին 

բժշկական անձնակազմը, կազմում է առողջապահական համակարգի բուժաշխատողների 

մոտ 55 տոկոսը։ Միաժամանակ, միջին բուժանձնակազմի 90 տոկոսից ավելը կանայք են։  

Հարցազրույցներն իրականացվել են տարբեր օղակներում աշխատող 

բուժաշխատողների շրջանում։ Հարցազրույցների ընթացքում, բուժաշխատողները 

ներկայացրել են իրենց զբաղվածությունը համավարակի ընթացքում, իրենց 

պարտականությունները որպես բուժաշխատող, ինչպես նաև այն խնդիրներն ու 

խոչընդոտները, որոնց հանդիպել են իրենց աշխատանքում և անձնական կյանքում։ 

Խնդիրները, հիմնականում տարբերվում են՝ կախված ժամանակահատվածից։  

Այսպիսով, համավարակի սկզբանական շրջանը (մարտ-ապրիլ ամիսներ) բնորոշող 

հիմնական խնդիրը վարակի չուսումնասիրված և անհայտ լինելն էր, որը հանգեցնում էր 

վախի, սթրեսի և պանիկայի դրսևորումների՝ ինչպես պացիենտների այնպես էլ 

բուժաշխատողների շրջանում։ Համավարակի ամենասկզբում կար նաև պաշտպանիչ 

միջոցների պակաս, որը սակայն շուտով լրացվեց և նշված խնդիրն այլևս չառաջացավ։ Նշված 

ժամանակահատվածում, այնուամենայնիվ, բուժաշխատողների աշխատանքը 

ծանրաբեռնված չէր, քանի որ դեպքերը շատ չէին։ Հիմնական խնդիրներից էր պացիենտների 

պանիկան և վախը վարակից, ինչը բացասական էր անդրադառնում բուժաշխատողների 

վրա, քանի որ պացեինտները ագրեսիվ էին վերջիններիս նկատմամբ, երբեմն ցուցաբերում 

էին շատ կոպիտ վերաբերմունք։  

                                                        
7 Առողջապահության համակարգի գործունեության գնահատում, Հայաստան 2016/ Դ. Անդրեասյան, 
Ա. Բազարչյան, Ս. Մանուկյան, Գ. Մուրադյան, Ա. Թորոսյան,Ա. Չամանյան, Լ. Բիձյան, Պ. Զելվեյան ՀՀ 
ԱՆ Ս. Ավդալբեկյանի անվան Առողջապահության ազգային ինստիտուտ, 
https://nih.am/assets/pdf/atvk/hspa_2016_arm.pdf  
8 «Առողջություն և առողջապահություն» վիճակագրական տարեգիրք, Հայաստան 2020, Դ. 
Անդրեասյան, Ա. Բազարչյան, Մ. Մաթևոսյան, Լ. Միրզոյան, Գ. Մուրադյան, Ա. Սիմոնյան, Ս. 
Սիմոնյան.– Երևան https://nih.am/assets/pdf/atvk/9cebab1c6da9fe5f6dc32d31d3405803.pdf 

https://nih.am/assets/pdf/atvk/hspa_2016_arm.pdf
https://nih.am/assets/pdf/atvk/9cebab1c6da9fe5f6dc32d31d3405803.pdf
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«Որպես սրտաբան, շփվում էի սրտայ ին հիվանդությ ուն ունեցող պացիենտների հետ։  

Նրանք խուճապի մեջ էին, քանի որ համարվում են ռիսկայ ին խումբ։  Շատ ժամանակ էր գնում նրանց 

հանգստացնել ու  և հոգեբանական աջակցությ ուն տրամադրել ու  համար։  Շատերի մոտ դեպրեսիա 

էր»։  

Հիվանդանոցում աշխատող սրտաբան 

 

 

Մայիս ամսից սկսած կորոնավիրուսով վարակման դեպքերը սկսեցին աճել։ 

Հիվանդանոցների ծանրաբեռնվածությունը թեթևացնելու համար, ինչպես արդեն նշվեց, 

մայիսի 21-ից կորոնավիրուսի վարակով պացիենտների վարման պարտականությունը դրվեց 

առաջնային օղակի՝ պոլիկլինիկաների վրա։ Այս որոշմամբ պոլիկլինիկայի 

բուժաշխատողների ծանրաբեռնվածությունն ու պարտականությունները կտրուկ աճեցին։ 

Այստեղ հարկ է նշել, որ պոլիկլինիկայի բժիշկներն ու բուժաշխատողները կրկին մեծամասամբ 

կանայք են։ Վերջիններս, նույնպես, որպես խնդիր առանձնացնում էին պացիենտների 

ագրեսիվ լինելը։ Ըստ հարցման մասնակից բուժաշխատողների, վարակից վախն ու 

անորոշությունը պացիենտներին դարձնում էին անորոշ ու անկանխատեսելի։ Բժշկական 

հաստատությունների ծանրաբեռնվածությամբ պայմանավորված, մայիս ամսից թեթև 

ախտանշաններով COVID դրական պացիենտներն այլևս չէին հոսպիտալիզացվում։ 

Վերջիններս բուժումը ստանում էին տնային պայմաններում՝ պոլիկլինիկայի 

բուժաշխատողների հսկողության ներքո։ Ըստ բուժաշխատողների, նշված կարգը ոչ բոլոր 

պացիենտների համար էր ընդունելի, շատերը նախընտրում էին բուժումը ստանալ 

հիվանդանոցում․  այդպես ավելի ապահով էին զգում իրենց, և բացասական պատասխանը 

ընդունում էին ագրեսիվ։  

Բուժաշխատողները նշում էին, որ այդ ընթացքում շատ ծանրաբեռնված են աշխատել, 

շաբաթը 7 օր, օրական մինչև 20 ժամ, քանի որ պետք էր հսկել բոլոր պացիենտներին, 

անհրաժեշտության դեպքում տեղավորել համապատասխան հիվանդանոցում, անդադար 

զանգեր կատարել։ Այս ամենը բացասական է անդրադարձել վերջիններիս ընտանեկան 

կյանքի վրա, քանի որ աշխատանքից բացի ուրիշ ոչ մի բանի համար ժամանակ չէր մնում, 

խախտվել էր անձնական-կյանք աշխատանք բալանսը։ 

Նշված խնդիրներից բացի, բուժաշխատողներն առանձնացրել են նաև մի շարք 

համակարգային բացեր, որոնք բացասական էին անդրադառնում իրենց աշխատանքի վրա՝ 

պատճառելով մեծ անհարմարություններ ու լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն։ 
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«Մենք շուրջօրյա զբաղվում ենք հիվանդով, անընդհատ զանգում ճշտում, 

ջերմաչափումներ անում, հիվանդանոցներ տեղավորում ու այդ բոլոր զանգերը մեր հաշվին 

ենք անում։ Ոչինի չի փոխհատուցվել»։ 

Պոլիկլինիկայի բուժաշխատող 

 

«Մեր ամբուլատորիան գյուղում է, շատ սերտ կապի մեջ էինք պացիենտների հետ, 

հաճախ զանգում ստուգում էինք, այցելում տներ, ջերմաչափում, ստուգում որ 

ինքնամեկուսացած մնան։ Մեքենա չունեինք և ստիպված բոլոր տնայցերը ոտքով էի անում։ 

Զանգերն էլ իմ հեռախոսով եմ արել, չեն լիցքավորել»։ 

Ամբուլատորիայի բուժքույր 

 

Բուժաշխատողները նշում էին, որ թեստերը միշտ չէ, որ ճիշտ էին ցույց տալիս արդյունքը։ 

Հիվանդանոցային բուժում հնարավոր էր ստանալ միայն դրական թեստի առկայության 

պարագայում։ Դեպքեր էին լինում, երբ թեստը բացասական էր, սակայն պացիենտը քովիդի 

ախտանշաններով թոքաբորբ ուներ, կամ արյան անալիզը ցույց էր տալիս քովիդի պատկեր, 

սակայն չէին կարողանում տեղավորել հիվանդանոցում, քանի որ թեստը բացասական էր։ 

Նշված կարգավորումը խնդիր էր առաջացնում նաև շտապ հոսպիտալիզացման կարիք 

ունեցող պացիենտների դեպքում։  

 

«Խնդիր էր, որ չէինք կարողանում շտապ տեղավորել հիվանդանոցում հիվանդին, 

վիճակը ծանր էր բայց հիվանդանոց տանելու համար պետք է թեստի պատասխանը դրական 

լիներ, որը լավագույն դեպքում 24 ժամվա մեջ էին ասում։ Պացիենտների մոտ խուճապ էր 

առաջանում»։  

 Պոլիկինիկայի թերապևտ 

 

Այս շրջանում մեծ էր նաև բուժաշխատողների շրջանում վարակման դեպքերը։ 

Անդադար շփելով վիրուսի մեծ կոնցենտրացիայի հետ, բուժաշխատողները շատ խոցելի էին 

վարակի նկատմամբ։ Այստեղ կրկին, խոսքը հիմնականում ԱԱՊ բուժաշխատողների մասին 

է։ Հիվանդանոցներում կորոնավիրուսի բուժման գործընթացում ներգրավված 

բուժաշխատողները անդադար կրում էին հատուկ պաշտպանիչ համազգեստ։ Վերջինիս 

ճիշտ կրելու պարագայում գրեթե անհնար է վարակվելը։ Ինչ վերաբերում է ԱԱՊ 

բուժաշխատողներին, որոնք պոլիկլինիկաների և ամբուլատորիաների բուժաշխատողներն 

են, վերջիններս հատուկ համազգեստ չէին կրում և պաշտպանվում էին հիմնականում 

դիմակով։  
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Ամբողջ անձնակազմով հիվանդացել էինք, ստիպված գնում էինք, քանի որ այլ բժիշկ 

չկար, որ սպասարկեր։ Պահում էինք անվտանգության բոլոր կանոնները։  

Պոլիկլինիկայի թերապևտ 

 

Վարակման պատճառ երբեմն հանդիսանում էր մեկ այլ բուժաշխատողը, որը 

վախենալով խտրականության և խարանի ենթարկվելուց թաքցնում էր, որ վարակված է և 

այդ վիճակով գնում էր աշխատանքի։  

Վարակվելու պարագայում առաջանում էր մեկ այլ մարտահրավեր՝ ինչպես չվարակել 

ընտանիքի անդամին, ինչը փաստացի շատ դժվար էր, քանի որ ոչ բոլոր կանայք ունեին 

հնարավորություն մեկուսանալու։ Միաժամանակ, վարակին զուգահեռ, կանայք 

շարունակում էին իրականացնել իրենց առօրյա պարտականությունները և երեխայի 

խնամքը, ինչը շատ դժվար էր հատկապես հիվանդության բարդ ընթացքի պարագայում։  

Այն հարցին, թե որն էր համավարակի ամենաբարդ և ամենածանր 

ժամանակահատվածը, հարցման մասնակից բոլոր բուժաշխատողները նշել են պատերազմը։  

Պատերազմի երկու ամիսների ընթացքում (հոկտեմբեր, նոյեմբեր) առողջապահական 

համակարգի ռեսուրսների զգալի մասն ուղղված է եղել դեպի Արցախ։ Հիվանդանոցների 

բժիշկների և բուժակների մեծ մասը, որպես կամավոր մեկնել են Արցախ, ինչի արդյունքում 

հիվանդների բուժման խնամքի գրեթե ամբողջ բեռը մնացել էր կին բուժաշխատողների վրա 

(բժիշկ, բուժքույր, մայրապետ)։ Ռեսուրսների բացակայության պատճառով որոշ դեպքերում 

մայրապետերն իրենց վրա էին վերցրել նաև բուժակների պարտականությունները։  

Նույն իրավիճակն էր նաև շտապօգնության ծառայությունում։ Շտապօգնության 

բրիգադների մեծ մասը Արցախից վիրավորներ էր տեղափոխում դեպի Հայաստան, ինչի 

արդյունքում կանչեր իրականացնող բրիգադների թիվը գրեթե կիսով չափ կրճատվել էր՝ 

ավելի մեծ ծանրաբեռնվածություն թողնելով սպասարկող բրիգադների վրա։ 

Հիվանդանոցներում միայն կորոնավիրուսային հիվանդությամբ ծայրահեղ ծանր դեպքերն 

էին, եթե նախկինում կային նաև միջին ծանրության դեպքեր, ապա պատերազմի ընթացքում, 

դեպքերի աճով պայմանավորված, հոսպիտալիզացվում էին միայն ծանր և ծայրահեղ ծանր 

դեպքերը։ Հիվանդանոցների գերծանրաբեռնված վիճակը, հատկապես բացասական 

ազդեցություն է ունեցել շտապօգնության բուժաշխատողների վրա։ Կանչեր էին լինում, երբ 

պացիենտի վիճակը շատ ծանր էր, հոսպիտալիզացնելու ու վերակենդանացման 

բաժանմունքում տեղավորելու կարիք կար, սակայն ոչ մի ազատ տեղ չկար հիվանդին 

տեղափոխելու համար։ Թեթև ընթացքով պացիենտներին, որոնք վերակենդանացման կարիք 

չունեին, շատ ավելի հեշտ էր տեղավորելը հիվանդանոցում։ Ստացվում էր, որ մահացող 
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հիվանդին թողնում էին տանը, ծայրահեղ ծանր վիճակում, հիվանդանոցում տեղ չկար, ու 

դրանով պայմանավորված կրկնակի կանչերը շատանում էին։ Նույն պացիենտից 

պարբերաբար մի քանի կանչ էր լինում։ Այս ամենը ֆիզիկապես և հոգեբանորեն շատ ծանր 

էր բուժաշխատողների համար, որոնց մեծ մասն այդ պահին կանայք էին։ Մի կողմից 

պացիենտիների և նրանց հարազատների կողմից բռնության դեպքերն էին շատացել, մյուս 

կողմից էլ հոգեբանորեն շատ ծանր էր հիվանդներին մերժել տեղափոխել բժշկական 

հաստատություն, նույնիսկ այն պարագայում, երբ տեղափոխումն իրենցից չէր կախված և 

մերժումը պայմանավորված էր հիվանդանոցում ազատ տեղերի բացակայությամբ։  

Բուժաշխատողներից մի քանիսի կարծիքով, եթե իրենց փոխարեն տղամարդ 

բուժաշխատող լիներ, հնարավոր է նման ագրեսիա և բռնույթւոն չցուցաբերեին։ 

«Մի կանչ եղավ, երբ պացիենտը քովիդ դրական էր, թթվածնակախյալ, 

սատուռացիան՝ 40, հիվանդանոցներում տեղ չկար։ Պացիենտին տրիաժ կենտրոնը պետք է 

տեղավորեր։ Միայն տրիաժ կենտրոնի հետ կապվելու համար մոտ 100 զանգ պահանջվեց, 

քանի որ ծանրաբեռնվածության պատճառով հնարավոր չէր կապվել։ Կապվելուց հետո էլ 

հնարավոր եղավ միայն գրանցել, քանի որ տեղ չկար հիվանդանոցներում։ Նշված դեպքի 

ժամանակ, հիվանդի հարազատը հենց սկզբից հարձակվեց շտապօգնության մեքենայի վրա 

ու թթվածնի բալոնը վերցրեց։ Հետո երբ թթվածնի բալոնի թթվածինը վերջացավ, իրենց տան 

դուռը փակել էին իմ վրա ու չէին թողնում դուրս գալ, պահանջում էին հիվանդանոց 

տեղափոխել, բայց տեղ չկար»։  

 Շտապօգնության բժիշկ 

 

 

«Երբ հիվանդի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, նրա հարազատները բնականաբար արդեն 

չեն կարողանում ընկալել, որ որոշողը շտապօգնության բժիշկը չէ, որ մենք ավելի շատ 

տեղափոխողի դեր ենք կատարում, հիվանդանոցներում տեղերի առկայությունը մեզանից չէ 

կախված։ Շատ դժվար է, երբ գնում ես կանչի, դու բժիշկ ես ու ասում ես, որ չես կարող 

տեղափոխել հիվանդանոց։ Նեղվում էի նրանից, որ պացիենտների հետ աշխատանք չէր 

տարվում, նրանք իրազեկ չէին, չգիտեին քայլերի հերթականությունը, նրանց թվում էր, որ 

եթե հիվանդանոց չես տեղափոխում, պատճառն այն է, որ չես ուզում կամ լավ չես 

աշխատում»։  

Շտապօգնության բժիշկ 
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Պատերազմի ընթացքում բուժաշխատողները՝ բժիշկ, բուժքույր, բուժակ, մայրապետ, 

անհրաժեշտության դեպքում իրար հետևից երկու հերթափոխություն էին ունենում։ Սակայն 

գերհոգնածությունը թույլ չէր տալիս լիարժեք կյանքով ապրել նույնիսկ հանգստյան օրերին։ 

«Հերթապահության հաջորդ օրը երբ գնում էի տուն, օդերի մեջ էի, ոչինչ չէի 

կարողանում անել, քանի որ չէի քնել ամբողջ գիշեր։ Քնում էի ու հաջորդ օրը նորից 

հերթապահության»։ 

Մայրապետ հիվանդանոցում 

Բուժաշխատողները նշում էին նաև, որ համազգեստի հետ շատ դժվար են 

համակերպվել։ Անըդհատ շարժի մեջ լինելով քրտնում էին, ջուր էր հավաքվում 

համազգեստում։ Հատկապես ամառային ամիսներին շատ դժվար էր։  

 

«Հիշում եմ, երբ առաջին օրը գնացի հերթապահության, առավոտյան հաց չէի կերել, 

կեսօրն անց էր արդեն զգացի, որ լավ չեմ զգում, մինչ ուզում էի դուրս գալ բաժանմունքից, 

անցումային գոտում ուշաթափվեցի»։  

 Բուժքույր 

 

 

Հարցազրույցների ընթացքում իրենց հանդիպած դժվարությունները ներկայացրեցին 

նաև մայրապետերը։ Վերջիններս չունեն մասնագիտական կրթություն և իրականացնում են 

հիմնականում տեխնիկական գործառույթներ։ Մայրապետի պարտականությունների մեջ է 

մտնում պացիենտին օգնելը, կերակրելը, լվացացնելը, խնամելը։ Պացիենտի բոլոր կենսական 

պահանջները մայրապետի վրա են։ Կորոնավիրուսով պայմանավորված հիվանդանոցներում 

գրանցվեց մայրապետերի կարիքի կտրուկ աճ։ Առողջապահության նախարարության հիման 

վրա շատ կանայք դիմեցին աշխատանքի, թողնելով իրենց ընտանեկան 

պարտականությունները դարձան մայրապետ և սկսեցին խնամել կորոնավիրուսով 

վարակված հիվանդների։ Աշխատանքը շատ ծանր էր և ֆիզիկապես և հոգեբանորեն։ 

Պացիենտների խնամքից բացի, վերջիններս, շարունակաբար ու անմիջականորեն շփվելով 

պացիենետների հետ, նրանց նաև հոգեբանական աջակցություն էին ցուցաբերում, 

քաջալերում։  

«Շատ ծանր էր, գիտես որ ծանր վիճակում է հիվանդը, 2 օր կամ երկու ժամ է մնացել 

ապրելու, սակայն երգում ես նրա հետ, կատակներ անում, ծիծաղում։ Երբ մեկը մահանում 

էր, անմիջապես նրա կողքինին պետք է ուժ տայիր, ասել որ դու չես մահանա, կապրես, բայց 

ստում էինք, հույս էինք տալիս»։ 

Մայրապետ 
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Հոգեբանական ճնշումն ու ծանրաբեռնվածությունն էլ ավելի էր խորացել պատերազմի 

ընթացքում, քանի որ վերջիններս ցանկանում էին օգնել զինվորներին, խնամել նրանց և դա 

անելու անհնարինությունը հոգեբանական ծանր վիճակ էր առաջացնում։ 

Բացի այդ, պատերզամի ընթացքում հոսպիտալացվող հիվանդները, բոլորը ծանր 

վիճակում էին, ունեին երկկողմանի թոքաբորբ, ինչը դժվարացնում էր խնամքն ու 

մայրապետերի ու բուժքույրերի աշխատանքը։  

«Ծանրաբեռնված աշխատանքն այնքան դժվար չէր, որքան գիտակցումը, որ չնայած 

նրան որ ամեն ինչ արել ես, ոչ մի հարցում չես թերացել, ոչ մի տեղ ժամանակ չես կորցրել, 

բայց էլի ինչ-որ բան չես հասցրել անել, որովհետև ուղակի ժամանակի մեջ հնարավոր չէր 

տեղավորվել»։  

Բուժքույր 

Միաժամանակ, պատերազմը թե՛ բուժաշխատողներին, այդ թվում մայրապետերին, 

թե՛ պացիենտներին դարձրել էր նյարդային ու գերզգայուն։  

«Պատերազմի ընթացքում չնայած որ կատակներ էինք անում, բայց մեր ներսը շատ 

շատ մութ էր։ Պացիենտներ ունեինք որ երեխա կամ թոռ էին կորցնում, փորձում էինք 

քաջալերել, որ ուժ ունենան, պայքարեն, ապրեն»։  

Մայրապետ 

 

 Մայրապետերի աշխատանքի դժվարություններից էր նաև մահերի հետ անդադար 

գործ ունենալը։ Մայրապետի պարտականության մեջ էր մտնում նաև մարմինը պատրաստելն 

ու փաթեթավորելը։ Շատերը դժվարությամբ են համակերպվել այդ գործառույթի հետ։  

«Վերջին մարդը մենք էինք լինում, որ տեսնում էինք մահացածի դեմքը։ Առաջին 

օրերին շոկային էր, վատացա, ինձ դուրս հանեցին հետո արդեն դարձավ սովորական»։  

Մայրապետ 

 

 

Կորոնավիրուսի ընթացքում, թերևս ամենամեծ մարտահրավերներից է եղել 

անձնական/ընտանեկան և աշխատանքային կյանքի ճիշտ հարաբերակցությունը պահելը։ 

Հարցման մասնակից բոլոր բուժաշխատողները նշեցին, որ վարակվելու ու ընտանիքի 

անդամներին վարակելու վախ են ունեցել Այդ իսկ պատճառով անվտանգության կանոնները 

շատ խիստ են պահել։ Սակայն դա անդրադարձել է անձնական և ընտանեկան կյանքի վրա։ 

Շատ դժվար է եղել համատեղել աշխատանքը և առօրյա կյանքը, ինչպես 

ծանրաբեռնվածության պատճառով, այնպես էլ՝ անվտանգության պահպանման կարիքից 



20 
 

ելնելով։ Շատերը, համավարակի սկզբնական շրջանում մի քանի ամիս շարունակ տուն չեն 

գնացել և չեն տեսել երեխաներին ու ընտանիքի անդամներին։  

«10 ամսվա ընթացքում, երեխաներիս ոչ համբուրել եմ ոչ գրկել, միշտ հեռու էի մնում 

տանեցիներից, որ չվարակեմ։ Ստիպված համատեղում էի աշխատանքն ու ընտանիքը, 

ընթացքում սկսեցի նաև սովորել՝ բուժքույրի մասնագիտություն ստանալու համար»։ 

 Մայրապետ 

 

«Երեխաներիս 5 ամիս չէի տեսել։ Երեխաներս ասում էին մամ երբ ես գալու, մամ 

կարոտել ենք։ Այդ ամենը հոգեբանորեն շատ ծանր էր։ Առաջին անգամ էի այդքան 

ժամանակով բաժանվում երեխաներիցս։ Հետո արդեն աստիճանաբար հարմարվեցի և 

սկսեցի համատեղել»։ 

Մայրապետ 

 

 

Որոշներն էլ նշում էին, որ, երբ դպրոցների ու մանկապարտեզների փակվելու 

հետևանքով երեխաները տանն էին մնում, իրենց հոգսն անհամեմատ ավելացել էր, շատ 

դժվար էր համատեղել աշխատանքի հետ։ Հատկապես դժվար էր այն բուժաշխատողների 

համար, որոնք երեխայի խնամքի և կենցաղային հոգսերի հարցում չունեին օգնող անձինք։ 

Վաստակած գումարն էլ բավարար չէր երեխայի խնամքի կամ այլ վճարովի 

ծառայություններին դիմելու համար։  

Բացասական հետևանքներին ու խնդիրներին զուգահեռ, կորոնավիրուսը նաև մի 

շարք հնարավորություններ է ստեղծել կրտսեր և միջին բուժաշխատողների համար և 

խթանել է նրանց հետագա մասնագիտական զարգացմանը։ Վերջիններս ձեռք են բերել 

մասնագիտական գիտելիքներ և այնպիսի փորձառություն, որ անգնահատելի ներդրում կլինի 

իրենց հետագա աշխատանքային կյանքում։ Բուժաշխատողները նշեցին նաև լավ 

վարձատրվել են իրենց աշխատանքի համար, ինչի հետևանքով որոշ կենցաղային հարցեր 

հեշտությամբ լուծվել են։ Մայրապետերից մի քանիսը նշեցին նաև, որ ձեռք բերված 

փորձառությունը նրանց մոտ հետաքրքրություն առաջացրեց բժշկության նկատմամբ և այժմ 

սովորում են՝ բուժքույր դառնալու համար։  
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Ամփոփում 

Ամփոփելով կարող ենք ասել, որ կորոնավիրուսը մի շարք գործոններով իր բացասական 

հետևանքն է թողել բուժաշխատողների ֆիզիկական և հոգեբանական առողջության վրա, 

որոնք այս պահին դեռևս ամբողջությամբ ուսումնասիրված և գնահատված չեն։ Ինչպես 

տեսնում ենք քովիդ դրական պացիենտների բուժման և խնամքի գործընթացում 

ներգրավված են առողջապահության բոլոր օղակների մասնագետները, որոնց 

մեծամասնությունը կանայք են։ Կանայք կատարում են այնպիսի դերեր, որոնք հաճախ 

վտանգում են վերջիններիս կյանքը և առողջությունը, միևնույն ժամանակ կանայք ունեն 

ավելի մեծ ֆիզիկական և էմոցիոնալ բեռ՝ ընտանիքից հեռու երկար և ծանր աշխատանքային 

օրվա պատճառով:  

Համաճարակը ևս մեկ անգամ ցույց տվեց, թե որքան մեծ ռիսկ են կրում կանայք՝ 

առողջապահության և սոցիալական խնամքի առաջնագծում վերջիններիս 

պարտականությունների հետ կապված: 

Միաժամանակ, COVID-19-ի հետևանքով առաջացած համավարակը լույս սփռեց 

աշխարհի տարբեր երկների առողջապահական համակարգերի կարողությունների և ուժի, 

ինչպես նաև առողջապահական արտակարգ իրավիճակներին վերջիններիս 

պատրաստվածության վրա:  

Կորոնավիրուսը ցույց տվեց, թե որքան թերություններ ունեն առողջապահական 

համակարգերը և թե այդ ամենի համատեքստում որքան խոցելի ու անպաշտպան են 

բուժաշխատողները։  

COVID-19-ի արագ տարածումը շեշտեց առողջապահության ոլորտում կայուն և ամուր 

աշխատուժի վրա հույս դնելու անհրաժեշտությունն ու կարևորությունը, որպես 

արդյունավետ և ուժեղ առողջապահական համակարգի հիմնասյուն: 

Բոլոր բուժաշխատողները պետք է պաշտպանված լինեն համավարակի դեմ: Կին 

բուժաշխատողներն ավելի մեծ պաշտպանության կարիք ունեն։ 
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Չնայած այն կարևոր աշխատանքին, որը կին բուժաշխատողներ կատարում են ամեն 

օր, նրանք չեն գնահատվում այնպես, ինչպես իրենք արժանի են՝ ոչ առողջապահության 

ոլորտում, ոչ էլ ամբողջ հասարակության շրջանում: Ավելին, գոյություն չունեն հանրային 

քաղաքականություններ, որոնք համապարփակ կերպով կանդրադառնան վերջիններիս 

իրավունքների պաշտպանությանը։  
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Առաջարկություններ 

 

Կորոնավիրուսի հետևանքները հաղթահարելու և հետագայում նման հարվածներից 

խուսափելու համար պետք է հզորացնել առողջապահական համակարգը և դրա հիմքում 

կանգնած բուժաշխատողներին։ Միաժամանակ, հաշվի առնելով կորոնավիրուսի և 

առողջապահական արտակարգ իրավիճակների տարբեր ազդեցությունը կանանց և 

տղամարդկանց վրա, քաղաքականություններ մշակելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել այդ 

տարբերությունը և մշակել գենդերազգայուն քաղաքականություններ։ 

Այսպիսով, վեր հանված խնդիրների համատեքստում, ներկայացնում ենք հետևյալ 

առաջարկությունները․  

- Մշակել արտակարգ իրավիճակներում արագ արձագանքման ռազմավարություն, 

որպեսզի առողջապահական համակարգը և բուժաշխատողները լինեն 

պատրաստ և ունենան համապատասխան գիտելիքներ՝ արտակարգ 

իրավիճակներում ճիշտ և արագ գործելու համար։ Սա կօգնի նվազեցնել 

անորոշությունը և դրա հետևանքով առաջացող սթրեսն ու սխալները։ 

- Մշակել ընթացակարգ, որի համաձայն, արտակարգ իրավիճակներում 

իրականացվող գործողություններում ներգրավված անձանց կտրամադրվի 

հատուկ աջակցություն՝ երեխայի խնամքը կազմակերպելու համար։ Օրինակ, 

Իտալիայում ներդրվել է «Դայակի պարգևավճար» մինչև 1000 եվրո գումարային 

օգնությունը, որը հնարավորություն կտա առողջապահության ոլորտի 

աշխատողներին վճարել երեխաների տնային խնամքի համար: Ավստրիայում, 

Ֆրանսիայում, Գերմանիայում և Նիդեռլանդներում, որտեղ փակվել էին 

երեխաների խնամքի հաստատությունները և դպրոցները, որոշ 

հաստատություններ մնում էին բաց, վարակի դեմ պայքարում ներգրավված 

աշխատողների երեխաներին խնամելու համար: Գերմանիան մեծացրել է ցածր 

եկամուտ ունեցող ծնողների երեխաների խնամքի նպաստների 

հասանելիությունը։ 

- Գենդերազգայուն վերլուծությունները և մեթոդները հաշվի առնել տարբեր 

ոլորտներում որոշումներ կայացնելիս և քաղաքականություններ մշակելիս, լինի դա  

տեխնոլոգիայի, հանրային առողջապահության, ռիսկային հաղորդակցության, թե  

այլ ոլորտ։ Դա կօգնի հաղթահարել ոչ միայն կորոոնավիրուսով պայմանավորված 

արտակարգ իրավիճակը այլ նաև ապագայում հնարավոր այլ արտակարգ 

իրավիճակներում կայունություն կստեղծի։  
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- Ապահովել կանանց հավասար ներկայացուցչությունը COVID-19-ի հետևանքների 

հաղթահարմանն ուղղված պլանավորման և որոշումենրի կայացման 

գործընթացներում։ Տնտեսագիտական պլանավորման և արտակարգ 

իրավիճակների հաղթահարմանն ուղղված այն քաղաքականությունները, որոնց 

մշակման մեջ ներգրավված չեն կանայք պակաս արդյունավետ են կամ կարող են 

նույնիսկ վնաս հասցնել։ Անհատ կանանցից բացի, պետք է ներգրավված լինեն 

նաև կանանց այն կազմակերպությունները, որոնք ներգրավված են 

համայնքներում արտակարգ իրավիճակների հաղթահարման գործընթացներում։ 

- Ֆինանսական միջոցներ հատկացնել կանանց տնտեսական հզորացմանն 

աջակցելու համար, լինեն առողջապահության ոլորտի, թե այլ ոլորտների 

աշխատողներ։ 

Նշվածները միայն խնդրի լուծման մի քանի օրինակներ են։ COVID-19- ի դեմ պայքարում 

ռողջապահության ոլորտի կին աշխատողներին աջակցելու համար նման շատ միջոցներ 

իրականացնելու կարիք կա, սակայն խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ են երկարաժամկետ 

լուծումներ: 
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«Առողջություն և առողջապահություն» վիճակագրական տարեգիրք, Հայաստան 2020, Դ. 
Անդրեասյան, Ա. Բազարչյան, Մ. Մաթևոսյան, Լ. Միրզոյան, Գ. Մուրադյան, Ա. Սիմոնյան, Ս. 
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Առողջապահության համակարգի գործունեության գնահատում, Հայաստան 2019, Դ. 
Անդրեասյան, Ա. Բազարչյան, Լ. Բիձյան, Ա. Թորոսյան, Մ. Միրզոյան, Շ.Սարգսյան,.-Երևան: 
 
Առողջապահության համակարգի գործունեության գնահատում, Հայաստան 2016/ Դ. 
Անդրեասյան, Ա. Բազարչյան, Ս. Մանուկյան, Գ. Մուրադյան, Ա. Թորոսյան,Ա. Չամանյան, Լ. 
Բիձյան, Պ. Զելվեյան ՀՀ ԱՆ Ս. Ավդալբեկյանի անվան Առողջապահության ազգային 
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