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Աշխատանքին օժանդակող միջոցներ
Հարցեր բռնության մասին 
Աջակցություն կնոջը բացասական զգացմունքներից 
ձերբազատվելու հարցում
Բռնության անմիջական վտանգի գնահատման հարցեր
Անվտանգության պլան
Ուղղորդման աղյուսակ
Զուգընկերոջ կողմից բռնության դեպքում խնամքի ալգորիթմ
Ֆիզիկական զննման ստուգաթերթ
Սեռավարակի բուժում
Հերթական այցելություններ սեռական բռնությունից հետո՝ 
իրավիճակին հետևելու նպատակով
Թեստերի անցկացման ժամանակացույց
Սեռական բռնությունից հետո նախնական խնամքի ալգորիթմ
Սթրեսի նվազեցմանն ուղղված վարժություններ
Հիվանդության պատմության և բուժզննման ձևաթղթի նմուշ 
 Հիշեցման քարտ
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Երախտիքի խոսք

Այս ձեռնարկն ամփոփում է աշխարհի տարբեր ծայրերից 
հավաքված մարդկանց աշխատանքը, որոնք նվիրված են կանանց 
հանդեպ բռնության կանխարգելման և բռնության ենթարկված 
կանանց խնամքի ու աջակցման գործին: 

Մենք երախտագիտություն ենք հայտնում Փիթեր Գիչանգիին, 
Քելսի Հեգարթիին, Ռուքսանա Ջինային, Ջեյն Կոզիոլ-ՄքԼեյնին և 
Անա Ֆլավիա Լուկաս դ՛Օլիվեյրային տեքստի վրա աշխատելու, այն 
վերանայելու և խորհրդատվություն տրամադրելու համար և ԱՀԿ-ի 
Հոգեկան առողջության և թմրադեղերի կամ ալկոհոլի չարաշահման 
վարչությանը (MSD)՝ Մարկ վան Օմերենին հոգեկան առողջությամբ 
բաժիններում վերաբերող  ունեցած իր ներդրման համար, Լինն 
Ջոնսին և Կա Յանգ Պարկին:  

Մեզ նաև շատ է օգնել մասնակիցների ներդրումը` 2013թ. 
նոյեմբերին Բանգկոկում անցկացված «Առողջապահական ոլորտի 
արձագանքը Կանանց և աղջիկների հանդեպ բռնությանը» գլոբալ 
տեխնիկական խորհրդատվության ժամանակ, որը կազմակերպ-
ված էր ՄԱԿ-ի Կանանց, ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի և 
ԱՀԿ-ի կողմից: 

ԱՀԿ-ի Վերարտադրողական առողջության ու հետազո տու-
թյունների (ՎԱՀ/RHR) վարչությունից Կլաուդիա Գարսիա-Մորենոն  
ղեկավարել է այս ձեռնարկի պատրաստման գործընթացը և վե րա-
հսկել է վերջ նական տեքստի մշակումը: ՎԱՀ-ից (RHR) Ավնի Ամինը, 
Քրիստինա Պալիտոն ու Թաիս դե Ռեզենդը ունեցել են իրենց 
ներդրումները, և Թաիս դե Ռեզենդը մշակել է դաշտային փորձարկ-
ման ուղեցույցը: Սառա Ջոնսոնն ու Ուորդ Ռայնհարթը` «Յուրա» 
խմբա գրական ծառայությունից, պատասխանատու էին շարադրման 
ու խմբագրման համար (խոսքն անգլերն  բնօրինակի մասին է): 
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Նախաբան
Այս ձեռնարկը հիմնված է Առողջապահության համաշխար-

հային կազմակերպության (ԱՀԿ) ուղեցույցի վրա, որը կոչվում է 
«Ինչպես արձագանքել կանանց նկատմամբ զուգընկերոջ կողմից 
բռնության ու սեռական բռնության դեպքերում». ԱՀԿ կլինիկական 
ու նոր մատիվ ուղեցույցներ, 2013թ.: Այն նաև հիմնված է ԱՀԿ այլ 
ուղեցուցային փաստաթղթերի վրա, մասնավորապես.

•	 Բռնաբարության ենթարկվածների կլինիկական վարումը 
(ԱՀԿ, ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամ և ՄԱԿ-ի ՓԳՀ, 2004)

•	 Բժշկա-իրավական խնամքի ուղեցույցներ սեռական բռնու-
թյան զոհերի համար (ԱՀԿ, 2003թ.) 

•	 Համատեղ ԱՀԿ/ԱՄԿ ուղեցույցներ ՄԻԱՎ-ի հետկոնտակ-
տային կանխարգելման վերաբերյալ (հակառետրովիրուսային 
կանխարգելում - ՀՌՎԿ) (2007թ.) «Հոգեբանական առաջին 
օգնություն», ուղեցույց դաշտային աշխատողների համար 
(ԱՀԿ, Պատերազմական տրավմաների հիմնադրամ և Վորլդ 
Վիժն Միջազգային կազմակերպություն, 2011թ.) 

•	 mhGAP ուղեցույց հոգեկան, նյարդաբանական, թմրադեղերի 
և այլ միջոցների հետ կապված խանգարումների դեպքերի 
համար՝ ոչ մասնագիտացված բուժհաստատություններում 
կիրառելու համար (ԱՀԿ, 2010), Հումանիտար աղետների 
ժամանակ հոգեկան, նյարդաբանական, թմրադեղերի և այլ 
միջոցների օգտագործման հետ կապված խնդիրների կլինի-
կական վարումը (ԱՀԿ և ՄԱԿ-ի ՓԳՀ, պատրաստման փուլում 
է1):

Այս ձեռնարկի վերջնական տարբերակը կդառնա 2013-2017թթ. 
իրականացվող ՄԱԿ-ի Կանանց ու ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնա-
դրամի  «Հիմնական ծառայություններ բռնության ենթարկված 
կանանց ու աղջիկների համար» գլոբալ համատեղ ծրագրի առողջա-
պահական բաղադրիչի մաս: 

1 Ձեռնարկը հրատարակվել է 2015 թ.-ին:
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Ինչի՞ մասին է այս ձեռնարկը

Այս ձեռնարկը նախատեսված է բուժաշխատողների համար:  
Այն կարող է օգնել ձեզ խնամել բռնության ենթարկված կանանց:  
Կինը կարող է ենթարկված լինել ֆիզիկական, սեռական կամ էմո-
ցիոնալ բռնության զուգընկերոջ, իսկ սեռական բռնության դեպքում՝ 
ցանկացած բռնարարի կողմից: 

Բռնությունը վնաս է հասցնում կանանց առողջությանը ամենա-
տարբեր ձևերով՝ անմիջապես և ժամանակի ընթացքում, ակնառու 
և թաքնված կերպով:  Շահագործված ու բռնության են թարկված 
կանայք խնամքի ու աջակցության կարիք ունեն:  Որպես բուժ-
աշխատող, դուք, հնարավոր է, առաջին մարդը լինեք, ում հետ նա 
խոսում է բռնության մասին:  Այս ձեռնարկը հատկապես ուղղված է 
օգնելու  ձեզ, որպեսզի դուք պատշաճ կերպով արձագանքեք:  
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Ո՞րն է այս ձեռնարկի նպատակը
Բռնության ենթարկված կնոջն առաջնային աջակցություն 

ցուցաբերելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել կարիքների հետևյալ 
չորս տեսակը.

1. էմոցիոնալ/հոգեբանական առողջության անմիջական 
կարիքներ,

2. ֆիզիկական առողջության անմիջական կարիքներ,
3. անվտանգության ընթացիկ կարիքներ,
4. շարունակական աջակցություն և հոգեկան առողջության 

կարիքներ։
Կան պարզ միջոցներ, որոնցով բուժաշխատողները, ինչպես 

նաև նրանք, ովքեր մասնագետներ չեն, կարող են օգնել բռնության 
են թարկված կնոջը:  Այդ միջոցների կիրառումը  կարող է շատ 
կարևոր լինել կնոջ առողջության համար:

Այս ձեռնարկն առաջարկում է պարզ քայլեր ու տալիս 
խորհուրդներ՝ օգնելու ձեզ տրամադրել այդ խնամքը:  Ձեռնարկը 
բաղկացած է չորս բաժնից՝

1. Կանանց հանդեպ բռնության մասին իրազեկում,
2. Առաջնային աջակցություն զուգընկերոջ կողմից բռնության 

կամ սեռական ոտնձգության դեպքերում,
3. Լրացուցիչ կլինիկական խնամք սեռական բռնությունից 

հետո,
4. Լրացուցիչ աջակցություն հոգեկան առողջության համար։

Այս ձեռնարկում կան աշխատանքին օժանդակող  գործիքներ, 
որոնք կօգնեն ձեզ բռնության ենթարկված կամ ենթարկվող 
կանանց խնամքի ու օգնության ժամանակ:

Ձեռնարկի հիմքում ընկած ուղեցույցներն անմիջականորեն չեն 
անդրադառնում (մինչև 18 տարեկան)  երիտասարդ կանանց կամ 
տղամարդկանց:  Այնուամենայնիվ, այս ձեռնարկում տեղ գտած 
առաջարկներից շատերը կարող են կիրառելի լինել նաև երի-
տասարդ կանանց ու տղամարդկանց խնամքի համար:
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Տղամարդիկ ու սեռական բռնությունը
Տղամարդիկ նույնպես կարող են լինել զուգընկերոջ կողմից 

բռնության և սեռական ոտնձգության զոհեր:  Այնուամենայնիվ, 
ընդհանուր առմամբ կանայք ավելի հաճախ են ենթարկվում սե-
ռական բռնության, առավել դաժան ֆիզիկական բռնության, և 
ավելի հաճախ, տղամարդ զուգընկերն է կնոջ վրա վերահսկողու-
թյուն սահմանում:

Չնայած այս ձեռնարկում ուշադրությունը կանանց հանդեպ 
տղամարդկանց կողմից կատարված բռնության վրա է, խոր-
հուրդների մեծ մասը կարելի է կիրառել նաև տղամարդկանց ու 
տղաների հանդեպ սեռական բռնության դեպքերում:  Այն կիրառելի 
է նաև կանանց հանդեպ բռնության այն դեպքերում, երբ բռնարար 
են հանդիսանում ընտանիքի այլ անդամներ, ինչպես օրինակ 
սկեսուրը կամ հայրը:
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Ինչո՞ւ է կանանց հանդեպ բռնությունն առանձնահատուկ

Բռնության ենթարկված կնոջ կարիքները կարող են տարբեր-
վել բուժօգնություն պահանջող շատ այլ հիվանդներից, մաս-
նավորապես.

•	 Նա կարող է ունենալ բազմաբնույթ էմոցիոնալ կարիքներ, 
որոնց հարկ է ուշադրություն դարձնել,

•	 Նա կարող է վախեցած լինել և ունենալ քաջալերման 
կարիք, 

•	 Ձեր ամենակարևոր դերն այստեղ պետք է լինի ոչ թե 
ախտորոշումը, այլ աջակցությունը,

•	 Հնարավոր է, որ նա ունենա խնամքի կարիք, հնարավոր 
է՝ չունենա, 

•	 Հնարավոր է՝ անհրաժեշտ լինի շարունակաբար ապահովել 
նրա անվտանգությունը,

•	 Հնարավոր է, որ նրան անհրաժեշտ լինի ուղղորդում կամ 
մեկ այլ միջոց այն կարիքների համար, որոնք հնարավոր 
չէ հոգալ առողջապահական ոլորտի շրջանակներում,

•	 Նրան անհրաժեշտ է աջակցություն, որպեսզի կարողանա 
ինքն իրեն վերագտնել ու կայացնել իր սեփական 
որոշումները:
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Առաջնորդող սկզբունքներ՝ կանանց 
ուղղված առողջապահական 
ծառայություններ տրամադրելիս
Կանանց ուղղված խնամք: Կանանց ցանկությունները որոշիչ 

դեր ունեն, երբ դուք նրանց խնամք եք տրամադրում:

Գործեք՝ արձագանքելով նրա ցանկություններին, նրան տրա-
մադրեք հնարավորինս լավագույն խնամք և խուսափեք նրան լրա-
ցուցիչ վնաս հասցնելուց:

Կանանց ուղղված խնամք տրամադրելիս անհրաժեշտ է առաջ-
նորդվել  երկու հիմնական սկզբունքով՝ հարգանք կնոջ իրա վունք-
ների հանդեպ և գենդերային հավասարության խթանում:  Ի՞նչ է սա 
նշանակում գործնականում:

1. Իրավունքների վրա հիմնված մոտեցում.  
Կանանց իրավունքները շարադրված են մարդու իրավունքների 

միջազգային համաձայնագրերում:  Ձեր երկիրը ստորագրել է այդ 
համաձայնագրերից շատերը2:  

Այդ իրավունքներից են՝

•	 Կյանքի իրավունքը. կյանք, որտեղ չկա վախ ու բռնություն:
•	 Ինքնորոշման իրավունքը. իրավունք ունենալ ընդունել  

սեփական որոշումները՝  ներառյալ սեռական կյանքի և վե-
րարտադրողական առողջության վերաբերյալ, իրավունք 
ունենալ հրաժարվել բժշկական ընթացակարգերից և/կամ 
իրավական քայլեր ձեռնարկել:

•	 Բարձրորակ առողջապահական ծառայություններ ստա
նալու իրավունքը. բարձրորակ առողջապահական ծառա-
յություններ, որոնք մատչելի, հասանելի ու ընդունելի են կա-
նանց համար։

2 «Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին» 
ՄԱԿ-ի կոնվենցիա, Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիան  մարդ կանց շա-
հա  գործման (թրաֆիկինգ) դեմ պայքարի մասին, Մարդու իրավունքների 
և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին եվրոպական 
կոնվենցիան:
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•	 Խտրականության չենթարկվելու իրավունքը. առող-
ջապահական ծառայություններ, որոնք առաջարկվում են 
առանց խտրականության և բուժումը չի մերժվում՝ հիմ-
նվելով ռասայական, ազգային, կաստայական, կրոնա կան 
պատկանելության, սեռական կողմնորոշման, հաշ մանդա-
մության առկայության, ամուսնական կարգա վիճակի, 
զբաղ վածության կամ քաղաքական հայացքների վրա: 

•	 Գաղտնիության իրավունքը. խնամքի, բուժման և խոր-
հրդատվության տրամադրում, որը անձնական է ու գաղտնի. 
տեղեկատվությունը կարելի է տրամադրել երրորդ անձանց 
միայն կնոջ համաձայնությամբ։

•	 Իրազեկված լինելու իրավունք.  իրավունք՝ իմանալու, թե 
ինչ տեղեկություններ են հավաքագրվել իրենց առողջության 
վերաբերյալ և ստանալու այդ տեղեկությունները, ներառյալ 
բժշկական գրառումները։

Ձեր պրակտիկայում: Վերաբերվեք կանանց արդար և հար-
գալից կերպով և խտրականության մի՛ ենթարկեք նրանց:  Նաև 
իմացեք, որ կինը կարող է բախվել խտրականության բազմաթիվ 
ձևերի ոչ միայն այն պատճառով, որ նա կին է, այլ նաև իր ռասայի, 
ազգության, կաստայի, սեռական կողմնորոշման, կրոնի, հաշման-
դամության, ինչպես նաև այլ բնութագրերի պատճառով, կամ այն 
պատճառով, որ նա ենթարկվել է բռնության:

2. Գենդերային զգայունություն և հավասարություն: Գեն-
դերային զգայուն լինել նշանակում է իրազեկ լինել, որ կանանց և 
տղամարդկանց միջև եղած անհավասարությունից է կախված 
տղա  մարդկանց ու կանանց վերաբերմունքը միմյանց հանդեպ, 
առող ջության պահպանման համար անհրաժեշտ միջոցների հա-
սանելիությունը նրանցից յուրաքանչյուրի համար և հաճախ նաև՝ 
առողջապահական համակարգի վերաբերմունքը նրանց հանդեպ:  
Առողջապահության մեջ գենդերային հավասարություն ապահովել 
նշանակում է կնոջն ու տղամարդուն հավասարապես տրամադրել 
խնամք՝ հաշվի առնելով նրանց առողջական վիճակից բխող 
կարիքներն ու մտահոգությունները, որպեսզի նրանք հավասա-
րապես կարողանան իրացնել առողջ լինելու իրենց իրավունքները 
և պոտենցիալը:
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Կարևոր է հասկանալ, որ կանանց հանդեպ բռնության հիմքում 
ընկած է կանանց ու տղամարդկանց միջև եղած անհա-
վասարությունը, ինչպես նաև այն, որ տղամարդկանց համեմա-
տությամբ կանանց ավելի քիչ են հասանելի այնպիսի ռեսուրսներ, 
ինչպիսիք են օրինակ, փողն ու տեղեկատվությունը, և հնարավոր 
է կանայք չունեն  ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու ազա տու-
թյուն. Նրանց կարող են մեղադրել և դատապարտել բռնության 
պատճառով, և նրանք կարող են ամոթ զգալ ու ցածր ինքնա-
գնահատական ունենալ:

Ձեր պրակտիկայում: Որպես խնամք իրականացնող, դուք 
պարտավոր եք առնվազն չխորացնել այս անհավասարությունները 
և խթանել կանանց անկախությունն ու արժանապատվությունը՝

•	 իրազեկ  լինելով կանանց և տղամարդկանց միջև ուժերի 
անհավասար բաշխվածության և նորմերի մասին, որոնք 
նպաստում են կանանց նկատմամբ բռնությանը, 

•	 ամրապնդելով նրա արժեքը որպես անձ,
•	 հարգելով նրա արժանապատվությունը,
•	 լսելով նրա պատմությունը, հավատալով նրան և կարևո-

րություն տալով նրա ասածներին,
•	 չմեղադրելով ու չդատապարտելով նրան,
•	 տրամադրելով նրան տեղեկություն ու խորհրդատվություն, 

որը կաջակցի նրան կայացնելու իր սեփական որոշումները:
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ՄԱՍ 1
Իրազեկում կանանց նկատմամբ               
բռնության մասին 
Ի՞նչ է կանանց նկատմամբ բռնությունը
Այս ձեռնարկը անդրադառնում է տղամարդկանց կողմից կա-

նանց  նկատմամբ  բռնությանը, մասնավորապես՝ սեռական ոտն-
ձգու   թյանն ու զուգընկերոջ կողմից բռնությանը:

Սեռական ոտնձգություն
Սեռական ոտնձգությունը վերաբերում է բռնի սեռական հարա-

բերությանը կամ բռնաբարությանը, որը կարող է կատարվել ինչ-որ 
մեկի կողմից, ում կինը ճանաչում է (զուգընկեր, ընտանիքի այլ 
անդամ, ընկեր կամ ծանոթ) կամ անծանոթի կողմից:

Բռնություն զուգընկերոջ կողմից
Զուգընկերոջ կողմից բռնությունը կարող է վերաբերել ներ-

կայումս տեղի ունեցող կամ անցյալում տեղի ունեցած բռնության 
կամ շա հագործման դեպքերին, որոնք կատարվել են նրա  ներկա 
կամ նախկին զուգընկերոջ կողմից (ամուսին, ընկեր կամ սիրեկան):

Կինը կարող է զուգընկերոջ կողմից ենթարկվել մի քանի տե-
սակի բռնության՝ ֆիզիկական բռնություն, էմոցիոնալ/հոգեբա նա-
կան շահագործում, վերահսկող վարքագիծ և սեռական բռնու թյուն:

Ֆիզիկական բռնություն
Ֆիզիկական բռնությունը ներառում է մարմնական վնասվածք 

կամ վնաս հասցնելը, օրինակ, ձեռքով կամ ոտքով հարվածելը, 
ծեծելը, հրելը, զենքով վնասելը:

Էմոցիոնալ/հոգեբանական շահագործում
Էմոցիոնալ/հոգեբանական շահագործումը կարող է ներառել 

վարքագծի շատ տեսակներ, ինչպես օրինակ.
•	 անընդհատ կնոջը քննադատելը,
•	 նրան անուններ կպցնելը կամ ասելը, որ նա տգեղ է կամ 

հիմար,
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•	 սպառնալը, որ վնաս կհասցնի նրան կամ նրա երեխաներին,
•	 սպառնալը, որ կջարդի, այն ինչ նրա համար թանկ է,
•	 նրան հանրության առաջ նսեմացնելն ու նվաստացնելը։

Վերահսկող վարքագիծ
Սա ներառում է, օրինակ.
•	 թույլ չտալ կնոջը տնից դուրս գալ, կամ տեսնել ընտանիքին ու 

ընկերներին,
•	 համառորեն պահանջել, որ կինը միշտ ասի, թե որտեղ է 

գտնվում,
•	 հաճախ կասկածել, որ կինն անհավատարիմ է,
•	 արգելել կնոջն առանց թույլտվության դիմել որևէ հաս-

տատություն բժշկական օգնություն ստանալու համար,
•	 նրան առանց գումարի թողնել՝ տան հոգսերը հոգալու հա-

մար։

Սեռական բռնություն
Սա ներառում է.
•	 ստիպել կնոջը սեռական հարաբերություն ունենալ կամ 

սեռական գործողություններ կատարել, երբ նա դա չի ցան-
կանում,

•	 վնասել կնոջը սեռական հարաբերության ժամանակ,
•	 ստիպել նրան սեռական հարաբերություն ունենալ՝ առանց 

պաշտպանվելու հղիությունից ու վարակներից։

Ինչպե՞ս բացահայտել բռնության                 
ենթարկված կնոջը 
Բուժաշխատողներին անհրաժեշտ է իրազեկ լինել, որ կանանց 

առողջական խնդիրները կարող են առաջացած կամ վատթարա-
ցած լինել հենց բռնության հետևանքով: Հնարավոր է, որ կինը ներ-
կայումս շարունակաբար բռնության է ենթարկվում տանը կամ 
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ենթարկվել է նախկինում:  Կամ հնարավոր է, որ նա վերջերս կամ էլ 
անցյալում ենթարկվել է սեռական ոտնձգության:

Բռնության ենթարկված կանայք հաճախ բժշկական օգնության 
են դիմում՝ ելնելով զգացմունքային կամ ֆիզիկական վիճակից, որ 
հենց բռնության հետ է կապված լինում՝  ներառյալ վնասվածքները:  

Սակայն կանայք հաճախ չեն խոսում բռնության մասին, քանի 
որ ունենում են ամոթի ու վախի զգացում, որ իրենց կմեղադրեն, 
կքննադատեն դրա համար, կամ վախենում են իրենց զուգընկերո-
ջից:

Դուք կարող եք կասկածել, որ կինը ենթարկվել է բռնության, 
եթե նրա մոտ առկա է հետևյալ կետերից որևէ մեկը՝

•	 շարունակական առողջական խնդիրներ՝ կապված հուզա-
կան վիճակի հետ, ինչպիսիք են սթրեսը, անհանգստու-
թյունը, դեպրեսիան,

•	 վնասակար վարքագծերը, ինչպիսիք են ալկոհոլի կամ 
թմրանյութի չարաշահումը,

•	 ինքնավնասման մտքեր, ծրագրեր և գործողություններ կամ 
ինքնասպանության փորձ,

•	 վնասվածքներ, որոնք կրկնվում են, կամ որոնց բացա տրու-
թյունը լիարժեք չէ,

•	 կրկնվող սեռավարակներ,

•	 անցանկալի հղիություններ,

•	 անբացատրելի խրոնիկական ցավ կամ վիճակներ (կոնքի 
ցավ կամ սեռական խնդիրներ, աղեստամոքսային տրակտի 
խնդիրներ, միզասեռական համակարգի վարակներ, գլխա-
ցավեր),

•	 կրկնվող այցեր բժշկի մոտ առանց հստակ ախտորոշման։
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Առողջապահության համաշխարհային կազմակեր պու-
թյունը խորհուրդ չի տալիս բժշկական օգնության դիմած 
բոլոր կանանց համատարած հետազոտության ենթարկել՝ 
բռնության հետքեր գտնելու նպատակով: Փոխարենը, 
ԱՀԿ-ն քաջալերում է բուժաշխատողներին բարձրացնել 
խնդիրն այն կանանց հետ, որոնց մոտ կան վնասվածքներ 
ու վիճակներ, որոնք բռնության առկայության կասկած են 
առաջացնում:  

«Ի՞նչ պետք է անեմ, երբ կասկածում եմ, որ 
բռնություն է գործադրվել»

Երբեք մի՛ բարձրացրեք զուգընկերոջ կողմից հնարավոր բռնու-
թյան մասին հարցը, եթե կինը մենակ չէ:  Նույնիսկ, եթե նա մի այլ 
կնոջ հետ է, այդ կինը կարող է լինել բռնարարի մայրը կամ քույրը:

Եթե ամեն դեպքում որոշել եք բռնության մասին հարցնել, դա 
արեք կարեկցանքով և առանց նրան մեղադրելու:  Խոսե՛ք ձեր 
աշխատած համայնքի ու նրա մշակույթի համար ընդունելի և 
պատշաճ ոճով:  Որոշ կանանց հնարավոր է դուր չգան «բռնություն» 
և «շահագործում» բառերը:  Տարբեր մշակույթներում ու համայնք-
ներում այդ խնդիրը տարբեր բառերով են արտահայտում:  Կարևոր 
է, որ օգտագործեք հենց այն բառերը, որոնք հենց իրենք` կանայք են 
գործածում:  

Հաջորդ էջում ներկայացվող աշխատանքին օժանդակող գոր-
ծիքը առաջարկում է պնդումների ու հարցերի օրինակներ, որոնք 
դուք կարող եք գործածել՝ զուգընկերոջ կողմից գործադրվող 
բռնության մասին տեղեկանալու համար:
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Աշխատանքին օժանդակող միջոց

Հարցեր բռնության մասին

Ստորև ներկայացվում են որոշ պնդումներ, որոնք շուրջ դուք 
կարող եք խոսել կնոջ հետ բռնության մասին՝ առանց ուղիղ հարցեր 
տալու.

•	 Շատ կանայք խնդիրներ են ունենում իրենց ամուսնու կամ 
զուգընկերոջ հետ, կամ մեկ այլ անձի հետ, ում հետ ապրում 
են:

•	 Ես առնչվել եմ ձեզ նման առողջական խնդիրներ ունեցող 
կանանց հետ (բուժել եմ), որոնք տանը խնդիրներ են 
ունեցել:

Այստեղ ներկայացվում են նաև որոշ պարզ և ուղիղ հարցեր, 
որոնցով դուք կարող եք սկսել զրույցը՝ ցույց տալով, որ ուզում եք 
լսել կնոջ խնդիրների մասին:  Կախված նրա պատասխաններից՝ 
շարունակեք հարցեր տալ ու լսել նրա պատմությունը: Եթե նա այս 
հարցերից որևէ մեկին «այո» պատասխանի, նրան առաջարկեք 
առաջնային աջակցություն (տե՛ս էջ 22):

•	 Դուք վախենու՞մ եք ձեր ամուսնուց (զուգընկերոջից)։
•	 Ձեր ամուսինը (զուգընկերը) կամ տան անդամներից որևէ 

մեկը ձեզ երբևէ սպառնացե՞լ է, որ որևէ ձևով կվնասի կամ 
ֆիզիկական վնասվածք կհասցնի:  Եթե այո, ապա ե՞րբ է դա 
տեղի ունեցել:

•	 Ձեր ամուսինը (զուգընկերը) կամ տան անդամներից որևէ 
մեկը ձեզ վախեցրել կամ վիրավորե՞լ է: 

•	 Ձեր ամուսինը (զուգընկերը) փորձու՞մ է ձեզ վերահսկել, 
օրինակ, թույլ չտալ, որ դուք գումար ունենաք կամ տնից 
դուրս գաք:

•	 Ձեր ամուսինը (զուգընկերը) ստիպե՞լ է ձեզ ունենալ 
սեռական հարաբերություն կամ որևէ սեռական շփում, որը 
դուք չեք ցանկացել:

•	 Ձեր ամուսինը (զուգընկերը) սպառնացե՞լ է սպանել ձեզ:
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Զուգընկերոջ կողմից կատարված բռնության 
մասին տվյալների փաստաթղթավորում 

Շարունակական խնամք տրամադրելիս՝ կարևոր է փաստա-
թղթավորումը, որը կարող է ծառայել որպես հիշեցում ինքներդ ձեզ 
կամ որպես զգուշացում մեկ այլ բուժաշխատողի համար՝ հետագա 
այցելությունների ժամանակ:

Վնասվածքների փաստաթղթավորումը կարող է կարևորվել, 
եթե կինը որոշում կայացնի դիմել ոստիկանություն3: Տեղեկացրեք 
կնոջը, թե ինչը պետք է գրի առնեք և ինչու:  Հարցրեք, արդյո՞ք նա 
դա նորմալ է ընդունում:  Շարժվեք ըստ նրա ցանկությունների։            
Եթե նա չի ցանկանում, որ որևէ բան գրի առնվի, մի՛ գրանցեք:

o Բժշկական գրառումներում մուտքագրեք առողջության հետ 
կապված գանգատները, ախտանիշներն ու նշանները, 
ինչպես որ դա կանեիք ցանկացած կնոջ համար՝ ներառելով 
նաև նրա վնասվածքների նկարագրությունը:  Օգտակար 
կլինի նշել նաև այդ վնասվածքների պատճառի կամ 
ենթադրյալ պատճառի մասին, կամ այլ հանգամանքների 
մասին, ինչպես օրինակ, թե ով է վնասվածքը պատճառել:

o Ոչինչ մի՛ գրառեք այնպիսի տեղերում, որոնք հասանելի են 
անձանց, որոնց տեղեկացված լինելու անհրաժեշտությունը 
չկա,  օրինակ ռենտգենի թղթիկի կամ մահճակալի ցուցա-
նակի վրա:

o Զգո՛ն եղեք այն իրավիճակներում, որտեղ գաղտնիությունը 
հնարավոր է չպահպանվի:  Ուշադի՛ր եղեք, թե որտեղ ինչ 
գրառում եք կատարում և ձեր գրառումները որտեղ եք 
թողնում:

o Գաղտնիության ավելի բարձր մակարդակ ապահովելու 
նպատակով որոշ հաստատություններ կիրառում են կոդեր 
կամ հատուկ նշաններ՝ տարբերակելու բռնության կամ 
կասկածվող բռնության դեպքերը:

3 ՀՀ-ում համապատասխան փաստաթղթավորումը կատարվում է ոստի-
կանություն դիմելուց հետո, ուստի նախքան դիմելը փաստաթղթավորու մը 
հիմք չի հանդիսանում  (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 176, 180 հոդվածներ)։
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Ի՞նչ անել, եթե դուք կասկածում եք բռնության մասին, բայց 
կինը չի ցանկանում դա բացահայտել

•	 Մի՛ ճնշեք կնոջը և նրան ժամանակ տվեք որոշելու, թե նա 
ինչի մասին է ցանկանում խոսել ձեզ հետ,

•	 տեղեկացրեք նրան առկա ծառայությունների մասին, եթե 
նա որոշի դրանցից օգտվել,

•	 նրան առաջարկեք տեղեկատվություն՝ կանանց ու 
երեխաների առողջության վրա բռնության ունեցած 
ազդեցությունների վերաբերյալ։

•	 Առաջարկեք նրան կրկին այցելել։
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Մաս 2
Առաջնային աջակցություն սեռական 
ոտնձգության և զուգընկերոջ կողմից 
բռնության ժամանակ

Ի՞նչ է առաջնային աջակցությունը

Առաջնային աջակցությունը խնամքի տրամադրումն է և 
արձագանքը կնոջ էմոցիոնալ, ֆիզիկական, անվտանգության ու 
աջակցության հետ կապված կարիքներին առանց ներխուժելու նրա 
անձնական կյանք:

Հաճախ, առաջնային աջակցությունն ամենակարևոր 
խնամքն է, որ դուք կարող եք տրամադրել:  Նույնիսկ եթե սա 
միակ բանն է, որ Դուք կարող եք անել, դրանով դուք ձեր այցելուին 
մեծապես կօգնեք:  Առաջնային աջակցության տրամադրումն օգնել 
է տարբեր ընկճող ու սթրեսային իրավիճակների միջով անցած 
մարդկանց, այդ թվում նաև բռնության ենթարկված կանանց: 

ՀԻՇԵ՛Ք: Սա կարող է լինել ձեր միակ հնարա վո-
րությունը՝ օգնելու այս կնոջը:
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Առաջնային աջակցությունը ներառում է հինգ պարզ գործո
ղություն, որոնք արձագանքում են միաժամանակ հուզական ու 
ընթացիկ կարիքներին: 

Լսել Կնոջը լսել ուշադիր, կարեկցանքով 
ու առանց քննադատության

Հարցեր տալ 
մտահոգությունների 
ու կարիքների 
մասին

Գնահատել նրա տարբեր 
կարիքներն ու մտահոգությունները՝ 
էմոցիոնալ, ֆիզիկական, 
սոցիալական և ընթացիկ, (օր.՝ 
երեխայի խնամք) և արձագանքել 
դրանց:

Համաձայնել Ցույց տալ, որ հասկանում 
ու հավատում եք նրան:  
Հավաստիացնել, որ նա մեղավոր չէ:

Ուժեղացնել 
անվտանգությունը

Քննարկել ինքնապաշտպանական 
պլան, որով նա կարող է 
պաշտպանվել հետագա վնասից, 
եթե բռնությունը կրկնվի:

Աջակցել Աջակցել նրան՝ օգնելով 
տեղեկացված լինել և կարողանալ 
կապ հաստատել՝ օգտվելու առկա 
ծառայություններից ու սոցիալական 
աջակցությունից

Տե՛ս էջ 26-ից 41-ը՝  առաջնային աջակցության վերը նշված հինգ 
գործողություններից յուրաքանչյուրի մասին ավելին իմանալու հա-
մար: Այս ձեռնարկի վերջին էջում դուք կգտնեք հիշեցման քարտ՝ 
առաջնային աջակցության քայլերի վերաբերյալ:
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Առաջնային աջակցությունը հոգում է 
հուզական կարիքները

Առաջնային աջակցությունը կարող է լինել ամենակարևոր 
խնամքը, որը դուք կարող եք տրամադրել, և հնարավոր է, դա 
լինի այն ամենը, ինչի կարիքն ունի կինը:

Առաջնային աջակցությունը հուզական ու ընթացիկ 
կարիքների հանդեպ խնամքն է:  Աջակցության նպատակներից 
են՝
•	 բացահայտել նրա կարիքներն ու մտահոգությունները,
•	 լսել և ընդունել նրա մտահոգություններն ու 

փորձությունները,
•	 օգնել նրան իրեն մեկուսացված չզգալ, հանդարտեցնել ու 

հուսադրել,
•	 քաջալերել նրան զգալու, որ նա ինքն իրեն կարող է օգնել 

և կարող է նաև աջակցություն խնդրել,
•	 պարզել, թե կինը այդ իրավիճակից ելքի ինչ 

տարբերակներ ունի
•	 հարգել կնոջ ցանկությունները,
•	 օգնել նրան գտնելու սոցիալական, ֆիզիկական ու 

էմոցիոնալ աջակցություն,
•	 ուժեղացնել անվտանգությունը։

Հիշե՛ք, երբ դուք օգնում եք կնոջը ընթացիկ կարիքների 
հարցում, դա օգնում է նրան հոգալու նաև իր էմոցիոնալ 
կարիքները:

Իսկ երբ դուք աջակցում եք կնոջը իր էմոցիոնալ կարիքների 
հարցում, դուք ուժեղացնում եք նրա կարողությունը՝ հոգալու 
իր ընթացիկ կարիքները:
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Դուք չպետք է՝

•	 լուծեք նրա խնդիրները,
•	 համոզեք նրան խզել հարաբերությունները բռնարարի 

հետ,
•	 համոզեք նրան դիմել որևէ այլ ծառայության, օրինակ 

ոստիկանություն ու դատարան, 
•	 մանրակրկիտ հարցեր տաք, որոնք կստիպեն նրան 

վերապրել ցավոտ դեպքերը,
•	 խնդրեք նրան վերլուծել, թե ինչ է տեղի ունեցել ու ինչու,
•	 ստիպեք նրան պատմել ձեզ դեպքի հետ կապված իր զգաց-

մունքների ու արձագանքի մասին։
Նման գործողությունները ավելի շուտ կարող են վնասել, քան 

օգուտ տալ նրան:

Խորհուրդներ զրույցը վարելու համար

•	 Ընտրեք մեկուսի վայր խոսելու համար, որտեղ ոչ ոք ձեզ չի 
կարող լսել (բայց ոչ այնպիսի տեղ, որը բոլորին կհուշի, թե 
ինչու եք այդտեղ գնացել),

•	 Վստահեցրեք նրան, որ դուք իր ասածները չեք կրկնի որևէ 
մեկի մոտ և որ չեք տեղեկացնի որևէ մեկին, ում 
տեղեկացված  լինելու անհրաժեշտությունը չկա:  Եթե 
ձեզանից պահանջվում է զեկուցել նրա վիճակի մասին, 
բացատրեք նրան, թե ինչ պետք է զեկուցեք և ում,

•	 Նախ քաջալերեք նրան խոսել և ցույց տվեք,                                
որ դուք լսում եք,

•	 Քաջալերեք նրան շարունակել խոսելը, եթե նա 
ցանկություն ունի, բայց մի՛ ստիպեք: («Կցանկանայի՞ք այդ 
մասին ավելի մանրամասն պատմել»),

•	 Լռության դադարներ տվեք:  Եթե լալիս է, նրան 
հանդարտվելու ժամանակ տվեք:

Հիշե՛ք. Միշտ հարգե՛ք նրա ցանկությունները:
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 ԼՍԵԼ
Նպատակը

Կնոջը հնարավորություն տալ ապահով ու մեկուսի վայրում 
որևէ հոգատար մարդու (ով ցանկանում է օգնել նրան), ասելու այն, 
ինչ ինքը ցանկանում է:  Սա կարևոր է հուզական տեսանկյունից 
նրա վերականգնման համար:

Լսելը լավ հաղորդակցության ամենակարևոր մասն և առաջ-
նային աջակցության հիմքը:  Սա ավելին է, քան կնոջ բառերը 
ուղղակի լսելը, ինչը նշանակում է՝

•	 նրա բառերի հետևում տեսնել թաքնված զգացմունքները,
•	 լսել այն ամենը, ինչ նա ասում է և չի ասում,
•	 ուշադրություն դարձնել ոչ վերբալ հաղորդակցությանը (թե՛ 

ձեր. և թե՛ նրա), ներառյալ դեմքի արտահայտությունները, 
աչքերի կոնտակտը, շարժուձևը,

•	 նստել կամ կանգնել նույն հարթության վրա և այնքան 
մոտ, որ կնոջը ցույց տաք ձեր մտահոգությունն ու 
ուշադրությունը, բայց ոչ այնպես, որ դա իր անձնական 
տարածք ներխուժման նմանվի,

•	 ցույց տալ, որ դուք կարեկցում եք նրան և հասկանում                                       
նրա զգացմունքները:
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Ակտիվ ունկնդրման ժամանակ ինչ է պետք անել, և ինչ 
պետք չէ անել

Ի՞նչ անել Ի՞նչ չանել

Ձեր  վարքը

Եղեք համբերատար ու 
հանդարտ։

Մի՛ ճնշեք նրան, որ պատմի իր 
պատմությունը։

Թող նա իմանա, որ դուք 
իրեն լսում եք, օրինակ, գլխով 
դրական շարժում արեք կամ 
ընթացքում ասեք «Հասկանում 
եմ», «Պարզ է»:

Մի՛ նայեք ձեր ժամացույցին 
կամ արագ մի՛ խոսեք:  
Մի՛ պատասխանեք 
հեռախոսազանգին, մի՛ նայեք 
համակարգչին կամ մի ՛գրեք:

Ձեր վերաբերմունքը

Ընդունեք նրա 
զգացմունքները, ինչպիսիք 
դրանք կան։ 

Մի՛ դատեք նրան այն բանի 
համար, ինչ ինքը արել է, կամ 
չի արել, կամ թե ինչպես է նա 
իրեն զգում:  

Մի՛ ասեք. «Դուք չպետք է 
այդպես զգաք ձեզ» կամ «դուք 
չպետք է ձեզ բախտավոր 
համարեք, որ ողջ եք մնացել» 
կամ «Խեղճ կին» անվանեք:

Թույլ տվեք, որ նա իր 
պատմությունն իր ցանկացած 
տեմպով պատմի։

Մի՛ շտապեցրեք նրան:

Ձեր խոսքը

Նրան հնարավորություն տվեք 
ասելու այն, ինչ ցանկանում է, 
հարցրեք. «Ինչպե՞ս կարող ենք 
ձեզ օգնել»։

Մի՛ ենթադրեք, որ գիտեք, թե 
որն է իր համար լավագույն 
տարբերակը:

Քաջալերեք նրան շարունակել 
պատմել, եթե նա ցանկանում 
է, հարցրեք. «Կցանկանայի՞ք 
ավելի մանրամասն պատմել»:

Մի՛ ընդհատեք: Սպասեք, 
որ նա ավարտի իր խոսքը, 
նախքան նրան հարցեր տալը: 



28

Թույլ տվեք, որ երբեմն 
լռություն տիրի: Նրան 
մտածելու ժամանակ տվեք: 

Մի՛ փորձեք նրա փոխարեն 
ավարտել մտքերը:

Կենտրոնացեք նրա հետ 
պատահածի ու նրան 
աջակցություն առաջարկելու 
վրա:

Մի՛ պատմեք նրան ուրիշ նման 
դեպքերի կամ ձեր խնդիրների 
մասին:

Ընդունեք ու հարգեք նրա 
ցանկությունները:

Մի՛ մտածեք կամ գործեք 
այնպես, ասես դուք նրա 
փոխարեն պետք է լուծեք իր 
խնդիրները: 
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ՀԱՐՑԵՐ ՏԱԼ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՈՒ  

ՄՏԱՀՈԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Նպատակը
Հասկանալ, թե ինչն է ամենակարևորը կնոջ համար: Հարգել 

նրա ցանկությունները և արձագանքել նրա կարիքներին:

Կնոջ պատմությունը լսելիս՝ հատուկ ուշադրություն դարձրեք, 
թե նա ինչ է ասում իր կարիքների ու մտահոգությունների մասին 
(կամ ինչ չի ասում, բայց նկատի ունի իր արտահայտություններով ու 
ոչ վերբալ հաղորդակցությամբ): Նա կարող է ձեզ ասել իր ֆի
զիկական, հուզական կամ տնտեսական կարիքների մասին, իր 
անվտանգության հետ կապված մտահոգությունների և սոցիա
լական աջակցության մասին, որի կարիքը նա նույնպես ունի:  
Դուք կարող եք օգտագործել ստորև ներկայացվող մեթոդները՝ 
օգնելու նրան արտահայտել իր կարիքները և վստահ լինելու, որ 
դուք նրան հասկանում եք:

Շփվելու մեթոդներ

Սկզբունքներ Օրինակներ

Ձեր հարցերը ձևակերպեք 
այնպես, որ զրույց սկսեք նրա 
հետ:

«Ինչի՞ մասին կուզեիք 
խոսել»:

Չսահմանափակող հարցեր 
տվեք նրան՝ քաջալերելով նրան 
խոսել, այլ ոչ թե միայն ասել 
«այո» կամ «ոչ»:

«Ի՞նչ եք կարծում կամ 
մտածում այդ մասին»:

Կրկնեք կամ վերաձևակերպեք 
նրա ասածները, որ ստուգեք՝ 
արդյո՞ք ճիշտ եք հասկացել նրան:

«Դուք ասացիք, որ շատ 
հիասթափված եք»:
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Ուշադրություն  դարձրեք  նրա 
զգացմունքներին:

«Այնպիսի տպավորություն 
է, որ դուք բարկանում եք 
դրանից»:
«Թվում է, որ դուք 
անտրամադիր եք»:

Մանրամասնեք, եթե դրա 
անհրաժեշտությունը կա:

«Կարո՞ղ եք ինձ այդ մասին 
մի փոքր ավելին պատմել»:

Օգնեք նրան բացահայտել ու 
արտահայտել իր իսկ կարիքներն 
ու մտահոգությունները:

«Որևէ բան կա՞, որի կարիքը 
դուք ունեք, կամ որը ձեզ 
մտահոգում է»:
«Կարծես թե ձեզ կացարան  
անհրաժեշտ կլինի»:
«Այնպիսի տպավորություն 
ունեմ, որ դուք 
անհանգստանում եք ձեր 
երեխաների համար»:

Ամփոփեք այն ամենն, ինչ նա 
ասել է:

«Կարծես, դուք ուզում էիք 
ասել, որ….»

Ինչի՞ց պետք է խուսափել 

Մի՛ տվեք  ուղղորդող հարցեր, ինչպես օրինակ. «Ենթադրում եմ, 
որ դա ձեզ տխրեցնում է, այնպես չէ՞»:

Մի՛ տվեք «ինչու» -ով սկսվող հարցեր, ինչպես օրինակ. «Ինչու՞ 
եք դուք այդպես վարվել»։ Դրանք կարող են մեղադրական հնչել:
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ՀԱՄԱՁԱՅՆԵԼ

Նպատակը

Վստահեցնել կնոջը, որ իր պարագայում նման զգացմունքներ 
ունենալը նորմալ է, որ դրանք արտահայտելով նա իրեն չի վտան-
գում և որ նա իրավունք ունի ապրելու առանց բռնության ու վախի:

Վերահաստատելով այն ամենը, ինչի միջով նա անցել է, դուք 
ցույց եք տալիս, որ նրան ուշադիր լսել եք, որ հասկանում եք, թե նա 
ինչ է ասում, և որ հավատում եք նրա ասածներին՝ առանց նրան 
դատա պարտելու կամ վերապահումների:

Կարևոր բաներ, որ դուք կարող եք ասել.

•	 «Դա ձեր մեղքը չէ:  Դուք մեղավոր չեք»:
•	 «Արտահայտվելը լավ է»:
•	 «Ձեզ կարող են օգնել» (ԴԱ ԱՍԵՔ, ՄԻԱՅՆ ԱՅՆ ԴԵՊ-

ՔՈՒՄ, ԵԹԵ ԻՐՈՔ ԱՅԴՊԵՍ Է)
•	 «Կատարվածը ոչ մի արդարացում կամ ներում չունի»:
•	 «Ոչ ոք արժանի չէ, որ իրեն հարվածի իր զուգընկերը»:
•	 «Դուք միակը չեք:  Ցավոք, շատ այլ կանայք այս նույն 

խնդրի առջև են կանգնած»:
•	 «Ձեր կյանքը, ձեր առողջությունը, դո՛ւք եք կարևոր»:
•	 «Յուրաքանչյուրն արժանի է տանն իրեն ապահով զգալու»:
•	 «Ես անհանգստանում եմ, որ այս վիճակը կարող է վտանգել 

ձեր առողջությանը»:

Ստորև ներկայացված աշխատանքին օժանդակող  գործիքները  
առաջարկում են որոշ միջոցներ, որոնցով դուք կարող եք օգնել 
կանանց կառավարել իրենց տարաբնույթ զգացմունքներն ու 
արձագանքը ստեղծված իրավիճակում:
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Աշխատանքին օժանդակող միջոց
Աջակցություն կնոջը՝ բացասական զգացմունքներից 
ձերբազատվելու հարցում

Զգացմունք Արձագանքելու տարբերակներ

Անհուսություն «Շատ կանանց հաջողվում 
է բարելավել իրենց վիճակը:  
Ժամանակի ընթացքում կհամոզվեք, 
որ դեռ հույս կա»:

Հուսահատություն Կենտրոնացեք նրա ուժեղ կողմերի 
վրա և թե ինչպես է նա կարողացել 
նախկինում հաղթահարել վտանգավոր 
ու դժվարին իրավիճակներ։

Անզորություն, 
իրավիճակը 
վերահսկելու 
անկարողություն

«Դուք ունեք այս իրավիճակը 
հաղթահարելու տարբերակներ ու 
այլընտրանքներ»:

Հիշողություններ, 
վերադարձ անցյալին

Բացատրեք, որ սա սովորական 
երևույթ է, որը հաճախ ժամանակի հետ 
թուլանում է կամ վերջնականապես 
վերանում:

Մերժված լինելը «Ես Ձեր ասածներն ամենայն 
լրջությամբ եմ ընդունում, ես այստեղ 
եմ, եթե հետագայում դուք օգնության 
կարիք ունենաք»:

Մեղքի զգացում, ինքն 
իրեն մեղադրելը

«Դուք մեղավոր չեք ձեզ հետ 
կատարվածի համար:  Դուք 
պատասխանատու չեք նրա վարքի 
համար»: 

Ամոթ «Կատարվածի պատճառով դուք չեք 
պատվազրկվում: Դա ձեզ չի կարող 
արժեզրկել»։
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Անիրատեսական վախ Շեշտե՛ք հետևյալը. «Դուք ապահով 
վայրում եք հիմա:  Մենք կարող ենք 
խոսել ձեր հետագա անվտանգությունն 
ապահովելու մասին»:

Ընդարմացած, անզգա 
վիճակ

«Սա դժվարին իրավիճակներում 
հանդիպող սովորական վիճակ է:  
Դուք ժամանակի ընթացքում նորից 
կսկսեք զգալ»:

Տրամադրության 
կտրուկ 
տատանումներ

Բացատրեք, որ այդ վիճակը նորմալ է 
և ապաքինման հետ կմեղմանա:

Բարկություն 
բռնարարի հանդեպ

Հաստատեք, որ սա հիմնավորված և 
նորմալ զգացմունք է իր պարագայում։

Անհանգստություն, 
հուզմունք

«Սա ձեր պարագայում սովորական 
երևույթ է, բայց մենք կարող ենք 
տարբերակներ առաջարկել՝ օգնելու 
ձեզ ավելի քիչ հուզվել»:

Անօգնականություն «Մենք այստեղ ենք ձեզ օգնելու 
համար»:
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ՈՒԺԵՂԱՑՆԵԼ 
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ

Նպատակը
Օգնել կնոջը գնահատել իրավիճակը և իր հետագա ան վտան-

գության համար պլան մշակել:
Բռնության ենթարկված շատ կանայք իրենց անվտանգության 

հետ կապված վախեր են ունենում: Իսկ ոմանք չեն էլ մտածում 
անվտանգության պլան ունենալու մասին, քանի որ չեն սպասում, որ 
բռնությունը կարող է կրկնվել:  Բացատրեք, որ զուգընկերոջ կողմից 
կատարվող բռնությունն ինքնըստինքյան չի անցնում. այն կարող է 
շարունակական լինել և հնարավոր է՝ ժամանակի ընթացքում 
վատթարանա և ավելի հաճախ կրկնվի:

Անվտանգության գնահատումն ու դրա պլանավորումը շարու-
նակական գործընթաց է. դա մեկանգամյա զրույց չէ:  Դուք կարող 
եք օգնել նրան՝ քննարկելով իրավիճակը, որում նա տվյալ պահին 
գտնվում է, ու դրանից բխող նրա ունեցած կոնկրետ կարիքները, և 
ամեն անգամ նրան տեսնելիս՝ պարզել, թե նրա վիճակի փոփո-
խությանը համապատասխան ինչ տարբերակներ ու միջոցներ են 
առկա նրան օգնելու: 

Գնահատել անվտանգությունը սեռական 
ոտնձգությունից հետո

Ոտնձգության է ենթարկված կինը, հաճախ ճանաչում է 
բռնարարին և հաճախ դա տեղի ունենում տանը: Եթե դա մեկն է, 
որին կինը ճանաչում է, քննարկեք նրա հետ արդյո՞ք իր համար 
անվտանգ է, որ ինքը տուն վերադառնա:

Գնահատել զուգընկերոջ կողմից բռնության     
անմիջական վտանգը

Որոշ կանայք  կարող են գիտակցել  իրենց սպառնացող ան-
միջական վտանգը, և կարող են վախենալ տուն վերադառնալ: Եթե 
կինը անհանգստանում է իր անվտանգության համար, նրա վախին 
լուրջ վերաբերվեք:
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Որոշ կանանց անհրաժեշտ կլինի աջակցություն՝ գիտակցելու 
իրեն սպառնացող անմիջական վտանգը:  Կան հատուկ հարցեր, 
որոնց միջոցով դուք կարող եք պարզել, թե արդյո՞ք կնոջ համար 
անվտանգ է տուն վերադառնալը:  Կարևոր է պարզել, թե կա արդյո՞ք 
լուրջ վնասվածք ստանալու անմիջական կամ հավանական վտանգ։

Եթե զգում եք, որ անմիջական վտանգի մեծ հավանակություն 
կա, կարող եք ասել. «Ես անհանգստանում եմ ձեր անվտանգության 
համար:  Եկեք քննարկենք, թե ինչ է պետք անել, որպեսզի դուք 
չվնասվեք»: Դուք Կարող եք տարբերակներ քննարկել, ինչպես, 
օրինակ, ոստիկանության դիմելն է կամ կազմակերպելը, որ նա 
տվյալ  օրը տանը չգիշերի:4

Աշխատանքին օժանդակող միջոց

Հարցեր բռնության անմիջական վտանգի               
գնահատման համար
Կանայք, որոնք այս հարցերից գոնե երեքին «այո» են պատաս-
խանում, հնարավոր է լինեն բռնության անմիջական վտանգի 
առավելապես բարձր ռիսկային գոտում:
•	Արդյո՞ք վերջին վեց ամսվա ընթացքում ֆիզիկական 

բռնությունը դարձել է ավելի հաճախակի կամ սաստկացե՞լ է:
•	Արդյո՞ք նա երբևէ զենք օգտագործել կամ զենքով սպառնացել 

է:
•	Արդյո՞ք նա երբևէ փորձել է ձեզ խեղդել:
•	Կարծում եք, որ նա կարո՞ղ է ձեզ սպանել:
•	Նա Ձեզ երբևէ ծեծե՞լ է, երբ դուք հղի էիք:
•	Նա ձեր նկատմամբ ուժգին ու մշտական խանդ զգու՞մ է:

Սնայդեր,  2009

Եթե կնոջ համար տուն վերադառնալն անվտանգ չէ, նրան 
համապատասխանաբար ուղղորդեք կացարան կամ անվտանգ 
վայր, կամ միասին մտածեք, թե նա ուր կարող է գնալ, որ իր 
համար անվտանգ լինի (օրինակ, ընկերոջ տուն կամ եկեղեցի):4 

4  Մինչև ուղղորդելը, պետք է ճշտել, թե արդյոք տվյալ վայրում հնարավոր է 
ապաստանել: 
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Անվտանգության պլանի կազմումը

Անվտանգության պլանը կարող է օգտակար լինել նույնիսկ այն 
կանանց համար, որոնց այդ պահին չի սպառնում անմիջական լուրջ 
վտանգ:  Եթե կինը պլան ունենա, նա ավելի լավ կկարողանա 
կողմնորոշվել, եթե հանկարծ իր նկատմամբ նորից բռնություն 
կիրառվի:

Ահա անվտանգության պլանի որոշ կետեր ու հարցեր, որոնք 
կօգնեն կնոջը կազմել իր պլանը:

Աշխատանքին օժանդակող միջոց

Անվտանգության պլան

Անվտանգ վայր, որտեղ 
կարող եք գնալ

Եթե անհրաժեշտ լինի արագ դուրս 
գալ տնից, որտե՞ղ կարող եք գնալ:

Պլանավորում 
երեխաների համար

Մենակ կգնա՞ք, թե՞ երեխաներին 
կվերցնեք ձեզ հետ:

Փոխադրամիջոց Ինչպե՞ս եք այնտեղ հասնելու:
Առարկաներ, որ պետք 
է վերցնեք ձեզ հետ

Անհրաժե՞շտ է դուրս գալուց ձեզ հետ 
վերցնել փաստաթղթեր, բանալիներ, 
փող, հագուստ կամ այլ իրեր: Ո՞րն է 
կարևոր:
Կարո՞ղ եք իրերը միասին մի ապահով 
տեղ դնել կամ հարկ եղած դեպքում 
թողնել մեկի մոտ:

Ֆինանսական Դուք ձեզ համար հասանելի գումար 
կունենա՞ք, եթե կարիք ունենաք 
տնից հեռանալու:  Որտե՞ղ եք այն 
պահում: Կարո՞ղ եք այն արտակարգ 
իրավիճակում վերցնել:

Մոտ գտնվող մարդու 
աջակցություն

Արդյո՞ք ունեք հարևան, ում դուք 
կարող եք պատմել բռնության մասին, 
ով կարող է ոստիկանություն կանչել 
կամ հասնել օգնության, եթե ձեր 
տնից եկող աղմուկ լսի:
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Ի՞նչ է պետք անել տանն ավելի անվտանգ                      
լինելու համար

Եթե կինը չի կարող խուսափել քննարկումներից, որոնց ար-
դյունքում իր զուգընկերոջ հետ վեճը կսաստկանա, խորհուրդ տվեք 
նրան փորձել այդ քննարկումներն ունենալ այնպիսի սեն յակում 
կամ վայրում, որտեղից հեշտ կլինի փախչելը:

Խորհուրդ տվեք նրան հեռու մնալ այն սենյակներից, որտեղ 
հնարավոր է զենք լինի:

Եթե կինը որոշել է, որ իր համար լավագույն ընտրությունը 
հեռանալն է, խորհուրդ տվեք նրան կազմել իր պլանը և հեռանալ 
ապահով վայր, ՆԱԽՔԱՆ իր զուգընկերոջն այդ մասին ասելը: 
Այլապես, կինը կարող է մեծացնել բռնության վտանգը՝ իր և իր 
երեխաների հանդեպ:

Խուսափեք կնոջը վտանգի ենթարկելուց

Բռնության մասին խոսեք միայն այն ժամանակ, երբ դուք և նա 
առանձին եք:  Երկու տարեկանից բարձր որևէ անձ չպետք է  ներկա 
լինի ձեր խոսակցությանը:  Երբեք մի՛ քննարկեք բռնության հետ 
կապված հարցեր, եթե նրա ամուսինը կամ ընտանիքի մեկ այլ 
անդամ, կամ նրան ուղեկցող որևէ մեկը՝ նույնիսկ, եթե ընկերն է, 
այդ խոսակցությունը լսելու հնարավորություն ունի: Դուք գուցե 
ստիպված լինեք մի պատրվակ գտնել, որպեսզի կարողանաք կնոջ 
հետ առանձին խոսել: Օրինակ՝ ուղեկցող անձին ինչ-որ հանձնա-
րարությամբ ուղարկեք ձևաթուղթ լրացնելու: Եթե երեխաներն են 
իր հետ, կարող եք խնդրել ձեր աշխատակցին, որ հետևի նրանց, 
մինչ դուք զրուցում եք:

Հիշե՛ք, որ պետք է պահպանել կնոջ առողջությանը վերաբերող 
գրառումների գաղտնիությունը:  Այդպիսի փաստաթղթերը պահեք 
ապահով վայրում, ոչ թե սեղանի վրա կամ մեկ այլ տեղ, որտեղ 
որևէ մեկը կարող է տեսնել դրանք:

Կնոջ հետ քննարկեք, թե ինչպես է նա բացատրելու, թե որտեղ 
է եղել:  Եթե նա լրացված թղթերը պետք է իր հետ վերցնի (օրինակ՝ 
ոստիկանությանը ներկայացնելու համար), նրա հետ քննարկեք, թե 
ինչ է անելու այդ թղթերի հետ (որտե՞ղ է պահելու):
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ԱՋԱԿՑԵԼ

Նպատակը

Կնոջն օգնել կարողանալ կապ հաստատել և օգտվել առող-
ջության, անվտանգության, սոցիալական աջակցության առկա ծա-
ռա յություններից։ 

Կանայք սովորաբար ավելի շատ բանի կարիք ունեն, քան այն, 
ինչ դուք կարող եք նրան առաջարկել բուժհաստատությունում:              
Դուք կարող եք աջակցել կնոջը՝ նրա հետ քննարկելով ընթացիկ 
կարիքները, նրան տեղեկացնելով օգնության այլ աղբյուրների 
մասին և օգնելով նրան գտնել այդ աջակցությունը, եթե նա 
ցանկանում է:

Ինչպես օգնել

•	 Հարցրեք նրան, թե որ խնդիրներն են այժմ ամենակարևորը 
իր համար:  Դուք կարող եք նրան հարցնել.  «Ի՞նչը այս 
պահին ամենաշատը ձեզ կարող է օգնել»:

•	 Օգնեք նրան հասկանալ ու դիտարկել իրավիճակից ելքի իր 
տարբերակները:

•	 Քննարկեք նրա սոցիալական աջակցության հարցը:  Արդյո՞ ք 
նա ունի ընտանիքի անդամ, ընկեր կամ համայնքում 
վստահելի մարդ, որի հետ նա կարող է խոսել:  Կա արդյո՞ք 
մեկը, որը նրան գումարով կարող է օգնել:

Աջակցության հնարավոր միջոցներ

Պարզեք, թե համայնքում ի՞նչ աջակցություն ու միջոցներ են 
առկա կնոջ համար:  Օգտակար կլիներ, եթե դուք նրան ինչ-որ տեղ 
ուղարկելիս ունենայիք անձնական կապեր ու ասեիք, թե ու՞մ կարող 
է նա դիմել:

•	 Թեժ գիծ (վստահության հեռախոս)
•	 Աջակցման խմբեր
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•	 Ճգնաժամային կենտրոն
•	 Իրավաբանական աջակցություն
•	 Հոգեկան առողջության խորհրդատու
•	 Սոցիալական աշխատող
•	 Հոգեբան
Սովորաբար հնարավոր չի լինում առաջին այցի ժամանակ 

անդրադառնալ կնոջ բոլոր մտահոգություններին: Նրան ասեք, որ 
պատրաստ եք կրկին իր հետ հանդիպել՝  խոսելու մնացած հարցերի 
ու մտահոգությունների շուրջ:

Մի՛ ակնկալեք, որ նա անմիջապես որոշումներ կկայացնի:
Այն, որ նա կարծես թե քայլեր չի ձեռնարկում իր դրությունը 

փոխելու ուղղությամբ, կարող է նույնիսկ զայրացնող լինել:  Ինչևէ, 
նրան անհրաժեշտ կլինի ժամանակ, որպեսզի նա անի այն, ինչ 
կարծում է ճիշտ կլինի իր պարագայում: Միշտ հարգե՛ք կնոջ 
ցանկություններն ու որոշումները:

Ուղղորդումներ

Հաճախ կանայք չեն հետևում բուժաշխատողների տված 
ուղղորդումներին:  Դուք կարող եք մի փոքր հեշտացնել այդ գործը 
և ավելի հավանական դարձնել, որ նա կօգտվի ձեր խորհուրդներից:

Հուշումներ ուղղորդում տալու համար 

•	 Համոզվեք, որ ձեր ուղղորդմամբ դուք թիրախավորել եք 
նրա համար ամենակարևոր կարիքներն ու մտահոգություն-
ները:

•	 Եթե նա որևէ պատճառով ինչ-որ վերապահումներ ունի 
տվյալ ուղղորդումից օգտվելու համար, փորձեք նրա հետ 
այլ լուծումներ գտնել:

•	 Խնդիրներ, որոնք կարող եք քննարկել.
o երեխաներին թողնելու տեղ չունի,
o զուգընկերը կարող է պարզել ու փորձել կանխել իրեն,
o նա փոխադրամիջոց չունի։
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•	 Եթե նա ընդունի ուղղորդումը, դուք կարող եք որոշ միջոցներ 
ձեռնարկել, նրա գործը հեշտացնելու, օրինակ.  

o Տեղեկություններ տվեք նրան աջակցության ծառայության 
մասին (վայրը, ինչպես գնալ, ում  դիմել):

o Առաջարկեք զանգահարել և իր համար 
պայմանավորվածություն ձեռք բերել, եթե դա կօգնի 
(օրինակ, նա չունի հեռախոս կամ անվտանգ վայր, 
որտեղից կարող է զանգահարել):

o Եթե ցանկանում է, գրավոր կերպով նրան տրամադրեք 
անհրաժեշտ տեղեկությունը ՝ ժամը, տեղը, ինչպես գնալ, 
անձի անունը, ում նա դիմելու է:  Խնդրեք նրան մտածել, 
թե ինչպես անի, որ ոչ մի ուրիշ մարդ այդ թերթիկը 
չտեսնի: 

o Եթե հնարավոր է, կազմակերպեք, որ իր համար 
վստահելի մի մարդ իրեն ընկերակցի առաջին այցի 
ժամանակ:

Միշտ ստուգեք՝ պարզելու, թե արդյո՞ք նա հարցեր ու մտա-
հոգու թյուններ ունի և հավաստիանալու, որ նրա համար ամեն ինչ 
հասկանալի է:

Դուք կարող եք լրացնել ստորև բերված աղյուսակը՝ ձեր հա-
մայնքում առկա աջակցության միջոցների մասին տեղեկությունը 
միշտ աչքի առաջ ունենալու համար:  Այս ուղղորդումները կարող են 
ընդգրկել ներքին ու արտաքին ռեսուրսներ:

Լավագույն տարբերակը պաշտոնական համաձայնագրեր 
ունենալն է այն կազմակերպությունների հետ, ուր դուք ուղղորդում 
եք կանանց:  Հնարավորության դեպքում այս համաձայնագրերը 
պետք է սահմանեն, թե ինչպես դուք կարող եք պարզել, արդյո՞ք 
կինը հասել է ուղղորդման վայր և այդ մասին տեղեկացնելու համար 
ով պետք է կապ հաստատի` դուք, թե՞ իրենք:
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Աշխատանքին օժանդակող միջոց

Ուղղորդման աղյուսակ

Ինչի՞ համար 
ուղղորդել

Որտեղ/
ում մոտ 
ուղղորդել

Կոնտակտային 
տվյալներ

Ընթացքին 
հետևելու 
պատասխա
նատվությունը

Կացարան/տուն

Ճգնաժամային 
կենտրոն

Ֆինանսական 
օգնություն

Իրավական 
օգնություն

Աջակից խմբեր

Խորհրդատ-
վություն

Հոգեկան 
առողջապա-
հական 
ծառայություն

Առաջնային 
խնամք

Երեխայի 
խնամք

Այլ
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Հոգ տարեք ձեր սեփական կարիքների մասին

Ձեր կարիքները նույնքան կարևոր են, որքան այն կանանց 
կարիքները, որոնց համար դուք հոգ եք տանում: Դուք կարող եք 
բուռն կերպով ու հուզականությամբ արձագանքել կնոջը լսելիս 
կամ բռնության մասին խոսելիս: Դա այդպես է հատկապես այն 
դեպքերում, եթե դուք ինքներդ երբևէ բռնության կամ շա-
հագործման եք ենթարկված եղել, կամ եթե ներկայումս եք 
ենթարկվում:

Ճանաչե՛ք ձեր զգացմունքները և օգտվեք այս հնարավորությունից 
ինքներդ ձեզ ավելի լավ հասկանալու համար: Անպայման 
ստացեք այն օգնությունն ու աջակցությունը, որը հենց ձեզ է 
անհրաժեշտ:
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Հարցեր և պատասխաններ

Ստորև ներկայացված են այն հարցերի պատասխանները, որոնք 
հաճախ հետաքրքրում են բուժաշխատողներին բռնության ենթարկ-
ված կանանց հետ աշխատելիս:

«Ինչո՞ւ խորհուրդ չտալ»

Կանանց համար կարևորն այն է, որ իրենց լսեն, ու որ իրենք   
հնարավորություն ունենան  պատմելու իրենց պատմությունը որևէ 
կարեկցող մարդու:  Կանանցից շատերը չեն ցանկանում, որ իրենց 
ուղղորդեն, թե ինչ պետք է անել։ Իրականում, ուշադիր լսելը ու 
կարեկցանքով արձագանքելը շատ ավելի օգտակար է, քան դուք 
կարող եք պատկերացնել: Հնարավոր է, որ դա ամենակարևոր 
բանն է, որ դուք կարող եք անել: Կանայք իրենք պետք է գտնեն 
իրենց սեփական ճանապարհը և կայացնեն սեփական որոշումներ, 
և այդ ամենի մասին խոսելը կարող է օգտակար լինել իրենց համար:

«Ինչո՞ւ կինը չի հեռանում բռնարարից»

Շատ պատճառներ կան, որ ստիպում են կնոջը պահպանել այն 
հարաբերությունները, որտեղ բռնություն կա:  Կարևոր է, որ նրան 
չդատապարտեք և չպնդեք, որ նա հեռանա զուգընկերոջից:  Նա 
ինքուրույն պետք է կայացնի այդ որոշումը, երբ ժամանակը գա:  
Չհեռանալու պատճառներից կարող է լինել.

•	 Նա կախման մեջ է գտնվում իր զուգընկերոջ եկամտից:  
Որոշ հասարակարգերում կնոջ համար դժվար է իր սե-
փական ապրուստը վաստակել:

•	 Նա հավատացած է, որ երեխաները պետք է հոր հետ 
մեծանան և մտածում է, որ իր սեփական բարեկեցությունը 
պակաս կարևոր է, քան այս իդեալը:

•	 Նա մտածում է, որ հարաբերություններում բռնության 
առկայությունը նորմալ երևույթ է, և որ բոլոր տղամարդիկ 
էլ բռնի են ու վերահսկում են իրենց կանանց:

•	 Նա վախենում է, որ հեռանալը ծայրահեղ վատ ու դաժան 
հետևանքներ կարող է ունենալ,
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•	 Նրա ինքնագնահատականը ցածր է, և նա կարծում է, որ 
միայնակ ոչնչից գլուխ հանել չի կարողանա:

•	 Նա զգում է, որ գնալու տեղ չունի և չկա մեկը, ում նա կարող 
է դիմել աջակցության համար:

•	 Նա դեռ սիրում է զուգընկերոջն ու կարծում է, որ նա 
կփոխվի:

•	 Նա կարծում է, որ զուգընկերն իր կարիքն ունի:
•	 Նա չի ցանկանում միայնակ լինել:
•	 Նա վախենում է, որ համայնքն իրենից երես կթեքի՝ 

իմանալով, որ նա իր զուգընկերոջը լքել է:

«Ինչպե՞ս է կինը հայտնվել այս իրավիճակում»
Կարևոր է, որ խուսափեք պատահածի համար կնոջը մե ղա-

դրելուց: Դա կխոչընդոտի, որ կնոջ հանդեպ ձեր խնամքը լիարժեք 
լինի: Բռնությունը ոչ մի իրավիճակում ընդունելի չի կարող լինել:  Ոչ 
մի արդարացում կամ ներում չկա բռնության կամ շահա գործման 
համար: Նույնիսկ եթե կինն իր արարքով բարկացրել է զուգ ընկե-
րոջը, նա, միևնույն է, արժանի չէ, որ իրեն վնաս հասցնեն:

«Ի՞նչ կարող եմ անել, եթե ունեմ քիչ միջոցներ ու կարճ 
ժամանակ»

Առաջնային աջակցությունն ամենաօգտակար խնամքն է, որ                    
դուք կարող եք տրամադրել:  Պարտադիր չէ, որ այն երկար տևի:  
Առաջնային օգնությունը չի պահանջում նաև լրացուցիչ միջոցներ: 
Բացի այդ, դուք կարող եք տեղեկանալ այն ռեսուրսների մասին, որ 
առկա են առողջապահական համակարգում և համայնքում, և որոնք 
կարող են նրան օգնել (տե՛ս էջ 38): Դուք նույնիսկ կարող եք մտածել 
համայնքային գաղտնի աջակցման խմբի ստեղծմանն օգնելու 
ուղղությամբ:
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«Մեզ այսպես չեն սովորեցրել»
Բուժաշխատողներին հիմնականում սովորեցրել են, որ իրենց 

հիմնական պարտականությունը խնդրի ախտորոշումն է ու բու-
ժումը:  Բռնության դեպքերում միայն բժշկական խնդիրների վրա 
կենտրոնանալը ճիշտ չէ: Նման դեպքերում կնոջն անհրաժեշտ 
կլինի ձեր սովորական մարդկային վերաբերմունքը, որը կարող եք 
արտահայտել կնոջը լսելու, նրա կարիքներն և մտահոգությունները 
բացահայտելու, սոցիալական աջակցություն ցուցաբերելու ու  ան-
վտանգությունն ուժեղացնելու միջոցով: Դուք նաև կարող եք օգնել 
կնոջը դիտարկել ու հաշվի առնել նման իրավիճակից ելքի իր 
ունեցած տարբերակները, ինչպես նաև օգնել, որ նա զգա, որ ինքը 
բավարար ուժ ունի ընդունելու և իրականացնելու կարևոր որո-
շումներ:

«Ի՞նչ անել, եթե կինը որոշում է չզեկուցել 
ոստիկանությանը»
Հարգե՛ք նրա որոշումը:  Ասացեք նրան, որ նա կարող է մտա-

փոխվել:  Այնուամենայնիվ, սեռական ոտնձգության ապացույց ները 
(հանցանշանները) պետք է հավաքել հինգ օրվա ընթացքում:  Նրան 
տեղեկացրեք, եթե կա ինչ-որ մեկը, ում հետ նա կարող է լրացուցիչ 
զրուցել իր տարբերակների մասին և ով կարող է նրան օգնել կազմել 
զեկույցը, եթե նա այդ որոշմանը հանգի5: 

«Ինչպե՞ս կարող եմ ես խոստանալ, որ գաղտնիությունը 
կպահպանեմ, եթե ըստ օրենքի ես պետք է զեկուցեմ 
ոստիկանությանը»:
Եթե ձեր երկրում օրենքը պահանջում է, որ դուք բռնության 

մասին զեկուցեք ոստիկանությանը, դուք պետք է նրան դրա մասին 
ասեք:  Դուք կարող եք, օրինակ, ասել.  «Այն, ինչ դուք ինձ ասացիք 
5 ՀՀ-ում բուժաշխատողը պարտավոր է սեռական բռնության դեպքի մասին 

ծանուցել ոստիկանությանը, իսկ սոցիալական աշխատողը և հոգեբանը 
կարող են չծանուցել, քանի որ ՀՀ օրենքը սա չի կարգա վորում: Համաձայն 
ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 176-րդ հոդվածի՝ կա տարված հանցագործության 
մասին հաղորդում կարող են ներ կա յաց նել քաղաքացիները և իրա-
վաբանական անձինք, ԶԼՄ-նե րը, հե   տաքննության մարմինը, քննիչը, 
դա տա խազը, դատավորը՝ հան ցա գործության մասին տվյալների, հան-
ցագործության նյութական հետքերի և հետևանքների հայտնաբերման 
դեպքում:
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գաղտնի է։ Դա նշանակում է, որ ես ոչ ոքի չեմ ասի այս ամենի 
մասին, բայց…..»:

Որպես բուժաշխատող, տեղյակ եղեք օրենքի մանրամասներին 
ու այն պայմաններին, երբ ձեզանից կպահանջվի զեկուցել (օրինակ, 
հնարավոր է, որ օրենքը ձեզանից պահանջի բռնաբարության ու 
երեխայի շահագործման դեպքերի մասին զեկուցել):  Վստահեցրեք 
նրան, որ այս պահանջված զեկուցումից բացի, դուք առանց իր 
թույլտվության ուրիշ ոչ ոքի այդ մասին չեք ասի:

«Ի՞նչ անել, եթե նա սկսի լաց լինել»

Նրան ժամանակ տվեք, որ լաց լինի: Դուք կարող եք ասել                      
«Գի տեմ` դժվար է նման իրավիճակում խոսելը: Մի փոքր 
հանգստացեք, հետո կշարունակենք»։

«Ի՞նչ անել, եթե դուք կասկածում եք բռնության մասին,     
իսկ նա չի չի ընդունում դա»:

Մի՛ փորձեք նրան հարկադրել, որ նա խոստովանի (ձեր կաս-
կածները գուցե անհիմն են):  Դուք կարող եք շարունակել նրան 
խնամք տրամադրել ու լրացուցիչ օգնություն առաջարկել:  Լրա-
ցուցիչ մանրամասների համար (տե՛ս էջ 23):

«Ի՞նչ անել, եթե նա ցանկանում է, որ ես խոսեմ իր                    
ամուսնու հետ»

Լավ միտք չէ նման պատասխանատվություն ձեզ վրա վերցնելը:  
Այնուամենայնիվ, եթե կինը հավաստում է, որ ամուսնու հետ խոսելը 
անվտանգ է, և որ դա չի սաստկացնի բռնությունը, գուցե օգտակար 
լինի, եթե ինչ-որ մեկը, ում նրա ամուսինը հարգում է, զրուցի նրա 
հետ. միգուցե ընտանիքի որևէ անդամ, ընկեր կամ հոգևոր 
առաջնորդ կարող է դա անել:  Կնոջը նախազգուշացրեք, որ եթե դա  
զգուշորեն չարվի, ապա կարող է հանգեցնել բռնության սաստ-
կացմանը:
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«Ի՞նչ անել, եթե զուգընկերը նույնպես իմ                                    
պացիենտներից է»:

Շատ դժվար է շարունակել զուգընկերներին բժշկական խոր-
հրդատ վություն տրամադրելը, եթե նրանց հարաբերու թյուննե րում 
բռնություն ու շահագործում կա:  Լավագույն պրակտիկան այն է, որ 
ձեր աշխատակցին փորձեք խնդրել, որ ընդունի նրանցից մեկին՝ 
միա ժամանակ հավաստիանալով, որ կնոջ հայտնած տեղե կու-
թյունների գաղտնիությունը կպահպանվի: Զուգընկերներին միա-
ժամանակ մի՛ կանչեք խորհրդատվության: 

«Ի՞նչ անել, եթե կարծում եմ, որ հավանական է, որ 
զուգընկերը կարող Է սպանել կնոջը»:

•	 Ձեր մտահոգություններն ազնվորեն կիսեք կնոջ հետ՝ նրան 
բացատրելով, թե ինչու եք դուք կարծում, որ նա կարող է 
լուրջ վտանգի մեջ լինել, և բացատրեք նրան, որ ուզում եք 
իր հետ քննարկել հնարավոր տարբերակներ իր ան-
վտանգությունն ապահովելու համար:  Այսպիսի իրավիճա-
կում հատկապես կարևոր է գտնել ու առաջարկել անվտանգ 
այլընտրանքային վայրեր, ուր կինը կարող է գնալ:

•	 Կախված երկրի օրենսդրությունից՝ հնարավոր է ձեզանից 
պահանջվի նման վտանգի մասին զեկուցել ոստիկա նու-
թյանը6: 

•	 Հարցրեք, արդյո՞ք, կա վստահելի անձ, որին դուք կարող եք 
ներգրավել ձեր քննարկման մեջ և կարող եք զգուշացնել 
նման վտանգի մասին:

6 ՀՀ օրենսդրության մեջ նման պահանջ չկա:
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Աշխատանքին օժանդակող միջոց

Զուգընկերոջ կողմից բռնության դեպքում խնամքի ալգորիթմ

•	 Տեղեկացրեք կնոջը 
ծառայությունների մասին

•	 Առաջարկեք տեղեկություն 
բռնության ազդեցության մասին 
առողջության ու երեխաների վրա

•	 Առաջարկեք կրկին այցելել

Կա բռնության կասկած, բայց 
կինը չի բացահայտում դա 

Բռնությունը 
բացահայտվում է*

Առաջնային աջակցություն
Լսել
Հարցեր տալ 
Համաձայնել
Ուժեղացնել անվտանգությունը
Աջակցել

*Որոշ կանանց հնարավոր է անհրաժեշտ 
լինի անհետաձգելի բուժօգնություն 
վնասվածքների համար:  
Հետևեք անհետաձգելի բուժօգնության 
ստանդարտ ընթացակարգին:

Հոգ տանել նրա կարիքների մասին, 
որոնց  պատճառով նա  դիմել է 
բուժհաստատություն

 

Ուղեգրել  այլ բուժօգնության, 
եթե դրա կարիքը կա  

Դիմել առկա համայնքային 
աջակցման ծառայություններին

ԵՎ

Կան հոգեկան առողջության 
հետ կապված կոնկրետ 
խնդիրներ

Այո

Բուժել,  կամ հնարավորության դեպքում 
ուղեգրել համապատասխան բուժման
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ՄԱՍ 3
Ֆիզիկական առողջության լրացուցիչ խնամք սեռական 
ոտնձգությունից հետո

Կյանքին սպառնացող կամ ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող 
պացիենտներին անմիջապես ուղեգրեք անհետաձգելի բուժման:

Եթե կանայք սեռական ոտնձգությունից հետո հինգ օրվա 
ընթացքում են այցելություն կատարում, ապա նրանց խնամքը 
բաղկացած է լինում վեց քայլից, ի հավելում այն  5 քայլերի, որոնք 
ներառված են առաջնային աջակցության մեջ (տե՛ս Մաս 2) 

Առաջին հերթին` Լսեք, Հարցեր  տվեք, Համաձայնեք (առաջնային 
աջակցության քայլեր), այնուհետև.

1. Կազմեք հիվանդության պատմությունը և կատարեք 
զննում  (էջ 51)

2. Բուժեք առկա ֆիզիկական վնասվածքները (էջ 60)
3. Տրամադրեք անհետաձգելի հակաբեղմնավորիչ միջոցներ             

(էջ 61)
4. Կանխարգելեք սեռավարակները (էջ 65)
5. Կանխարգելեք ՄԻԱՎ-ը (էջ 68)
6. Պլանավորեք սեփական խնամքը (էջ 71)
Դրանից հետո` ուժեղացրեք անվտանգությունը, կազմակերպեք 

աջակցությունը  (առաջնային աջակցության քայլեր)։

Զննումն ու ֆիզիկական ու հուզական առողջության խնամքը 
պետք է զուգահեռ տեղի ունենան:  Դրանք այս ձեռնարկում 
առանձին են ներկայացված, որպեսզի օգնեն ձեզ հասկանալ 
հիմնական գործողությունները:  (Տե՛ս Մաս 4-րդ): 

 Հաջորդող էջերում բացատրվում են վերոնշյալ վեց քայլերը:      
Նաև, խնամքի ալգորիթմը ցույց է տալիս քայլերի հերթականու-
թյունը:

Առաջին հինգ օրերին հաջորդող գործողությունները ներկա-
յացված են էջեր 73-79-ում:
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«Ի՞նչ անել, եթե կինը հարձակումից հետո ուշացնում է 
այցելությունը»:

ՄԻԱՎ-ի համար հետկոնտակտային կանխարգելումը պետք է 
սկսել հնարավորինս շուտ և ոչ ուշ, քան կոնտակտից հետո 72 
(յոթանասուներկու) ժամը: Անհետաձգելի հակաբեղմնավորիչ 
միջոցների ընդունումը նույնպես պետք է հնարավորինս շուտ 
սկսել և կարելի է ընդունել չպաշտպանված սեռական 
հարաբերությունից հետո մինչև հինգ օրվա ընթացքում:

Եթե կինը այս քայլերի համար շատ ուշ է գալիս, դուք միշտ էլ 
կարող եք.

•	 Տրամադրել առաջնային աջակցություն (էջ 23) 
•	 Առաջարկել սեռավարակի կանխարգելում և բուժում (էջ 65)
•	 Առաջարկել հեպատիտ Բ-ի դեմ պատվաստում (էջ 67)
•	 Թեստեր հղիության ու ՄԻԱՎ-ի համար,
•	 Գնահատել հոգեկան առողջության վիճակը և 

անհրաժեշտության դեպքում բուժօգնություն կամ խնամք 
տրամադրել (Մաս 4-րդ):

Կազմել հիվանդության պատմությունն ու հետազոտում 
անցկացնել 

Այս քայլը ներառում է հետևյալ գործողությունները.

•	 կազմել հիվանդության պատմությունը՝ ընդհանուր բժշկա-
կան պատմությունը, միջադեպի մասին տեղեկությունը և 
գինեկոլոգիական ու հոգեկան առողջության գնահա տում-
ները,

•	 նախապատրաստվել հետազոտմանը և ստանալ կնոջ                   
տե ղեկացված համաձայնությունը (էջ 54-55) 

•	 անցկացնել ֆիզիկական բուժզննում ոտքից գլուխ (էջ 57) 
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Ա. Կազմել հիվանդության պատմությունը

Հիվանդության պատմությունը կազմելն իր մեջ ներառում է՝                   
(1) ընդհանուր բժշկական տեղեկության հավաքում, (2) հարցեր 
հարձակման վերաբերյալ (հարցրեք միայն այն, ինչ անհրաժեշտ է 
բուժօգնության համար, օրինակ, ներթափանցում, բերանից, 
հեշտոցից, հետանցքից) (3) գինեկոլոգիական պատմություն,              
(4) հոգեկան առողջության վիճակի գնահատում (տե՛ս Մաս 4):

Հավելվածում ներկայացվող հիվանդության պատմության ու 
բուժզննման ձևաթղթի նմուշն առաջարկում է տրվելիք հարցերի 
ցանկը:

Ընդհանուր խորհուրդներ 

•	 Նախ, աչքի անցկացրեք կնոջ տրամադրած բոլոր փաս-
տաթղթերը:  Խուսափեք տալ հարցեր, որոնց արդեն նա 
պատասխանել է:

•	 Պահպանեք հարգալից վերաբերմունք ու խոսեք հանդարտ 
ձայնով:

•	 Պահպանեք աչքերի կոնտակտը, եթե մշակույթը թույլ է 
տալիս: 

•	 Խուսափեք շեղվելուց ու ընդհատումներից:
•	 Ժամանակ տվեք ձեզ՝ հավաքելու ամբողջ անհրաժեշտ 

տեղեկությունը:

(1) Հավաքեք անամնեզ

Հարցրեք  ներկայումս կամ անցյալում ունեցած առողջական 
խնդիրների, ալերգիաների և այն դեղամիջոցների մասին , որ կինն 
ընդունում է:  Հավելվածում ներկայացված հիվանդության պատ մու-
թյան ու բուժզննման ձևաթղթի նմուշը՝ տրվելիք հարցերի ցանկի 
համար:

Այս տեղեկությունը կարող  է  օգտակար լինել՝ հասկանալու 
հետազոտության (բուժզննման) արդյունքները:
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(2)   Խոսեք միջադեպի մասին

Բռնության վերաբերյալ տեղեկություններ հավաքելու նպա-
տակը հետևյալն է՝

•	 կազմակերպել բուժզննումն այնպես, որ բոլոր վնասվածքները 
հայտնաբերվեն ու բուժվեն,

•	 գնահատել նրա հղի լինելու, սեռավարակներ ու ՄԻԱՎ ունե-
նալու հավանականությունը, 

•	 ճիշտ կազմակերպել փորձանմուշների հավաքումն ու փաս-
տա թղթավորումը։

Հաղորդակցվեք

•	 Նրբանկատորեն խնդրեք կնոջը համառոտ նկարագրել 
դեպքերը

Մի՛ ստիպեք կնոջը խոսել միջադեպի մասին, եթե նա չի 
ցանկանում:  Բոլոր դեպքերում սահմանափակվեք միայն բուժ-
օգնության համար անհրաժեշտ հարցեր տալով:  Այնու հանդերձ, 
եթե կինը պարզորոշ ցանկություն է հայտնում խոսելու կա-
տարվածի մասին, շատ կարևոր է նրան կարեկցանքով լսելը և 
թույլ տալը, որ նա խոսի:

•	 Բացատրեք նրան, որ կատարվածի մասին իմանալը ձեզ 
կօգնի նրան տրամադրել լավագույն խնամքը: Հավաս տիա-
ցրեք նրան, որ նրա ասածները դուք գաղտնի կպահեք, եթե 
միայն նա չի ուզում, որ ոստիկանությունը զբաղվի իր գործով 
և եթե օրենքը չի պահանջում, որ դուք դիմեք ոստիկանությանը:  

•	 Բացատրեք, որ նա պարտավոր չէ որևէ բան ասել ձեզ, եթե 
նա չի ուզում այդ մասին խոսել:

•	 Թույլ տվեք, որ նա իր պատմությունը պատմի այնպես, ինչ-
պես ինքն է ուզում և իրեն հարմար տեմպով: Մի՛ ընդհատեք 
նրան:  Եթե որոշ մանրամասների պարզաբանումը էական է 
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ձեզ համար, հարցեր տվեք, երբ նա ավարտած կլինի պատ-
մելը:

•	 Նրբանկատորեն տվեք հարցերը: Ընդարձակ պատասխան-
ներ պահանջող հարցեր տվեք, որոնց հնարավոր չէ պա-
տասխա նել «այո»-ով կամ «ոչ»-ով: Խուսափեք այնպիսի 
հարցերից, որոնց մեջ կարող է մեղադրանք հնչել, ինչպես 
օրինակ, «Ի՞նչ էիք անում, դուք այնտեղ մենակ», կամ «Ինչու՞ 
դուք…»

•	 Կինը կարող է բաց թողնել ցավոտ, վախեցնող կամ 
սարսափելի մանրամասները կամ խուսափել դրանք ներ-
կայացնելուց: Մի՛ ստիպեք նրան նկարագրել դրանք: Եթե 
դուք իրոք ունեք հատուկ տեղեկություններ ստանալու ան-
հրաժեշտություն նրան պատշաճ կերպով բուժելու համար, 
բացատրե՛ք նրան, թե ինչու է ձեզ պետք իմանալ այդ ման-
րամասները:

(3) Կազմեք գինեկոլոգիական պատմություն

Հավելվածում ներկայացված բուժզննման ձևաթուղթը առա-
ջարկում է տրվելիք հարցերի շարքը։

Գինեկոլոգիական պատմությունը կազմելու նպատակն է՝
•	 ստուգել հղիության ու սեռավարակների առկայությունը,
•	 ստուգել, թե արդյոք հետազոտության արդյունքները կապված 

են նախկինում տրավմա պատճառած դեպքերի, հղիության 
կամ ծննդաբերության հետ:

(4) Գնահատել հոգեկան առողջությունը

Նրա հիվանդության պատմությունը կազմելիս, ընդհանուր 
հարցեր տվեք այն մասին, թե ինչպես է իրեն զգում և ինչ հույզեր 
ունի:

Եթե նկատեք ծանր էմոցիոնալ ցնցման նշաններ, մասնա-
վորեցրեք ձեր հարցերը  (Տե՛ս Մաս 4):
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Բ.    Նախապատրաստվել հետազոտմանը և ստանալ                       
կնոջ տեղե կացված համաձայնությունը

Հաղորդակցվեք

•	 Կնոջից թույլտվություն խնդրեք՝ անցկացնելու ֆիզիկական 
բուժզննում և ամեն քայլի համար ստացեք նրա  համա ձայ-
նու թյունը:

•	 Հարցրեք, արդյոք նա ցանկանո՞ւմ է, որ կոնկրետ անձ ներ-
կա գտնվի իրեն աջակցելու, իր կողքին լինելու համար, 
օրինակ ընտանիքի անդամ կամ ընկեր:

•	 Եթե դուք տղամարդ բուժաշխատող եք, հարցրեք՝ արդյո՞ք 
հարմար է, որ դուք նրան զննեք:  Եթե ոչ, գտեք կին բու ժաշ-
խատող բուժզննումն անցկացնելու համար:

Բուժզննման ժամանակ դիտորդ ունեցեք
•	 Բուժզննումն այնպես կազմակերպեք, որ մեկ այլ անձ էլ 

ներկա լինի այդ ժամանակ (ցանկալի է, որ նա լինի հա տուկ 
վերապատրաստված աջակցություն տրամադրող անձ կամ 
կին բուժաշխատող): Հատկապես կարևոր է ապահովել որևէ 
կնոջ ներկայություն, եթե բուժաշխատողը տղամարդ է:

•	 Ներկայացրեք այդ անձին ու բացատրեք, որ նա այդտեղ է 
կնոջն օգնություն ու աջակցություն ցուցաբերելու համար:

•	 Մնացած դեպքերում, սենյակում մարդկանց թիվը հասցրեք 
նվազագույնի:

Ստացեք տեղեկացված համաձայնությունը

Տեղեկացված համաձայնությունն անհրաժեշտ է ստանալ հե-
տազոտման, բուժման, ինչպես նաև տեղեկությունը երրորդ կող մին 
հասանելի դարձնելիս, օրինակ՝ ոստիկանությանն ու դատա րան-
ներին զեկուցելիս կամ դիմելիս7: 

Բացատրեք կնոջը, որ նրան կհետազոտեք ու կբուժեք, միայն 
եթե ինքը ցանկանա:  Բացատրեք, որ նա կարող է հրաժարվել 
հետազոտման որևէ տեսակից (կամ առհասարակ հետազոտումից):

7 Տեղեկացված համաձայնության ձևաթուղթը տրամադրվում է բժշկի կողմից:
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•	 Նկարագրեք զննման չորս տեսակները.

o Բժշկական զննում
o Գինեկոլոգիական զննում 
o Ապացույցների հավաքում
o Բժշկական տեղեկության ու ապացույցների 

փոխանցում ոստիկանությանը, եթե նա ցանկանում է 
իրավական պաշտպանության դիմել8:

•	 Հետազոտության ամեն մի տեսակի համար նրան առա-
ջարկեք ձեզ հարցեր տալ և լիարժեք պատասխաններ 
տվեք:  Հավաստիացեք, որ նրա համար ամեն ինչ պարզ է:  
Հետո նրան խնդրեք որոշել՝ համաձա՞յն է, թե՞ ոչ զննման 
այդ տեսակին: Ձևաթղթի վրա համապատասխան նշան 
արեք:

•	 Երբ վստահ լինեք, որ նա լիովին հասկացել է, թե իրենցից 
ինչ են ներկայացնում հետազոտությունն ու ձևաթուղթը, 
խնդրեք ստորագրել:

•	 Մեկ այլ անձի խնդրեք ստորագրել այդ ձևաթուղթը, որպես 
վկա, եթե այդպիսի պահանջ լինի:

8 ՀՀ-ում բուժաշխատողը պարտավոր է սեռական բռնության դեպքի 
մասին ծանուցել ոստիկանությանը:
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Զրույց կնոջ հետ՝ ոստիկանությանը զեկուցելու մասին

Եթե օրենքը պահանջում է, որ դուք զեկուցեք ոստի կա նու թյանը, 
ասեք նրան այդ մասին:
•	 Եթե նա ցանկանում է գնալ ոստիկանություն, ասացեք նրան, 

որ նրան անհրաժեշտ է հավաքել դատաբժշկական ապա-
ցույցներ:  Տեղեկացրեք նրան, եթե ունեք վերա պատրաս տում 
անցած բուժաշխատող, ով կարող է զբաղվել այդ հարցով:  
Բացատրեք նրան, թե ինչ է ներառելու ապացույցների հա-
վաքումը:

•	 Եթե նա դեռ չի որոշել դիմել ոստիկանությանը, թե ոչ, 
ապացույցները կարելի է հավաքել ու պահել:  Եթե հար-
ձակումից հետո յոթ օրից ավել է անցել, շատ ուշ է ապացույց-
ներ հավաքելու համար:

•	 Եթե նա ցանկանում է, որ ապացույցներ հավաքվեն, կանչեք 
հատուկ վերապատրաստում անցած բուժաշխատողի, ով 
կարող է դա անել, կամ կնոջն ուղեգրեք նրա մոտ9: 

Նույնիսկ եթե դատաբժշկական ապացույցները հավաքված չեն, 
ամբողջական ֆիզիկական բուժզննում պետք է անցկացնել ու 
պատշաճ կերպով փաստաթղթավորել (տե՛ս Հավելվածում 
հիվանդության պատմության ու բուժզննման ձևաթղթի նմուշը):  
Զննումը կարող է օգտակար լինել, եթե կինը որոշի դիմել դա-
տարան:

  Դատաբժշկական հետազոտությունների մասին մանրամասն 
տեղեկությունների համար, տե՛ս հետևյալ ուղեցույցները, 
Բռնաբարության ենթարկվածների կլինիկական վարումը 2004 http://
www.who.int/reproductivehealth/publications/emergencies/9241 59263X/en/  և 
Բժշկա-իրավական ուղեցույցներ սեռական բռնության զոհերի համար, 2003 
http://www.who.int/violence_injury_prevention/ publications/violence/  med_leg_
guidelines/en/.

9

9  ՀՀ-ում համապատասխան փաստաթղթավորումը կատարվում է ոստի-
կանություն դիմելուց հետո, ուստի նախքան ոստիկանը դիմելը փաստա-
թղթավորումը հիմք չի հանդիսանում  (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 176, 180 
հոդվածներ)։  
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Գ. Անցկացնել ֆիզիկական բուժզննում` ոտքից գլուխ, 
ներառյալ սեռական օրգաններն ու հետանցքը

Ֆիզիկական բուժզննման հիմնական նպատակն է որոշել, թե ինչ 
բուժօգնություն է անհրաժեշտ: Այն նաև կիրառվում է իրավական 
փաս տաթղթեր լրացնելու համար:

Հաղորդակցվեք

•	 Հավաստիացրեք կնոջը, որ ինքը հսկողության տակ է: Նա 
կարող է հարցեր տալ, կարող է ընդհատել զննումը ցանկացած 
պահի և կարող է հրաժարվել հետազոտման ցանկացած մա-
սից:

•	 Նայեք կնոջը նախքան նրան դիպչելը և ուշադրություն 
դարձրեք նրա տեսքին ու էմոցիոնալ վիճակին:

•	 Զննման ամեն քայլից առաջ ասացեք նրան, թե ինչ եք անելու 
և առաջինը նրա թույլտվությունը հարցրեք:

•	 Հաճախ հարցրեք նրան, արդյո՞ք նա հարցեր ունի և արդյո՞ք 
կարող եք շարունակել:

Բուժզննում

•	 Հավաստիացեք, որ սարքավորումներն ու պարագաները 
պատրաստ են:

•	 Գրանցեք հիվանդի կենսական կարևոր ցուցանիշ ները՝ 
անոթազարկը, արյան ճնշումը, շնչառության հաճա խու-
թյունը և մարմնի ջերմաստիճանը:

•	 Աշխատեք համակարգված:  Կիրառեք էջ 59-ի աղյուսակը:
•	 Մի՛ շտապեք:  Ժամանակ տրամադրեք զննմանը:
•	 Գրանցեք ձեր բոլոր եզրակացություններն ու դիտողու-

թյունները` պարզ և լիարժեք կերպով, զննման ստանդարտ 
ձևաթղթի վրա (տե՛ս Հավելվածում հիվանդության պատ-
մության ու բուժզննման ձևաթղթի նմուշը)։

•	 Ուշադրությամբ ու լիարժեքորեն փաստաթղթավորեք ցան-
կացած վնասվածք կամ այլ նշան, քանի որ դրանք կարող 
են կարևոր ապացույցներ պարունակել:
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Կատարեք սեռական օրգանների և հետանցքի զննում 

Սեռական ոտնձգության դեպքերում սեռական օրգանների ու հե-
տանցքի զննումն անհրաժեշտ է:  Սա շատ տհաճ հետազո տություն 
է, հատկապես հայելիներով զննումը:

•	 Կնոջն օգնեք հնարավորինս հարմարավետ զգալ:
•	 Ասացեք նրան, թե երբ և որ մասն եք շոշափելու:
•	 Օգնեք կնոջը պառկել մեջքի վրա` ոտքերը ծալած և ծնկները 

հարմարավետ կերպով իրարից հեռացրած:
•	 Նրա վրա սավան փռեք:  Այն պետք է վերև բարձրացնել 

զննման ժամանակ:
•	 Աշխատեք համակարգված:  Լավ լուսավորություն ապահովեք 

վնասվածքները տեսնելու համար:  Հետևեք էջ 59-ի աղյու սա-
կին:

•	 Պարզ և լիարժեք կերպով գրանցեք ձեր բոլոր եզրա կա-
ցություններն ու դիտողությունները զննման ստանդարտ 
ձևաթղթի վրա (տե՛ս Հավելվածում հիվանդության պատ-
մության ու բուժզննման ձևաթղթի նմուշը)։

Հիշե՛ք. Սեռական ոտնձգության ենթարկվելը տրավմա պատ-
ճառող դեպք է:  Կանայք կարող են շատ զգայուն լինել, երբ 
իրենց զննում կամ ձեռք են տալիս, հատկապես, եթե զննողը 
տղամարդ է: Դանդաղ գործեք:  Հաճախ հարցրեք, արդյո՞ք ամեն 
ինչ կարգին է իր հետ և արդյո՞ք դուք կարող եք շարունակել:
Կուսաթաղանթի  զննումն իմաստ չունի, այն ոչ մի գիտական 
արժեք չի ներկայացնում։
Զգույշ եղեք, որպեսզի չխորացնեք նրա վիճակը:
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Աշխատանքին օժանդակող միջոց

Ֆիզիկական զննման ստուգաթերթ

Ուշադրություն դարձրեք 
հետևյալին՝

Փնտրեք և գրանցեք հետևյալը՝

•	 Ընդհանուր տեսքը
•	 Ձեռքերն ու 

դաստակները, 
նախաբազուկները, 
բազուկների վերին 
հատվածի ներսի 
կողմերը, թևատակերը

•	 Դեմքը, ներառյալ 
բերանի խոռոչը

•	 Ականջները, ներառյալ 
ներքին և արտաքին 
մասերը

•	 Գլուխը
•	 Վիզը
•	 Կրծքավանդակը, 

ներառյալ կրծքերը
•	 Որովայնը
•	 Հետույքը, ազդրերը, 

ներառյալ ազդրերի 
ներսի կողմը, 
սրունքներն ու ոտքերը

•	 Ակտիվ արյունահոսություն
•	 Կապտուկներ
•	 Կարմրություն կամ այտուց
•	 Կտրվածքներ կամ 

ճանկռվածքներ/քերծվածքներ
•	 Ապացույց, որ մազերը քաշել են 

և որ վերջերս ատամի կորուստ է 
ունեցել

•	 Վնասվածքներ, ինչպիսիք են 
կծած տեղեր կամ հրազենային 
վնասվածքներ

•	 Որովայնում ներքին 
տրավմատիկ վնասվածքների 
ապացույց

•	 Պատռված թմբկաթաղանթ

Սեռական օրգանների և հետանցքի զննում

•	 Սեռական օրգաններ 
(արտաքին)

•	 Սեռական օրգաններ 
(հայելիներով զննում )

•	 Հետանցքի հատված 
(արտաքին)

•	 Ակտիվ արյունահոսություն
•	 Կապտուկներ
•	 Կարմրություն կամ այտուց
•	 Կտրվածքներ կամ 

քերծվածքներ/ճանկռվածքներ
•	 Օտար մարմնի առկայություն
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Գրանցեք եզրակացություններն ու բուժման գործընթացը 

Բուժաշխատողները հաճախ պետք է պատասխանեն ոստի կա-
նության, իրավապաշտպանների կամ դատարանների հարցերին 
այն կանանց վնասվածքների վերաբերյալ, որոնց նրանք բուժել են:  
Հիվանդության պատմության ու բուժզննման ձևաթղթում (տե՛ս Հա-
վել վածում) պատշաճ կերպով փաստաթղթավորելով եզրակա-
ցություններն ու բուժման գործընթացը՝ ձեզ համար կհեշ տացնեք 
ճշգրիտ պատասխաններ տալը:

Խնդիրներ, որոնց մասին լիազոր մարմինները ցանկանում են 
իմանալ.

•	 Վնասվածքի տեսակը (կտրվածք, կապտուկ, քերծվածք, 
կոտրվածք/պատռվածք, այլ):

•	 Վնասվածքի նկարագրությունը (երկարությունը, 
խորությունը, այլ բնութագրեր):

•	 Մարմնի ո՞ր հատվածում է վնասվածքը:
•	 Վնասվածքի հավանական պատճառը (օրինակ՝ կրակոց, 

կծելու հետքեր, այլ):
•	 Վնասվածքի անմիջական և հնարավոր երկարաժամկետ 

հետևանքները:
•	 Տրամադրված բուժումը:

2. Բուժում տրամադրել

2.1 Բուժել վնասվածքները կամ ուղեգրել
Կյանքին սպառնացող կամ ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող 

հիվանդներին անմիջապես ուղեգրել անհետաձգելի բուժում ստա-
նալու:

Բարդություններ, որոնք պահանջում են անհապաղ հոս պի-
տալացում.

•	 Խոշոր վնասվածք (սեռական օրգանների, գլխի, 
կրծքավանդակի, կամ որովայնի շրջանում)

•	 Նյարդաբանական խնդիրներ                                                   
(օրինակ, չի կարողանում խոսել, խնդիրներ քայլելու հետ)

•	 Շնչառական խանգարումներ
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•	 Հոդերի ուռածություն մարմնի մեկ կողմում (սեպտիկ 
հոդաբորբ):

Պակաս վտանգավոր վնասվածքներով հիվանդները, օրինակ՝ 
մակերեսային վերքեր ունեցողները, կարող են տեղում բուժում 
ստանալ: 

Կարող են նշանակվել հետևյալ դեղամիջոցները.

•	 Հակաբիոտիկներ՝ վերքի վարակը կանխարգելելու համար:
•	 Պրկախտի պատվաստում (ըստ տեղական արձանա գրու-

թյան):
•	 Ցավազրկող դեղամիջոցներ:
•	 Անքնության դեմ դեղամիջոցներ (բացառիկ դեպքերում 

կիրառելու համար):

Զգուշացումներ
1. Ամեն առիթով անքնության դեմ մի՛ նշանակեք բենզո-

դիազեպիններ (տե՛ս Հավելված 1)
2. Մի՛ նշանակեք բենզոդիազեպիններ կամ հակա դեպրե-

սանտներ սուր արտահայտված ցնցումների ժամա նակ

2.2 Տրամադրել անհետաձգելի հակաբեղմնավորիչներ
Եթե անհետաձգելի հակաբեղմնավորիչները կիրառվեն սեռա-

կան բռնությունից անմիջապես հետո, դրանք կարող են օգնել կնոջը 
խուսափել հղիությունից:

Սեռական ոտնձգության ենթարկված ցանկացած կնոջ կարող 
եք առաջարկել անհետաձգելի հակաբեղմնավորիչ` միաժամանակ 
նրան տրամադրելով խորհրդատվություն, որպեսզի նա իրազեկված 
որոշում կայացնի (տե՛ս խորհրդատվությունը հաջորդ էջում):

Փաստեր անհետաձգելի հակաբեղմնավորիչ                  
դեղահաբերի մասին

•	 Սովորաբար, երկու տեսակի անհետաձգելի հակա բեղմնա-
վորիչ է կիրառվում
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o Լևոնորգեստրել պարունակող 
Ավելի լավ է ներգործում և ավելի քիչ է սրտխառնոց ու փսխում 

առաջացնում քան համակցված հակաբեղմնավորիչները։

Նախընտրելի դեղաչափը. 1.5 մգ լևոնորգեստրել մեկ դոզայով

o Համակցված էստրոգենպրոգեստերոնային
Կիրառեք, եթե լևոնորգեստրելի դեղահաբեր չկան
Դեղաչափը: Երկու դեղաչափ 100 մկգ էթինիլէստրադիոլ և                 

0.5 մգ լևոնորգեստրել, 12- ժամյա ընդմիջումով:

Ցանկացած կին կարող է ընդունել անհետաձգելի հակաբեղ-
մնավորիչ դեղահաբեր:  Առողջական վիճակի հետազոտման կամ 
հղիության թեստ անցկացնելու կարիք չկա:

Կինը կարող է միաժամանակ ընդունել անհետաձգելի հակա-
բեղմնավորիչ դեղահաբեր, սեռավարակների դեմ հակաբիոտիկներ 
և կատարել ՄԻԱՎ-ի հետկոնտակտային կանխարգելում ՝ առանց 
վնաս կրելու: Սրտխառնոցը նվազեցնելու համար անհետաձգելի 
հակաբեղմնավորիչներն ու հակաբիոտիկիները կարելի է ընդունել 
ճաշի հետ տարբեր ժամերի:

Խորհրդատվություն անհետաձգելի հակաբեղմնավորիչների 
մասին 
Սեռական ոտնձգության ենթարկված կինը շատ հավանական է 

անհանգստանա, արդյո՞ք նա կհղիանա, թե՞ ոչ:
Նրա վախն ու կասկածները փարատելու համար, բացատրեք 

նրան, թե ինչ է անհետաձգելի հակաբեղմնավորիչը:  Նաև, նրան 
կարող եք հարցնել, արդյո՞ք նա հակաբեղմնավորման որևէ արդյու-
նավետ մեթոդ, ասենք օրինակ, դեղահաբեր, ներարկումներ, իմպ-
լանտներ, ներարգանդային միջոցներ օգտագործում էր, թե ոչ,  կամ 
արդյո՞ք կատարել է  վիրաբուժական ամլացում:  Եթե այո, ապա 
հավանական չէ, որ նա կհղիանա: Եթե նրա վերջին դաշտանը 
սկսվել է հարձակումից յոթ օր առաջ, ապա այս դեպքում նույնպես 
հավանական չէ, որ նա հղիանա:
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Ամեն դեպքում, նա կարող է ընդունել անհետաձգելի հակա-
բեղմնավորիչ, եթե նա ցանկանում է.

•	 Անհետաձգելի հակաբեղմնավորիչի օգտագործումը անձնա-
կան ընտրության հարց է, որը միայն ինքը՝ կինը, կարող է 
կատարել:

•	 Անհետաձգելի հակաբեղմնավորիչը կարող է օգնել նրան 
խուսափել հղիությունից, բայց այն 100 % արդյունավետ չէ:

•	 Անհետաձգելի հակաբեղմնավորիչները հիմնականում ճնշում 
են ձվազատումը:

•	 Անհետաձգելի հակաբեղմնավորիչը վիժում չի առաջացնում: 
•	 Անհետաձգելի հակաբեղմնավորիչը չի կանխարգելի հղիու-

թյունը՝ հաջորդ անգամ սեռական հարաբերություն ունենա-
լիս:

•	 Անհետաձգելի հակաբեղմնավորիչը նախատեսված չէ մշտա-
կան կիրառման համար և չի փոխարինում ավելի արդյու-
նավետ, շարունակական բնույթ կրող հակա բեղմնա վորիչ մե-
թոդներին:

•	 Կարիք չկա հղիության թեստ անել անհետաձգելի հա-
կաբեղմնավորիչն ընդունելուց առաջ:  Եթե կինն արդեն հղի 
է, անհետաձգելի հակաբեղմնավորիչը չի վնասի հղիությանը:  
Սակայն հղիության թեստով նա կարող է պարզել՝ հղի՞ է, թե՞ 
ոչ, և եթե նա ցանկանում է, ապա կարող է կատարել այդ 
թեստը: 

Նկատառումներ

•	 Կինը պետք է ընդունի անհետաձգելի հակաբեղմնավորիչ 
հա բերը հնարավորինս շուտ:  Նա կարող է դրանք ընդունել 
սե ռա կան բռնությունից հետո մինչև հինգ օրվա ընթացքում, 
սա կայն դրանք պակաս արդյունավետ են դառնում ամեն 
անցնող օրվա հետ: 

•	 Անհետաձգելի հակաբեղմնավորիչ հաբերը կարող են սրտ-
խառ նոց ու փսխում առաջացնել:  Եթե նա փսխում է ան հե-
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տաձգելի հակաբեղմնավորիչ հաբի ընդունումից երկու ժամ 
անց, նա պետք է հնարավորինս արագ այլ դեղաչափի անցնի:  
Եթե նա, որպես անհետաձգելի հակաբեղմնավորիչ, հա-
մակցված  հաբեր է ընդունում, նա կարող է դրանից  կեսից-
մեկ ժամ առաջ ընդունել հակաէմետիկ դեղամիջոց (մեկլիզին 
հիդրոքլորիդ) ՝ սրտ խառ նոցը թեթևացնելու համար:

•	 Անհետաձգելի հակաբեղմնավորիչի ընդունումից հետո մի 
քանի օր նա  կարող է արյան հետքեր տեսնել կամ արյու-
նահոսություն ունենալ: 

•	 Եթե նախքան վերջին դաշտանը նա այլ չպաշտպանված սե-
ռական հարաբերություններ է ունեցել, ապա կարող է արդեն 
իսկ հղի լինել:  Անհետաձգելի հակաբեղմնավորիչ հաբերը 
չեն ազդի, բայց և չեն վնասի հղիությանը: 

•	 Նա պետք է նորից այցելի, եթե նրա հաջորդ դաշտանային 
ցիկլը մեկ շաբաթից ավել ուշանա:  Պետք է կնոջը անվտանգ 
աբորտ առաջարկել, եթե դա օրենքով թույլատրելի լինի 
տվյալ երկրում10: 

Պղինձ պարունակող ներարգանդային պարույրների կիրա
ռումը անհետաձգելի հակաբեղմնավորման նպատակով

•	 Այս միջոցը նույնպես կարող է օգտագործվել անհետաձգելի 
հակաբեղմնավորիչ հաբերի փոխարեն՝ չպաշտպանված սե-
ռական հարաբերությունից հետո մինչև հինգ օրվա ըն-
թացքում,

•	 Այն ավելի արդյունավետ է, քան անհետաձգելի հակա բեղմ-
նավորիչ հաբերը,

•	 Պղինձ պարունակող ներարգանդային պարույր կիրառելիս՝ 
հաշվի առեք բռնաբարությունից հետո սեռավարակների 
առավել մեծ վտանգը,

•	 Սա երկարատև հակաբեղմնավորման լավ տարբերակ է, եթե 
կինը համաձայն է ներարգանդային պարույրի տեղադրմանը 

10 ՀՀ-ում արգելվում է աբորտ առաջարկելը, եթե կնոջ կյանքին վտանգ չի 
սպառնում (տես՝ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 122-րդ  հոդվածը
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ու եթե անհրաժեշտության դեպքում կա նրան համա պա-
տասխան մասնագետի մոտ անմիջապես ուղեգրելու հնա-
րավորություն:

2.3  Կանխարգելել սեռավարակները

•	 Կանանց, որոնք ենթարկվել են սեռական ոտնձգության, 
պետք է տալ հակաբիոտիկներ՝ կանխարգելելու ու բուժելու 
հետևյալ սեռավարակները` խլամիդիոզը, գոնորրեան (սու-
սանակ), տրիխոմոնիազը և, եթե տվյալ վայրում տա րած ված 
է, սիֆիլիսը:

•	 Սեռավարակների բուժումն առաջարկեք՝ կնոջ հետ ձեր 
հանդիպման առաջին օրը:

•	 Բուժելուց առաջ կարիք չկա սեռավարակների թեստ անց-
կացնել:

•	 Նշանակեք տվյալ վայրին բնորոշ սեռավարակների դեմ 
կանխարգելիչ բուժում (օրինակ՝փափուկ շանկր):

•	 Նշանակեք բուժման ամենակարճատև կուրսերը, ըստ ձեր 
տեղական կամ ազգային ուղեցույցների կամ գործելա-
կարգերի, քանի որ հիվանդները սրանք ամենահեշտն են 
տա նում: 

Հիմնվելով ձեր ազգային ուղեցույցների կամ գործելակարգերի 
վրա՝ լրացրեք հաջորդ էջի աղյուսակը` համապատասխան դեղա-
չափերով, հետագա կիրառման համար:
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Աշխատանքին օժանդակող միջոց

Սեռավարակի բուժում (լրացնել)

Սեռավարակ Դեղորայք Դեղաչափ և 
ժամանակացույց

Խլամիդիոզ

Գոնորրեա (սուսանակ)

Տրիխոմոնիազ

Սիֆիլիս (եթե տվյալ 
վայրում տարածված է)

Տվյալ վայրին հատուկ այլ սեռավարակներ (լրացնել)
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Հեպատիտ Բ

Հեպատիտ Բ վարակը կարող է փոխանցվել սեռական ճա-
նապարհով:  Այդ պատճառով սեռական բռնության ենթարկված 
կանանց պետք է առաջարկել հեպատիտ Բ-ի իմունիզացիա:

•	 Հարցրեք, արդյո՞ք նա ստացել է պատվաստում հեպատիտ        
Բ-ի դեմ:  Գործեք ըստ ստորև բերված  աղյուսակի:

•	 Եթե նա վստահ չէ, հնարավորության դեպքում նախ թեստ 
անցկացրեք:  Եթե իմունիզացիա եղել է (շիճուկի մակերեսին 
առկա են հեպատիտ Բ-ի հակամարմիններ), ուրեմն 
լրացուցիչ պատվաստման կարիք չկա:  Եթե թեստ 
անցկացնելու հնարավորություն չկա՝ պատվաստե՛ք:

Արդյո՞ք կինը ստացել է պատվաստում Հեպատիտ Բի դեմ

Իմունիզացիայի 
կարգավիճակը

Բուժման ուղեցույցները

Ոչ, երբեք չի 
պատվաստվել հեպատիտ 
Բ-ի դեմ:

Պատվաստանյութի 1-ին 
դեղաչափը՝ առաջին այցելության 
ժամանակ:
2-րդ դեղաչափը՝ առաջին 
դեղաչափից մեկ-երկու ամիս 
անց (կամ 3 ամիս անց սպասվող 
այցելության ժամանակ):
3-րդ դեղաչափը առաջին 
դեղաչափից 4-6 ամիս անց:

Սկսել է, բայց դեռ չի 
ավարտել հեպատիտ Բ-ի 
դեմ պատվաստումների 
շարքը:

Ավարտին հասցնել շարքը, ըստ 
ժամանակացույցի:

Այո, ավարտել է 
հեպատիտ Բ-ի 
պատվաստումների 
շարքը:

Կարիք չունի վերապատվաստման:
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•	 Կիրառեք ձեր տարածքում ընդունված պատվաստանյութի 
տեսակը, դեղաչափը և իմունիզացիայի ժամանակացույցը:

•	 Կարելի է օգտագործել առանց հեպատիտ Բ-ի 
իմունոգլոբուլինի պատվաստանյութը: 

•	 Պատվաստումը կատարեք միջմկանային ներարկումով` 
բազուկի դելտաձև հատվածում:

2.4  Կանխարգելել ՄԻԱՎը

ՄԻԱՎ-ի համար հետկոնտակտային կանխարգելումը (ՀՌՎԿ) 
պետք է սկսել հնարավորինս շուտ և ոչ ուշ, քան հնարավոր 
կոնտակտից հետո 72 ժամվա ընթացքում:  Կնոջ հետ զրուցեք, թե 
արդյո՞ք ՄԻԱՎ-ի հետկոնտակտային կանխարգելումը իր պարա-
գայում պատշաճ կլիներ:

Ե՞րբ է պետք կիրառել ՄԻԱՎ-ի ՀՌՎԿ-ն 

Իրավիճակը/Ռիսկի 
գործոնը

Առաջարկվող ընթացակարգը

Բռնարարը ՄԻԱՎ-ով 
վարակված է կամ ՄԻԱՎ-ի 
կարգավիճակը հայտնի չէ 

Կիրառել  ՀՌՎԿ

Կնոջ ՄԻԱՎ-ի կարգավիճակն 
անհայտ է

Նրան առաջարկել 
անցնել ՄԻԱՎ-ի թեստ և 
խորհրդատվություն

Կնոջ ՄԻԱՎ-ի կարգավիճակն 
անհայտ է և նա ՉԻ 
ցանկանում թեստ անցնել

Կիրառել ՀՌՎԿ և հետագա այց 
նշանակել

Կնոջ մոտ ՄԻԱՎ-ը 
հաստատվել է

Չկիրառել ՀՌՎԿ
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Կինը կոնտակտի մեջ է մտել 
արյան կամ սերմնահեղուկի 
հետ սեռական 
հարաբերության ժամանակ 
(հեշտոց, հետանցք, բերանի 
խոռոչ) կամ վերքերի կամ այլ 
լորձաթաղանթների  միջոցով 

Կիրառել ՀՌՎԿ

Նա անգիտակից էր և չի 
կարող հիշել, թե ինչ է եղել

Կիրառել ՀՌՎԿ

Նա ենթարկվել է խմբային 
բռնաբարության

Կիրառել ՀՌՎԿ

Հաղորդակցվեք

ՀՌՎԿ ընդունելը կնոջ որոշումը պետք է լինի: Նրա հետ 
քննարկեք հետևյալ կետերը, որպեսզի օգնեք նրան որոշում 
կայացնել.

•	 Ինչպիսի՞ն է ՄԻԱՎ-ի տարածվածությունը ձեր բնա կա վայ-
րում:

•	 Արդյո՞ք նա գիտի, թե բռնարարը ՄԻԱՎ վարակակիր է, թե՞ 
ոչ:

•	 Բռնության դեպքի  նկարագրությունը, ներառյալ հանցա-
գործների թիվը, արդյոք սեռական օրգանների հատվածում 
ունեցե՞լ է  պատռվածքներ կամ այլ վնասվածքներ:

•	 ՀՌՎԿ-ն կարող է նվազեցնել ՄԻԱՎ-ով վարակվելու հավա-
նա կանությունը, բայց այն 100% արդյունավետություն չի 
ապա հովում:

•	 Նա պետք է դեղորայքն ընդունի 28 օր,  օրական մեկ կամ 
երկու անգամ, կախված նրանից, թե բուժման ինչ ռեժիմ է 
ընտրվում: 

•	 ՀՌՎԿ ընդունող մարդկանց մոտ կեսը զգում են կողմնակի 
ազդեցություններ, ինչպես օրինակ, սրտխառնոց, հոգնա ծու-
թյուն, գլխացավեր, (շատ դեպքերում այդ կողմնակի ազդե-
ցությունները մի քանի օրից նվազում են):
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Եթե կինը ընդունում է ՄԻԱՎի ՀՌՎԿ

•	 ՀՌՎԿ ընդունումն սկսեք հնարավորինս շուտ՝ բռնության 
դեպքից ոչ ուշ, քան 72 ժամվա ընթացքում:

•	 Պարբերական այցեր նշանակեք:
•	 ՀՌՎԿ-ի դեղերի ընտրությունը պետք է հիմնված լինի 

ազգային ուղեցույցների վրա (նոր ԱՀԿ ուղեցույցը լույս է 
տեսնելու 2014թ. վերջին):

•	 Նևիրապինը չպետք է առաջարկվի որպես ՀՌՎԿ, քանի որ 
այն ՄԻԱՎ-բացասական մարդկանց համար ներկայացնում 
է թունավորման բարձր ռիսկ: 

•	 Առաջին այցի ժամանակ առաջարկեք ՄԻԱՎ-ի թեստ անց-
նել:

•	 Կրկնեք թեստը 3 և/կամ 6 ամիս անց:
•	 Եթե թեստի արդյունքները դրական են, ուղեգրեք ՄԻԱՎ-ի 

բուժման ու խնամքի:

ՀՌՎԿի կանոնավոր ընդունման խորհրդատվություն

ՀՌՎԿ-ը ստանալու կարևոր տարր է հանդիսանում դրա 
կանոնավոր կերպով ընդունումը:  Կնոջ հետ քննարկեք հետևյալ 
կետերը.

•	 Կարևոր է հիշել ընդունել յուրաքանչյուր դեղաչափը, և այդ 
պատճառով օգտակար է այն ամեն օր, նույն ժամին ընդունելը, 
օրինակ՝ նախաճաշին և ճաշին: Դեղահաբերը կանոնավոր 
ընդ միջումներով ընդունելն ապահովում է, որ արյան մեջ 
դրանք մոտավորապես նույն մակարդակով պահպանվեն:

•	 Բջջային հեռախոսի կամ այլ սարքի զարթուցիչը կարող է 
հիշեցնել, կամ ընտանիքի որևէ անդամ կամ ընկեր կարող է 
օգնել հիշել դեղահաբի ընդունման ժամերը:

•	 Եթե կինը մոռանում է դեղը ժամանակին ընդունել, միևնույն 
է, նա պետք է ընդունի այն, եթե ուշացումը տասներկու ժամից 
պակաս է:
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•	 Եթե տասներկու ժամից ավելի է ուշացրել դեղահաբի ընդու-
նումը, ապա պետք է սպասի և հաջորդ դեղաչափը նախա-
տեսված ժամին ընդունի:

•	 Նա չպետք է միաժամանակ երկու դեղաչափ ընդունի:
•	 Նա պետք է կրկին այցելի  բուժհաստատություն, եթե կող մ-

նակի ազդեցությունները մի քանի օրից չեն անցնում, կամ 
եթե նա չի կարողանում դեղերն ընդունել ըստ նշանակման, 
կամ եթե որևէ այլ խնդիր ունի:

2.5  Պլանավորել սեփական խնամքը
Բացատրեք կնոջը զննման արդյունքները և առաջարկվող 

բուժումը: 
Կնոջ  հետ քննարկեք զննման արդյունքները, ասեք թե ինչ են 

դրանք նշանակում նրա առողջության համար, և ինչ բուժում է 
անցկացվել: Հնարավորություն տվեք նրան բարձրաձայնելու իր 
հարցերն ու մտահոգությունները:  Մանրամասն պատասխանեք 
նրա հարցերին և հավաստիացեք, որ նրա համար ամեն ինչ          
պարզ է:  

Վնասվածքների խնամք

•	 Սովորեցրեք կնոջը, թե ինչպես է պետք մշակել վնասվածքները, 
եթե այդպիսիք կան:

•	 Նկարագրեք վերքային վարակի նշաններն ու ախտանիշները՝ 
տաք, կարմիր, ցավոտ կամ ուռած վերք, արյուն կամ թարախ, 
վատ հոտ, ջերմություն:  Խնդրեք նրան նորից գալ կամ դիմել 
մեկ այլ բուժաշխատողի, եթե այս նշաններն ի հայտ գան:

•	 Բացատրեք դեղորայքային կուրսի ամբողջական ընդունման 
կարևորությունը, հատկապես հակաբիոտիկների:  Քննարկեք 
բոլոր հնարավոր կողմնակի ազդեցությունները և թե ինչ է 
պետք անել դրանց ի հայտ գալու դեպքում:

Սեռավարակների կանխարգելում

•	 Քննարկեք սեռավարակների, այդ թվում՝ ՄԻԱՎ-ի նշաններն 
ու ախտանիշները:  Խորհուրդ տվեք նրան կրկին այցելել 
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բուժումը շարունակելու համար, եթե որևէ նշան կամ ախ-
տանիշ ի հայտ գա: 

•	 Նրան խնդրեք զերծ մնալ սեռական հարաբերությունից, 
քանի դեռ սեռավարակների բուժումը կամ կանխարգելումը 
լիովին չի ավարտվել: Քաջալերեք նրան կիրառել պահ պա-
նակներ սեռական հարաբերության ժամանակ, գոնե այնքան 
ժամանակ քանի դեռ երրորդ կամ վեցերորդ ամսվա այցե-
լության ժամանակ չի որոշվել սեռավարակներ ունենալու կամ 
ՄԻԱՎ-ի կարգավիճակը:

Հետագա այցելություններ
Պլանավորեք հետագա այցելությունները բռնության դեպքից  

երկու շաբաթ, մեկ ամիս, երեք ամիս և վեց ամիս անց:

3. Հերթական այցելություններ` սեռական բռնությունից 
հետո իրավիճակին հետևելու նպատակով

Հերթական այցելությունները պետք է տեղի ունենան հար-
ձակումից երկու շաբաթ, մեկ ամիս, երեք ամիս և վեց ամիս անց:
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Աշխատանքին 
օժանդակող միջոց

Երկու շաբաթ անց այցելության ժամանակ

Վնասվածք •	 Ստուգեք, որ բոլոր վնասվածքները 
պատշաճ կերպով են ապաքինվում 



Սեռավա
րակներ

•	 Ստուգեք, որ կինը ավարտել է սե-
ռավարակների դեմ դեղորայքի ընդուն-
ման կուրսը:

•	 Ստուգեք, որ նա կանոնավոր ընդունում 
է ՀՌՎԿ-ը, եթե նրան նման նշանակում 
է արված:

•	 Քննարկեք թեստերի արդյունքները, 
եթե այդպիսիք կան:







Հղիություն •	 Հղիության թեստ անցկացրեք, եթե 
կա հղիության ռիսկ:  Եթե նա հղի 
է, տեղեկացրեք նրան հնարավոր 
տարբերակների մասին:  Եթե աբորտը 
թույլատրվում է, նրան ուղեգրեք 
անվտանգ աբորտի:



Հոգեկան 
առող
ջություն

•	 Շարունակեք առաջնային 
աջակցությունն ու խնամքը:

•	 Գնահատեք հիվանդի հուզական 
ու հոգեկան վիճակը:  Եթե 
խնդիրներ կան, պլանավորեք 
հոգեբանասոցիալական 
աջակցությունն ու սթրեսի 
կառավարումը՝ օրինակ, պրոգրեսիվ 
մկանային ռելաքսացիայի կամ 
դանդաղ շնչառության միջոցով:  Այլ 
մանրամասների համար տե՛ս Մաս 
4-րդը:
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Պլանա
վորում Հիշեցրեք նրան, որ նորից 

այցելի հեպատիտ Բ-ի հետագա 
պատվաստումներն ստանալու համար՝ 1 
և 6 ամիս անց, և ՄԻԱՎ թեստն անցնելու 
համար` 3 և 6 ամիս անց, կամ էլ իր 
հիմնական բժշկի հետ կապ պահպանի:



Խնդրեք նրան նորից գալ, եթե զգա, 
որ սթրեսի հետ կապված էմոցիոնալ 
ու ֆիզիկական ախտանիշերն ի հայտ 
են եկել կամ սաստկանում են, կամ եթե 
դեպքից մեկ ամիս անց դրական որևէ 
տեղաշարժ չի նկատվում:



Հաջորդ հերթական հանդիպումը 
նշանակեք հարձակումից 1 ամիս անց:
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Աշխատանքին 
օժանդակող միջոց

Մեկ ամիս անց այցելության ժամանակ

Սեռավա
րակներ

•	 Տվեք նրան հեպատիտ Բ-ի 
պատվաստման երկրորդ դեղաչափը, 
եթե դրա կարիքը կա:  Հիշեցրեք 
նրան 6 ամիս անց կրկին ստանալիք 
դեղաչափի մասին:



Հոգեկան 
առողջու 
թյուն

•	 Շարունակեք առաջնային 
աջակցությունն ու խնամքը:

•	 Գնահատեք հիվանդի էմոցիոնալ 
վիճակն ու հոգեկան կարգավիճակը:  
Հարցրեք, նա իրեն ավելի լավ զգում է, 
թե՞ ոչ:  Եթե նոր կամ շարունակական 
խնդիրներ կան, պլանավորեք 
հոգեբանասոցիալական աջակցությունն 
ու սթրեսի կառավարումը: 

•	 Դեպրեսիայի, ալկոհոլի կամ 
թմրամիջոցների օգտագործման, 
կամ հետտրավմատիկ սթրեսային 
խանգարման դեպքերում տե՛ս 
Մաս 4-րդ առաջնային խնամքի 
համար:  Հնարավորության դեպքում 
ուղեգրեք կնոջը ՝ մասնագիտացված 
բուժօգնություն ստանալու հատուկ 
վերապատրաստում անցած 
բուժաշխատողի մոտ, որը լավ է 
հասկանում սեռական բռնության 
երևույթը:







Պլանա
վորում

•	 Հաջորդ հերթական հանդիպումը 
նշանակեք հարձակումից  3 ամիս անց:
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Աշխատանքին 
օժանդակող միջոց

Երեք ամիս անց այցելության ժամանակ

Սեռավարակներ •	 Կնոջը ՄԻԱՎ թեստ և 
խորհրդատվություն առաջարկեք:  
Ապահովեք, նախաթեստային և 
հետթեստային խորհրդատվության 
տրամադրումն ու նրան 
համապատասխանաբար ուղեգրեք 
ՄԻԱՎ-ի կանխարգելման, բուժման 
ու խնամքի:



Հոգեկան 
առողջություն

•	 Շարունակեք առաջնային 
աջակցությունն ու խնամքը:

•	 Գնահատեք հիվանդի 
էմոցիոնալ վիճակն ու 
հոգեկան կարգավիճակը:  
Եթե նոր կամ շարունակվող 
խնդիրներ կան, պլանավորեք 
հոգեբանասոցիալական 
աջակցությունն ու սթրեսի 
կառավարումը: 

•	 Դեպրեսիայի, ալկոհոլի կամ 
թմրամիջոցների- օգտագործման, 
կամ հետտրավմատիկ սթրեսային 
խանգարման դեպքերում տե՛ս 
Մաս 4-րդը առաջնային խնամքի 
համար: Հնարավորության դեպքում 
ուղեգրեք նրան մասնագիտացված 
բուժօգնություն ստանալու հատուկ 
վերապատրաստում անցած 
բուժաշխատողի մոտ, որը լավ է 
հասկանում սեռական բռնության 
երևույթը:
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Պլանավորում •	 Հաջորդ հերթական հանդիպումը 
նշանակեք հարձակումից  6 ամիս 
անց:  Նաև նրան հիշեցրեք 6 ամիս 
անց ստանալիք հեպատիտ Բ-ի 
պատվաստման դեղաչափի մասին, 
եթե դրա անհրաժեշտությունը կա:
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Աշխատանքին օժանդակող միջոց

Վեց ամիս անց այցելության ժամանակ

Սեռավա
րակներ

•	 Նրան ՄԻԱՎ թեստ և 
խորհրդատվություն առաջարկեք, 
եթե մինչ այդ չեք արել:  Ապահովեք, 
նախաթեստային և հետթեստային 
խորհրդատվության տրամադրումն 
ու նրան համապատասխանաբար 
ուղեգրեք ՄԻԱՎ-ի կանխարգելման, 
բուժման ու խնամքի:

•	 Անհրաժեշտության դեպքում տվեք 
հեպատիպ Բ-ի պատվաստման 
երրորդ դեղաչափը:





Հոգեկան 
առողջություն

•	 Շարունակեք առաջնային 
աջակցությունն ու խնամքը:

•	 Գնահատեք հիվանդի էմոցիոնալ 
վիճակն ու հոգեկան կարգավիճակը:  
Եթե նոր կամ շարունակվող 
խնդիրներ կան, պլանավորեք 
հոգեբանասոցիալական 
աջակցությունն ու սթրեսի 
կառավարումը: 

•	 Դեպրեսիայի, ալկոհոլի կամ 
թմրամիջոցների օգտագործման 
կամ հետտրավմատիկ սթրեսային 
խանգարման ժամանակ, 
հնարավորության դեպքում 
ուղեգրեք նրան մասնագիտացված 
խնամք ստանալու հատուկ 
վերապատրաստում անցած 
բուժաշխատողի մոտ, որըլավ է 
հասկանում սեռական բռնության 
երևույթը:  Մանրամասների ու այլ 
միջոցների համար, տե՛ս Մաս 4:             
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Աշխատանքին օժանդակող միջոց

Թեստերի անցկացման ժամանակացույց

Ժամանակացույց

Թեստի տեսակը Նախնական թեստ  Կրկնակի 
թեստ

Հղիություն Երկու շաբաթ անց Չկա

Խլամիդիոզ, 
Գոնորրեա
(սուսանակ)
Տրիխոմոնիազ

Երկու շաբաթ անց Չկա

Սիֆիլիս Երկու շաբաթ անց Երեք ամիս 
անց

ՄԻԱՎ Առաջին այցելության 
ժամանակ, եթե նա 
ցանկանում է*

Երեք և վեց 
ամիս անց

Հեպատիտ Բ Առաջին այցելության 
ժամանակ**

Չկա

*Եթե կնոջ մոտ թեստի արդյունքում ՄԻԱՎ է հաստատվում 
առաջին այցելության ժամանակ, նրան ՀՌՎԿ մի՛ նշանակեք:  Եթե 
նա չի ցանկանում թեստ անցնել, և նրա ՄԻԱՎ կարգավիճակն 
անհայտ է, նրան ՀՌՎԿ առաջարկեք:

**Թեստ անցկացրեք, եթե կինը վստահ չէ, որ անցել է 
հեպատիտ Բ-ի բոլոր երեք պատվաստումները:  Եթե առաջին 
այցելության ժամանակ թեստը ցույց է տալիս, որ նա հեպատիտ Բ-ի 
հանդեպ իմունիտետ ունի, լրացուցիչ պատվաստումների կարիք 
չկա:
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ՄԱՍ 4
Հոգեկան առողջության լրացուցիչ խնամք 
Շատ կանայք, որոնք ենթարկվել են սեռական բռնության կամ 

զուգընկերոջ կողմից բռնության, ունենում են էմոցիոնալ  կամ հո-
գեկան առողջության խնդիրներ: Երբ սեռական բռնությունից հետո 
իրավիճակը մի փոքր հանդարտվում է, այդ էմոցիոնալ խնդիրները 
հավանական է նվազեն: Տուժած կանանց մեծ մասն ապաքինվում է:  
Գոյություն ունեն հատուկ միջոցներ, որոնք կարելի է նման դեպ-
քերում առաջարկել որպես օգնություն, և մեթոդներ, որոնք կարելի 
է սովորեցնել կանանց՝ նրանց սթրեսը նվազեցնելու և բուժման 
ընթացքին օժանդակելու նպատակով:

Այդուհանդերձ, որոշ կանայք ավելի խոր ապրումներ են 
ունենում, քան մյուսները: Կարևոր է, որ կարողանաք հայտնաբերել 
այդպիսի կանանց և օգնեք նրանց ստանալ համապատասխան 
օգնություն:  Եթե նման օգնությունը հասանելի չէ, ապա առաջնային 
աջակցություն տրամադրող բուժաշխատողները կարող են կա-
տարել որոշակի գործողություններ, որոնց շնորհիվ հնարավոր 
կլինի նվազեցնել կանանց տառապանքը:

Հիմնական հոգեբանական աջակցություն
Սեռական բռնությունից հետո մատուցված հիմնական հոգե-

բանական աջակցությունը կարող է բավարար լինել առաջին 1-3 
ամիսների համար, սակայն միևնույն ժամանակ պետք է հետևել 
այդ կանանց՝  հոգեկան առողջության ավելի խոր խնդիրների բա-
ցա հայտման նպատակով.

•	 առաջարկել առաջնային աջակցություն յուրաքանչյուր 
հանդիպման ժամանակ (տե՛ս էջ 24),

•	 բացատրել, որ ժամանակի ընթացքում իր 
ինքնազգացողությունը կբարելավվի,

•	 օգնել զարգացնել կնոջ ունակությունները ՝ իր հոգեկան 
խնդիրներն ու դժվար իրավիճակները հաղթահարելու 
համար (տե՛ս հաջորդ էջը),

Պլանավորել հերթական այցեր  2 
շաբաթ, 1,  3,  և 6 ամիս անց 

Աշխատանքին 
օժանդակող միջոց

Սեռական բռնությունից հետո նախնական 
խնամքի ալգորիթմ

Վնասվածքներ, որոնք անհապաղ 
բուժում են պահանջում Այո

Տեղափոխել հիվանդանոց

Բուժել
   

  Առաջնային աջակցություն
Լսել, Հարցեր տալ, Համաձայնել

Ոչ

Կազմել հիվանդության ամբողջական 
պատմությունը և բուժզննում անցկացնել:                                                     
Գնահատել էմոցիոնալ վիճակը

Այո

Բուժել կամ ուղեգրել

Վիճակներ, որոնք բուժոմ են պահանջում

Առաջարկել           
ՄԻԱՎ ՀՌՎԿ

Այո

Միջադեպից հետո 72 ժ միջակայքում է 

5 օրվա միջակայքում է Առաջարկել 
անհետաձգելի 
հակաբեղմնա-
վորիչներԱռաջարկել սեռավարակների  

կանխարգելում/բուժում

Առաջնային աջակցություն
Ապահովել անվտանգությունն ու պլան 
կազմել
Աջակցել կնոջը կապ 
հաստատել իր ու համայնքային                                                    
առողջապահական ռեսուրսների միջև

Գնահատել հոգեկան 
առողջության 
խնդիրները
Բուժել կամ ուղեգրել, 
ըստ անհրաժեշտության

Ոչ

Ոչ

Այո
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ՄԱՍ 4
Հոգեկան առողջության լրացուցիչ խնամք 
Շատ կանայք, որոնք ենթարկվել են սեռական բռնության կամ 

զուգընկերոջ կողմից բռնության, ունենում են էմոցիոնալ  կամ հո-
գեկան առողջության խնդիրներ: Երբ սեռական բռնությունից հետո 
իրավիճակը մի փոքր հանդարտվում է, այդ էմոցիոնալ խնդիրները 
հավանական է նվազեն: Տուժած կանանց մեծ մասն ապաքինվում է:  
Գոյություն ունեն հատուկ միջոցներ, որոնք կարելի է նման դեպ-
քերում առաջարկել որպես օգնություն, և մեթոդներ, որոնք կարելի 
է սովորեցնել կանանց՝ նրանց սթրեսը նվազեցնելու և բուժման 
ընթացքին օժանդակելու նպատակով:

Այդուհանդերձ, որոշ կանայք ավելի խոր ապրումներ են 
ունենում, քան մյուսները: Կարևոր է, որ կարողանաք հայտնաբերել 
այդպիսի կանանց և օգնեք նրանց ստանալ համապատասխան 
օգնություն:  Եթե նման օգնությունը հասանելի չէ, ապա առաջնային 
աջակցություն տրամադրող բուժաշխատողները կարող են կա-
տարել որոշակի գործողություններ, որոնց շնորհիվ հնարավոր 
կլինի նվազեցնել կանանց տառապանքը:

Հիմնական հոգեբանական աջակցություն
Սեռական բռնությունից հետո մատուցված հիմնական հոգե-

բանական աջակցությունը կարող է բավարար լինել առաջին 1-3 
ամիսների համար, սակայն միևնույն ժամանակ պետք է հետևել 
այդ կանանց՝  հոգեկան առողջության ավելի խոր խնդիրների բա-
ցա հայտման նպատակով.

•	 առաջարկել առաջնային աջակցություն յուրաքանչյուր 
հանդիպման ժամանակ (տե՛ս էջ 24),

•	 բացատրել, որ ժամանակի ընթացքում իր 
ինքնազգացողությունը կբարելավվի,

•	 օգնել զարգացնել կնոջ ունակությունները ՝ իր հոգեկան 
խնդիրներն ու դժվար իրավիճակները հաղթահարելու 
համար (տե՛ս հաջորդ էջը),

Պլանավորել հերթական այցեր  2 
շաբաթ, 1,  3,  և 6 ամիս անց 
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•	 ուսումնասիրել սոցիալական աջակցության հնարավոր 
տար  բերակները (տես հաջորդ էջը),

•	 սովորեցնել և ցուցադրել սթրեսի նվազեցման վար ժու-
թյուններ (տե՛ս 85-86 էջերը): Այդ էջերը կարելի է պատճենել 
և տրամադրել կնոջը, եթե տրամադրված նյութերն իր մոտ 
պահելը անվտանգ լինի կնոջ համար), 

•	 կազմակերպել կանոնավոր հերթական հանդիպումներ՝ հե-
տա գա աջակցության տրամադրման համար:

Դժվար իրավիճակները հաղթահարելու՝                          
կնոջ ունակությունների զարգացում

Բռնության դեպքից հետո, տուժած կինը կարող է դժվա-
րություններ ունենալ բնականոն կյանքին վերադառնալու առումով: 
Խրախուսեք նրան, որ կատարի փոքր և պարզ քայլեր:  Զրուցեք 
նրա կյանքի ու գործերի մասին:  Քննարկեք և պլանավորեք միասին: 
Թող նա իմանա, որ առկա իրավիճակն ամենայն հավանականությամբ 
ժամանակի ընթացքում կբարելավվի: 

Քաջալերեք, որ նա՝

•	 զարգացնի իր հմտություններն ու կարողությունները։ 
Հարցրեք, թե ինչն է այժմ փոխվել դեպի լավը, և թե ինչպես է 
նա հաղթահարել դժվար իրավիճակները անցյալում,

•	 շարունակի իր բնականոն կյանքը, հատկապես այն զբաղ-
մունքները, որոնք իր համար հետաքրքիր և հաճելի են եղել,

•	 զբաղվի հանգստացնող գործերով՝ անհանգստությունն ու 
լարվածությունը նվազեցնելու նպատակով,

•	 հետևի կանոնավոր քնի ռեժիմին և խուսափի չափից շատ 
քնելուց,

•	 ապահովի կանոնավոր ֆիզիկական ակտիվություն,
•	 խուսափի իր նախաձեռնությամբ դեղեր ընդունելուց և  

ինքնազգացողությունը լավացնելու նպատակով ալկոհոլի և 
թմրանյութերի օգտագործումից,
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•	 գիտակցի ինքնավնասման կամ ինքնասպանության մղող 
մտքերի առաջացումը, և եթե այդպիսիք  հայտնվեն, հնա րա-
վորինս վաղ այցելի բուժհաստատություն օգնություն 
ստանալու համար:

Քաջալերեք նրան նորից այցելել, եթե նշված առաջարկները 
չեն օգնում:

 
Սոցիալական աջակցության հասանելիության 
ուսումնասիրում

Պատշաճ սոցիալական օգնությունը պաշտպանական կարևո-
րագույն միջոցներից մեկն է ցանկացած կնոջ համար, որը տա-
ռապում է սթրեսի հետ կապված խնդիրներից: Երբ կանայք 
ենթարկվում են շահագործման կամ բռնության, նրանք իրենց 
կտրված են զգում բնականոն սոցիալական շրջանակներից կամ ի 
զորու չեն լինում սոցիալական շփումը պահպանել:  Դա տեղի է 
ունենում  եռանդի պակասի կամ ամոթի զգացման պատճառով: 

Դուք կարող եք հարցնել.
•	 «Երբ դուք ձեզ լավ չեք զգում, ու՞մ հետ եք ցանկանում 

հանդիպել»։
•	 «Ու՞մ եք դուք դիմում խորհուրդ ստանալու համար»։
•	 «Ու՞մ հետ եք դուք առավել հարմարավետ զգում՝ կիսվելու            

ձեր խնդիրներով»։

Նշում. բացատրեք կնոջը, որ անգամ եթե չկա որևէ մեկը, ում 
նա կցանկանա պատմել այն ամենը, ինչ պատահել է իր հետ, նա, 
այնուամենայնիվ, կարող է կապվել իր ընտանիքի և ընկերների 
հետ:  Հաճելի մարդկանց հետ ժամանակ անցկացնելը կարող է 
օգնել նրան շեղվել դիսթրեսից: 

Օգնեք նրան վերհիշել անցյալում ունեցած սոցիալական 
շփումները կամ զբաղմունքները, որոնք իրեն ուղղակիորեն կամ 
անուղղակիորեն հոգեբանական օժանդակություն կտրամադրեն, 
օրինակ՝ ընտանեկան հավաքույթները, հանդիպումները հարևան-
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ների հետ, սպորտով զբաղվելը, համայնքային կամ եկեղեցական 
միջոցառումներում ներգրավվելը: Քաջալերեք նրան իր մասնակ-
ցությունը ցուցաբերել նման միջոցառումներին:
Համագործակցեք սոցիալական աշխատողների, սոցիալական ուղ-
ղորդմամբ կամ աջակցությամբ զբաղվող այլ աշխատողների, կամ 
համայնքի այլ վստահելի անձանց հետ, որպեսզի հաստատեք կապ 
կնոջ և սոցիալական աջակցություն տրամադրող ռեսուրսների 
միջև, ինչպիսիք են՝

•	 համայնքային կենտրոնները,
•	 ինքնօգնության կամ աջակցման խմբերը,
•	 եկամուտ բերող գործունեությունը կամ այլ 

մասնագիտական գործունեության տեսակները,
•	 ֆորմալ/ոչ ֆորմալ կրթությունը:
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Աշխատանքին օժանդակող միջոց

Սթրեսի նվազեցմանն ուղղված վարժություններ

1. Դանդաղ շնչառության տեխնիկա
•	 Նստեք ոտնաթաթերը հատակին ուղիղ դրած: Ձեռքերը 

դրեք գոգին:  Այս վարժությունները ճիշտ կատարելը սո-
վորելուց հե տո, կատարեք դրանք փակ աչքերով: Այս վար-
ժությունները կօգնեն, որ ձեզ զգաք հանգիստ և թուլացած: 
Դուք կարող եք միշտ կատարել այդ վար ժու թյուն ները, երբ 
լարված եք ու անհանգիստ և չեք կարողանում քնել:

•	 Նախ, թուլացրեք ձեր մարմինը, թափահարեք ձեր ձեռքերն 
ու ոտքերը և թողեք, որ դրանք լինեն ազատ իրենց դիրքում: 
Ետ քաշեք ձեր ուսերը և շարժեք ձեր գլուխը կողքից կողք: 

•	 Դրեք ձեր ձեռքերը փորի վրա: Մտածեք ձեր շնչառության 
մասին:

•	 Բերանով դանդաղ արտաշնչեք ձեր թոքերում եղած ամբողջ 
օդը և զգացեք, թե ինչպես է ձեր որովայնը ներս քաշվում: 
Այժմ դանդաղ և խոր շունչ քաշեք քթով և զգացեք, թե 
ինչպես է ձեր որովայնը, օդով լցվելով, փուչիկի պես ուռչում:

•	 Շնչեք խոր և հանգիստ: Դուք կարող եք հաշվել 1-2-3 ամեն 
ներշնչելու և 1-2-3՝ ամեն արտաշնչելու ժամանակ:

•	 Շարունակեք շնչել այս կերպով մոտավորապես երկու րո-
պեի ընթացքում: Շնչելու ընթացքում զգացեք, թե ինչպես է 
լարվածությունը թողնում ձեր մարմինը:

2. Մկանները հաջորդաբար թուլացնելու տեխնիկա
•	 Այս վարժությամբ դուք ձգում՝ լարում եք, այնուհետև թու-

լացնում ձեր մարմնի մկանները: Սկսեք ոտքերի մատներից:
•	 Սեղմեք, ճկեք ոտքերի մատները և պահեք մկանները 

ձգված: Սա կարող է մի փոքր ցավոտ լինել: Խոր շնչեք և 
հաշվեք մինչև 3-ը՝ պահելով ձեր ոտքերի մատները լարված՝ 
ձգված: Այնուհետև, թույլ թողեք ձեր ոտքերի մատները և 
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արտաշնչեք: Շնչեք հանգիստ և զգացեք ձեր ոտքերի 
մատների թուլանալը:

•	 Կատարեք այդ նույն վարժությունը հաջորդաբար մարմնի 
տարբեր մասերի համար, ինչպես նշված է ստորև: 
Յուրաքանչյուր անգամ ձեր մկանները ձգելիս խոր շունչ 
առեք, հաշվեք մինչև 3-ը, այնուհետև թույլ թողեք մկանները 
և շնչեք դանդաղ:
	 Պահեք ձեր ոտքերը և լարեք դրանց մկանները…
	 Լարեք ձեր որովայնի մկանները…
	 Բռունցք արեք և սեղմեք մատները…
	 Ծալեք ձեր ձեռքերը արմունկներում և պահեք ձեռքերը 

լարված
	 Իրար մոտեցրեք թիակները՝ սեղմելով միմյանց…
	 Ձգեք ուսերը որքան հնարավոր է վեր  …
	 Ձգեք ձեր դեմքի բոլոր մկանները…
	 Այժմ թույլ թողեք ձեր կզակը՝ իջեցնելով այն դեպի 

կրծքավանդակը: Ներշնչելիս, դանդաղ և մեղմորեն 
շարժեք ձեր գլուխը շրջանաձև դեպի աջ, այնուհետև 
արտաշնչեք, երբ գլուխը շրջանաձև կերպով բերում եք 
դեպի ձախ և հետո նորից դեպի կրծքավանդակը: 
Կատարեք այս վարժությունը 3 անգամ: Այժմ 
կատարեք նույն վարժությունը հակառակ ուղղությամբ. 
ներշնչեք՝ գլուխը դեպի ձախ և ետ տանելու ժամանակ 
և արտաշնչեք, երբ այն տանում եք դեպի աջ և ներքև: 
Կատարեք այս վարժությունը 3 անգամ:

•	 Այժմ բարձրաձրեք ձեր գլուխը՝ բերելով այն դեպի կենտրոն: 
Ուշադրություն դարձրեք նրան, թե որքան հանգիստ եք ձեզ 
զգում:
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Օգնության տրամադրում հոգեկան առողջության 
ավելի խոր խնդիրների ժամանակ

Հոգեկան վիճակի գնահատում
Պետք է գնահատել տուժածի հոգեկան վիճակը ընդհանուր 

բժշկական զննման հետ միաժամանակ: Հոգեկան վիճակի գնա-
հատումը սկսվում է տուժած կնոջը մանրամասն զննելուց և նրան 
ուշադիր լսելուց: Նշումներ կատարեք հետևյալ հարցերի վերա-
բերյալ.

Տեսքը և վարքը Արդյո՞ք նա հետևում է իր արտաքին 
տեսքին:
Արդյո՞ք նրա հագուստը կոկիկ է, և 
նրա մազերը՝ խնամված, թե՞՝ անխնամ 
վիճակում են:
Արդյո՞ք նա ցրված կամ հուզված է:
Նա անհանգիստ է, թե՝ հանգիստ:
Կան արդյո՞ք թունավորման կամ 
թմրադեղերի չարաշահման նշաններ: 

Տրամադրությունը՝
ձեր դիտարկմամբ, 
և կնոջ 
ներկայացմամբ

Արդյո՞ք նա հանգիստ է, լալիս է, 
բարկացած է, անհանգիստ է, շատ 
տխուր է, կամ արդյոք նրա դեմքը զուրկ է 
ինչ-որ արտահայտությունից:

Խոսքը Արդյո՞ք նա լուռ է:
Ինչպե՞ս է նա խոսում (հստակ, թե՞՝ 
դժվարությամբ է արտահայտում իր 
խոսքը): Շատ արագ, թե՝ շատ դանդաղ:
Արդյո՞ք նա շփոթված Է:
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Մտքերը Արդյո՞ք նա ունի ինքն իրեն վնասելու 
մասին մտքեր:
Կան արդյո՞ք վատ մտքեր կամ 
հիշողություններ, որոնք խոչընդոտ 
են հանդիսանում վերականգնման 
ճանապարհին:
Արդյո՞ք նա իր մտքում նորից ու նորից 
վերհիշում ու վերապրում է անցանկալի 
իրադարձությունը:

Կարելի է տեղեկություններ հավաքել նաև ընդհանուր 
հարցեր տալով.

•	 «Ինչպե՞ս եք ձեզ զգում»:
•	 «Ինչպե՞ս է կյանքը փոխվել ձեզ համար,                             

ի՞նչ փոփոխություններ կան ձեր կյանքում»:
•	 «Ինչ-որ խնդիրներ ունե՞ք»:
•	 «Արդյո՞ք ունեք դժվարություններ առօրյա կյանքում»:

Եթե Ձեր ընդհանուր գնահատման արդյունքում հայտնաբերվում 
են խնդիրներ՝ կապված տուժածի տրամադրության, մտքերի կամ 
վարքի հետ, և կինը չի կարողանում պատշաճ կերպով գործել 
առօրյա կյանքում, ապա դա վկայում է, որ նա կարող է հոգեկան 
առողջության հետ կապված խնդիրներ ունենալ, որոնք ավելի խորն 
են: Տե՛ս էջ 93-ը դեպրեսիվ խանգարման և հետտրավմատիկ սթրե-
սային խանգարման դեպքերի քննարկման համար:

Ստորև նշված բոլոր խնդիրների գնահատման և կառավարման 
մանրամասները, ինչպես նաև հոգեկան առողջության այլ 
ընդհանուր խնդիրների նկարագրությունը կարելի է գտնել mhGAP 
ուղեցույցում և դրա՝ սթրեսի հետ կապված հատուկ վիճակներին 
նվիրված հավելվածում. http://www.who.int/mental_health/
publications/mhGAP_intervention_guide/en/
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Ինքնասպանության կամ ինքնավնասման սպառնացող 
վտանգ
Որոշ բուժաշխատողներ մտավախություն ունեն, որ ինքնա-
սպանության մասին տրված հարցերը կարող են դրդել կնոջը, որ 
նա նման քայլի դիմի:  Հակառակը, ինքնասպանության մասին 
զրուցելը հաճախ նվազեցնում է կնոջ անհանգստությունը ինքնա-
սպանության մտքերի շուրջ և օգնում է, որ նա իրեն հասկացված 
զգա:

Եթե նա՝
•	 ներկայումս ունի ինքնասպանություն կատարելու կամ 

ինքնավնասման մտքեր կամ նման ծրագիր,
կամ

•	 ինքնավնասման մտքեր կամ ծրագրեր են եղել վերջին 
ամսվա ընթացքում, կամ ինքնավնասման գործողություններ՝ 
վերջին տարվա ընթացքում, և նա այժմ ծայրաստիճան 
հուզված է, բռնկվող, վշտացած և չշփվող, ապա գոյություն 
ունի ինքնասպանության կամ ինքնավնասման 
անմիջական վտանգ, և նրան չի կարելի միայնակ թողնել:

Նրան անմիջապես ուղեգրեք համապատասխան մասնագետի 
մոտ կամ շտապ բուժօգնության հաստատություն:

Միջին կամ ծանր դեպրեսիվ խանգարում 

Կանայք, որոնք ենթարկվել են սեռական ոտնձգության կամ 
զուգընկերոջ կողմից բռնության, կարող են ունենալ խոր ապրումներ՝  
շարունակական վախի, մեղքի, ամոթի, կորստյան վշտի և 
հուսահատության ձևով: Այդ ապրումները, որքան էլ դրանք սաստիկ 
լինեն, սովորաբար ժամանակավոր բնույթ են կրում, և հանդիսանում 
են բնական արձագանք վերջերս պատահած դժվարություններին:

Երբ կինը ի վիճակի չէ ելք գտնել ստեղծված իրավիճակում, և 
այդ ախտանիշները շարունակվում են, հնարավոր է, նա տառապում 
է հոգեկան խանգարումով, ինչպիսին է, օրինակ, դեպրեսիվ 
խանգարումը: 
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Մարդիկ ենթարկվում են դեպրեսիվ խանգարման անգամ այն 
դեպքերում, երբ չեն առնչվում ծայրահեղ իրավիճակների հետ: 
Ցանկացած համայնքում կլինեն մարդիկ սկզբնապես գոյություն 
ունեցող դեպրեսիվ խանգարումով: Եթե կինը տառապում է նման 
դեպրեսիվ խանգարումով նախքան բռնության ենթարկվելը, նա, 
բնականաբար, շատ ավելի խոցելի կլինի նման պարագայում՝ 
կրկին ենթարկվելով ցնցման:

Նշում. Միջին կամ ծանր դեպրեսիվ խանգարումը բուժելու 
վերաբերյալ որոշումը պետք է կայացվի միայն այն դեպքում, երբ 
կնոջ մոտ համապատասխան ախտանիշները համառորեն շա-
րունակվում են առնվազն 2 շաբաթ, և նա չի կարողանում բնա կանոն 
կյանք վարել:

 Դեպրեսիվ խանգարման ժամանակ ներկայացվող 
հիմնական գանգատները

•	 Եռանդի պակաս, հոգնածություն, անքնության խնդիրներ,
•	 Բազմաթիվ ֆիզիկական ախտանիշներ առանց հստակ պատ-

ճառի, օրինակ, տարբեր ցավեր, 
•	 Համառորեն շարունակվող տխրություն և դեպրեսիվ տրա-

մադրություն, անհանգստություն, հետաքրքրության կամ հա-
ճույքի պակաս այն ամենից, ինչը մինչ այդ նրան հաճույք էր 
պատճառում։  
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Միջին կամ ծանր դեպրեսիվ խանգարման գնահատում

1. Արդյո՞ք տուժած կնոջ մոտ միջին կամ ծանր դեպրեսիվ 
խանգարում է

Գնահատեք հետևյալը.
Ա. Տուժած կինն առնվազն վերջին 2 շաբաթների ընթացքում 

ունեցել է դեպրեսիվ խանգարման հետևյալ հիմնական ախտա
նիշներից որևէ մեկը.

•	 Համառորեն շարունակվող դեպրեսիվ տրամադրություն 
(երե խաների և դեռահասների մոտ՝ կամ դյուրագրգռություն, 
կամ դեպրեսիվ տրամադրություն), հետաքրքրության կամ 
հաճույքի պակաս այն ամենից, ինչը մինչ այդ նրան հաճույք 
էր պատ ճառում։

Բ. Տուժած կինն առնվազն վերջին 2 շաբաթների ընթացքում 
ունեցել է դեպրեսիվ խանգարման հետևյալ լրացուցիչ ախտա
նիշներից մի քանիսը զգալի չափով, կամ նշված ախտանիշներից 
շատերը ավելի քիչ չափով.

•	 Քնի խանգարում կամ չափից երկար քուն,
•	 Ախորժակի կամ քաշի էական փոփոխություն՝ ավելացում 

կամ պակասում,
•	 Անպիտանության/ սեփական անարժեքության կամ 

սաստիկ մեղքի զգացում,
•	 Հոգնածություն կամ եռանդի պակաս,
•	 Կենտրոնանալու և ուշադրությունը խնդիրների վրա 

պահելու ունակության նվազեցում, 
•	 Անվճռականություն,
•	 Ակնհայտ հուզմունք կամ ֆիզիական անհանգստություն,
•	 Սովորականից ավելի դանդաղ խոսք կամ շարժումներ
•	 Ինքնասպանության մտքեր կամ գործողություններ:

Գ. Կինը զգալի դժվարություններ ունի կյանքում՝ անձնական, 
ընտանեկան, սոցիալական, մասնագիտական և այլ կարևոր 
ոլորտներում / շրջանակներում.
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Հարց տվեք առօրյա կյանքի տարբեր կողմերի մասին, ինչպիսիք 
են՝ աշխատանքը, դպրոցը, ընտանեկան կամ սոցիալական գոր-
ծունեությունը:

Եթե Ա, Բ և Գ կետերը՝ բոլոր 3ը, առկա են եղել առնվազն 
2 շաբաթվա ընթացքում, ապա  հավանաբար գործ ունենք միջին 
կամ ծանր դեպրեսիվ խանգարման հետ:

2. Արդյո՞ք կան այս ախտանիշների համար այլ բա ցա
տրություններ (բացի միջին կամ ծանր դեպրեսիվ խան գարումից)

•	 Բացառեք որևէ ֆիզիկական վիճակ, որը կարող է նման 
լինել միջին կամ ծանր դեպրեսիվ խանգարմանը.
	 Բացառեք կամ բուժեք սակավարյունությունը, թերս նու-

մը, հիպոթիրեոզը, կաթվածը և դեղամիջոցների առա-
ջացրած կողմնային երևույթները, օրինակ՝ ստե րոիդ-
ների հետևան քով առաջացած տրամադրության փո-
փոխու թյունները:

•	 Բացառեք մանիակալ դրվագները: Գնահատեք, արդյոք կնոջ 
մոտ անցյալում եղել է շրջան, երբ ստորև նշված 
ախտանիշներից մի քանիսը ի հայտ են եկել միաժամանակ.

	 Քնելու պահանջի նվազեցում,
	 Էյֆորիկ (չափից դուրս երջանիկ), անզուսպ կամ գեր-

զգայուն տրամադրություն կամ վիճակ,
	 Թափառող մտքեր, միտքը հեշտորեն շեղվում է,
	 Ակտիվության ուժգնացում, աճող էներգիայի կամ արագ 

խոսքի զգացում,
	 Իմպուլսիվ կամ անխոհեմ վարք, ինչպիսին են՝ խա-

ղամոլությունը կամ շռայլությունը, կարևոր որոշում ների 
կայացումը առանց պատշաճ պլանավորման,

	 Անիրական, չափազանց բարձր ինքնագնահատական:

Տուժած կինը, հավանական է, ունեցել է մանիակալ դրվագ, եթե 
վերը նշված հինգ ախտանիշներից մի քանիսը արտահայտվել են 1 
շաբաթից ավելի երկար ժամանակահատվածի ընթացքում, և այդ 
ախտանիշները զգալի կերպով խոչընդոտ են հանդիսացել առօրյա 
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գործունեության համար, կամ ներկայացրել են վտանգ այդ կնոջ և 
ուրիշների համար: Եթե այդպես է, ապա դեպրեսիան, հավանական 
է, հանդիսանում է մեկ ուրիշ խանգարման մի մաս, որը կոչվում է 
երկբևեռ խանգարում  և այն պահանջում է այլ մոտեցում: Այս 
պարագայում խորհրդակցեք մասնագետի հետ: 

•	 Բացառեք բնական արձագանքը ի պատասխան 
բռնությանը: Ռեակցիան, հավանական է, նորմալ է, եթե՝ 
	 ժամանակի ընթացքում նկատվում է զգալի բարելավում 

առանց կլինիկական միջամտության,
	 նախկինում չի գրանցվել միջին կամ ծանր դեպրեսիվ 

խանգարում կամ մանիակալ դրվագ, և
	 ախտանիշները էականորեն չեն խանգարում առօրյա 

գործունեությանը:

Միջին կամ ծանր դեպրեսիվ խանգարման վարում

1. Հոգեբանական կրթության առաջարկ

Հիմնական ուղերձները, որոնք պետք է փոխանցել կնոջը (և 
ըստ անհրաժեշտության խնամատարին) ներկայացվում են ստորև.

•	 Դեպրեսիան շատ տարածված երևույթ է, որը կարող է 
պատահել ցանկացած մարդու հետ:

•	 Դեպրեսիայի ի հայտ գալը ոչ մի կերպ չի նշանակում, որ 
կինը թույլ է կամ ծույլ:

•	 Այլոց բացասական վերաբերմունքը (օրինակ. «դու պետք է 
ավելի ուժեղ լինես», «քեզ հավաքիր») կարող է վերաբերել 
այն փաստին, որ դեպրեսիան տեսանելի երևույթ չէ (ի 
տարբերություն կոտրվածքի կամ սպիի), և այդպիսով սխալ 
մտայնություն է ձևավորվում, որ մարդիկ կարող են կա-
ռավարել այն իրենց ուժով կամ կամքով:

•	 Դեպրեսիայով տառապող անձինք հակված են բացասական 
կարծիք ունենալ իրենք իրենց մասին, իրենց կյանքի ու 
ապագայի վերաբերյալ: Իրենց ներկա վիճակը կարող է բա-
վականին բարդ լինել, իսկ դեպրեսիան իր հերթին կարող է 
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հուսահատության և սեփական անպիտանության ու ան-
արժե քության չհիմնավորված մտքերի առիթ ստեղծել:  
Դեպրեսիայի կառավարման հետ մեկտեղ այդ մտքերը, շատ 
հավանական է, որ թուլանան ու վերանան:

•	 Սովորաբար հարկավոր է լինում մի քանի շաբաթ, որպեսզի 
բուժման արդյունքները զգալի դառնան:

•	 Թեև բարդ է, սակայն կինը պետք է փորձի կատարել ստորև 
նշված կետերից հնարավորինս շատերը: Դրանք բոլորն էլ 
կօգնեն նրան բարձրացնել իր տրամադրությունը.

	 պետք է փորձել շարունակել այն գործողությունները, 
որոնք նախկինում հաճույք են պատճառել,

	 պետք է փորձել պահպանել քնի և արթնանալու կա-
նոնավոր ժամերը,

	 պետք է փորձել, որ ֆիզիկական ակտիվությունը լինի 
հնարավորինս շատ,

	 պետք է փորձել ուտել կանոնավոր կերպով՝ անկախ 
ախորժակի փոփոխություններից,

	 պետք է փորձել ժամանակ անցկացնել վստահելի ըն-
կերների և սիրելի ընտանիքի հետ,

	 պետք է փորձել հնարավորինս հաճախ մասնակցել 
համայնքի կյանքին և ընդգրկվել այլ հասարակական 
գործունեության մեջ: 

•	 Ուշադիր եղեք ինքնավնասման և ինքնասպանության մտքե-
րի հայտնվելու դեպքում: Եթե դուք նկատում եք նման մտքեր, 
մի՛ ենթարկվեք դրանց: Տեղյակ պահեք որևէ վստա հելի 
անձի կամ շտապ այցելեք բուժհաստատություն՝ օգնություն 
ստանալու համար:

2. Սոցիալական աջակցության ուժեղացում և սթրեսի 
կառավարման ուսուցանում

Տե՛ս էջ 82-ից և  83 էջեր
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3.   Եթե կան վերապատրաստված հոգեբաններ կամ հոգե
թերապևտներ, դիտարկեք կնոջը կարճատև հոգեբա նական 
բուժումների ուղեգրելու տարբերակը, եթե նման հնարա
վորություն կա.
•	 Խնդիրները հաղթահարելու վերաբերյալ 

խորհրդատվություն
•	 Միջանձնային թերապիա
•	 Կոգնիտիվ  վարքային թերապիա
•	 Վարքի խթանում/ ակտիվացում:

4. Հակադեպրեսանտների նշանակում
Նշանակեք հակադեպրեսանտներ, միայն եթե դուք համա պա-

տասխան վերապատրաստում եք անցել դրանց կիրառության 
վերաբերյալ:

Միջին կամ ծանր դեպրեսիվ խանգարման գնահատման և 
կառավարման մանրամասները, ներառյալ՝ հակա դեպրե սանտ-
ների նշանակումը, կարելի է գտնել mhGAP ուղեցույցում.
http://www.who.int/mental_health/publications/mhGAP_
intervention_guide/en/

5. Խորհրդակցեք մասնագետի հետ, երբ՝

•	 կինը ի վիճակի չէ ստանալու միջանձնային թերապիա, 
կոգնիտիվ վարքային թերապիա կամ հակադեպրեսանտներ,  
կամ

•	 նրան սպառնում է ինքնասպանության/ ինքնավնասման 
վտանգ (տե՛ս էջ 89):

6. Հետագա վերահսկողություն
•	 Կանոնավոր հերթական այցերի նշանակում. նշանակեք 

երկրորդ այցը առաջիկա մեկ շաբաթվա ընթացքում և հետագա 
հաջորդական այցերը՝ կախված ապաքինման ընթացքից:

•	 Հետևեք ախտանիշներին. հաշվի առեք կնոջը մասնագետի 
մոտ ուղեգրելու տարբերակը, եթե չի նկատվում վիճակի բարե-
լավում:
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Հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարում

Հոգեբանական տրավմա հասցնող միջադեպից անմիջապես 
հետո, ինչպիսին է, օրինակ, սեռական բռնությունը, կանանցից 
շատերը տառապում են հոգեբանական դիսթրեսից: Կանանցից 
շատերի համար դրանք անցողիկ ռեակցիաներ են, որոնք չեն 
պահանջում կլինիկական բուժում: Սակայն եթե հոգեբանական 
տրավմային  բնորոշ ախտանիշները (միջադեպի շարունականան 
վե րա պրում, շփումից խուսափում և ներկա վտանգի սրված 
զգացում) համառորեն շարունակվում են միջադեպից հետո մեկ 
ամսից ավելի,  ապա կնոջ մոտ հավանաբար ձևավորվել է հե-
տտրավ  մատիկ սթրեսային խանգարում (ՀՏՍԽ):

Պետք է նշել, որ անկախ իր անվանումից ՀՏՍԽ-ն, պարտադիր 
չէ, որ լինի բռնության հետևանքով առաջացած  միակ կամ հիմ-
նական վիճակը: Ինչպես նշված է վերևում, նման դեպքերը կարող 
են նաև խթանել հոգեկան առողջության վատթարացման շատ այլ 
վիճակների զարգացումը, ինչպիսիք են՝ դեպրեսիվ խան գարումը և 
հարբեցողությունը (ալկոհոլի չարաշահումը):

ՀՏՍԽի դեպքում ներկայացվող հիմնական  գանգատները
ՀՏՍԽ-ից տառապող կանանց, հնարավոր է, դժվար լինի 
տարբերել այլ խնդիրներով տառապող կանանցից, որովհետև 
նրանք սկզբնական շրջանում կարող են ներկայացնել ոչ բնորոշ 
ախտանիշներ, ինչպիսիք են՝
•	 քնի հետ կապված խնդիրներ, ինչպես օրինակ քնի պակաս,
•	 դյուրագրգռություն, համառորեն շարունակվող մտահոգ, 

անհանգիստ կամ դեպրեսիվ տրամադրություն,
•	 բազմաթիվ շարունակական ֆիզիկական ախտանիշներ՝ 

առանց դրանց հստակ ֆիզիկական պատճառի, օրինակ՝ 
գլխացավեր, սրտխփոց:

Սակայն, հետագա զննման ընթացքում նրանց մոտ կարող են 
հայտնաբերվելՀՏՍԽ-ին բնորոշ ախտանիշներ:
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Գնահատում ՀՏՍԽի առկայությունը որոշելու նպատակով
Եթե բռնությունը տեղի է ունեցել ավելի քան 1 ամիս առաջ, 

հետա զոտեք կնոջը հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարման 
(ՀՏՍԽ) առկայությունը հայտնաբերելու նպատակով:

Գնահատեք նրա վիճակը հետևյալ հարցերի առնչությամբ.

•	 Վերապրելու ախտանիշներ. շարունակական և անցա ն-
կալի հիշողություններ բռնության հետ կապված, կարծես 
այն տեղի է ունենում «այստեղ և այժմ», օրինակ՝ վախ 
առաջացնող երազներ, անցյալի դրվագների վերհիշում 
կամ հետապնդող մտքեր, որոնք ուղեկցվում են ուժեղ վախի 
կամ սարսափի զգացողությամբ:

•	 Խուսափելու ախտանիշներ. տուժած կնոջ կողմից մտած-
ված կերպով բռնությունը հիշեցնող մտքերից, հիշողություն-
ներից, գործողություններից կամ իրավիճակ ներից խուսա-
փում, օրինակ՝ դեպքը հիշեցնող թեմաների շուրջ զրուցելուց 
խուսափում, կամ դեպքի տեղի ունենալու վայրը վերա-
դառնալուց խուսափում:

•	 Ախտանիշներ, որոնք վերաբերում են ներկայիս վտանգի 
սրված զգացմանը. չափից շատ մտահոգություն կամ 
զգուշավորություն հնարավոր վտանգի առնչությամբ, կամ 
կտրուկ արձագանք անսպասելի անակնկալ շարժումներին, 
օրինակ՝ «տագնապալից» կամ «սահմանային» վիճակներ: 

•	 Առօրյա բնականոն կյանք վարելու բարդություններ 

Եթե վերևում նշված խնդիրներից բոլորն առկա են 
բռնությունից հետո մոտավորապես 1 ամսվա ընթացքում, ապա, 
հավանական է, որ տուժած կնոջ մոտ առկա է ՀՏՍԽ:

Ստուգեք նաև, արդյոք կա՞ն նրա մոտ այլ առողջական 
խնդիրներ, միջին կամ ծանր դեպրեսիվ խանգարում, ինքնաս-
պանության մասին մտքեր կամ ալկոհոլի ու թմրամիջոցների օգտա-
գործման հետ կապված խնդիրներ:
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ՀՏՍԽի  կառավարում

1. Ուսուցանեք նրան ՀՏՍԽի վերաբերյալ
Բացատրեք հետևյալը.

•	 Շատերը ապաքինվում են ՀՏՍԽ-ից ժամանակի ընթացքում 
առանց հատուկ բուժման, սակայն, բուժումը կարագացնի 
ապա քինման ընթացքը:

•	 ՀՏՍԽ-ից տառապող մարդիկ հաճախ զգում են, որ իրենք 
դեռ վտանգի մեջ են գտնվում, և նրանք կարող են լինել 
շատ լարված. կարող են հեշտությամբ վախենալ («տագ-
նապալից» վիճակ), մշտապես ապրել վտանգի սպասումով:

•	 ՀՏՍԽ-ից տառապող մարդիկ հաճախակի ունենում են 
տրավմա պատճառած դեպքի անցանկալի հիշողություններ: 
Այդ ժամա նակ նրանք կարող են ունենալ այնպիսի հույզեր, 
ինչպիսիք են՝ վախն ու սարսափը, որոնք շատ նման են այն 
զգացումներին, որոնք իրենք ունեցել են, երբ դեպքը 
փաստացի տեղի է ունեցել: Նրանք կարող են նաև ունենալ 
մղձավանջներ:

•	 ՀՏՍԽ-ով տառապող մարդիկ ջանում են խուսափել դեպքը 
հիշեցնող հանգամանքներից: Նմանօրինակ խուսափումը 
կարող է խնդիրներ առաջացնել իրենց կյանքում:

•	 Որոշ դեպքերում ՀՏՍԽ-ով տառապող մարդիկ կարող են 
ունենալ ֆիզիկական կամ հոգեկան խնդիրներ, ինչպիսիք 
են՝ մարմնի տարբեր տեսակի ցավերը, թուլությունը, 
հոգնա  ծու թյունը, դյուրագրգռությունը կամ դեպրեսիվ տրա-
մա դրությունը:

Խորհուրդ տվեք կնոջը՝

•	 հնարավորինս շարունակել վարել առօրյա բնականոն 
կյանք,

•	 զրուցել այն մարդկանց հետ, ում նա վստահում է, այն 
մասին, թե ինչ է պատահել իր հետ, և իր զգացումների 
մասին, բայց միայն այն ժամանակ, երբ կինը պատրաստ 
կլինի դրան,
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•	 ներգրավվել հանգստություն բերող գործողություններում՝ 
անհանգստությունն ու լարվածությունը նվազեցնելու նպա-
տակով, 

•	 խուսափել ալկոհոլի և թմրամիջոցների օգտագործումից՝ 
ՀՏՍԽ-ի ախտանիշների հաղթահարման նպատակով:

2.   Սոցիալական աջակցությունը ուժեղացում և սթրեսի կա
ռավարման ուսուցանում

Տե՛ս էջեր 82-ը և 83-ը:

3.   Եթե կան վերապատրաստված  հոգեբաններ կամ հոգե
թերապևտներ, դիտարկեք հետևյալ հնարավո րու թյուն
ները.

•	 Անհատական կամ խմբային կոգնիտիվ վարքային թերա-
պիայի անցկացում՝ կենտրոնանալով տրավմայի վրա

•	 Դեսենսիբիլիզացիա և վերամշակում աչքերի շարժման 
միջոցով (ԴՎԱՇ) 

4. Խորհրդակցեք մասնագետի հետ՝ երբ .
•	 կինը ի վիճակի չէ ստանալու կոգնիտիվ վարքային 

թերապիա կամ ԴՎԱՇ  կամ
•	 նրան սպառնում է ինքնասպանության/ ինքնավնասման 

վտանգ (տե՛ս էջ 89)

5. Հետագա վերահսկողություն 
Նշանակեք երկրորդ այցը առաջիկա 2-ից մինչև 4 շաբաթների 

ընթացքում և այնուհետև հետագա հաջորդական այցերը կախված 
ապաքինման ընթացքից:
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 Հավելված 1
Զգուշացում բենզոդիազեպիններ նշանակելիս

Մի՛ նշանակեք բենզոդիազեպիններ կամ հակադեպրեսանտներ 
սուր ցնցման, դիսթրեսի դեպքերում:

Բացառիկ դեպքերում մեծահասակների մոտ, երբ հոգեբա-
նական բնույթի միջամտությունները կիրառելի չեն, (օրինակ՝ 
հանգստի տեխնիկաները), կարճաժամկետ բուժումը (3-7 օր) 
բենզոդիազեպիններով, օրինակ՝ դիազեպամ 2-5 մգ/օրական 
կամ լորազեպամ 0,5-2 մգ/օրական, կարող է դիտարկվել որպես  
անքնության բուժման մի տարբերակ , եթե անքնությունը խաթարում 
է բնականոն կյանքը։ Այդ դեպքում պետք է հաշվի առնել հետևյալ 
զգուշացումները. 

•	 Որոշ մարդիկ   բենզոդիազեպիններ օգտագործելու 
պարագայում կարող  են հեշտորեն կախման մեջ ընկնել 
դրանցից: Բենզոդիազեպիններ հաճախ նշանակում են  
պահանջվածից ավելի շատ քանակով:

•	 Այդ դեղամիջոցները պետք է նշանակվեն անքնության 
համար միայն բացառիկ դեպքերում և շատ կարճ 
ժամանակահատվածով:

•	 Պետք է խուսափել բենզոդիազեպիններից հղիության և 
կրծքով կերակրելու ընթացքում:

Միաժամանակյա բժշկական խնդիրների դեպքում բենզո-
դիազեպիններ նշանակելիս պետք է դիտարկել դեղամիջոց/հի-
վան դություն կամ դեղամիջոց/դեղամիջոց հնարավոր փոխա զդե-
ցությունները:
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Հիվանդության պատմության 
և բուժզննման ձևաթղթի նմուշ

Խորհուրդներ պացիենտների հետ զրուցելու համար

•	 Ցույց տվեք, որ դուք լսում եք և ուշադրությամբ եք համակված: 
Աչքերով կոնտակտ ստեղծեք, հաստատեք, որ հասկանում եք 
նրա զգացմունքները, օրինակ, կարող եք գլխի շարժումով 
հաստատել և ասել. «Հասկանում եմ» կամ «Ես գիտեմ, թե 
ինչ եք զգում»:

•	 Նստեք այնպես, որ պացիենտի հետ նույն հարթության վրա 
գտնվեք:

•	 Հարգանք ցուցաբերեք նրա արժանապատվության նկատ-
մամբ: Բացասական դատողություններ մի՛ արեք նրա և այլոց 
մասին:

•	 Եղեք նրբանկատ: Խրախուսեք նրան պատասխանել հար-
ցերին, սակայն մի պնդեք: 

•	 Հարցերը տվեք հերթով: Խոսեք պարզ և հստակ կերպով: 
Հարցեր տվեք պարզաբանելու կամ մանրամասները ճշտելու 
նպատակով, եթե հարկ լինի:

•	 Ժամանակ տրամադրեք նրան պատասխանելու համար 
և թույլ տվեք, որ ժամանակ առ ժամանակ դադար լինի 
խոսակցության ընթացքում: Մի՛ շտապեցրեք: 

ԳԱՂՏՆԻ  ԿՈԴ՝  
   

Հիվանդության պատմության և բուժզննման 
ձևաթուղթ սեռական ոտնձգության վերաբերյալ
Կարո՞ղ եմ ձեզ հարցեր տալ, որպեսզի որոշենք, թե ինչպես օգնենք 

ձեզ: Հասկանում եմ, որ բարդ կլինի խոսել որոշ հարցերի շուրջ: Խնդրում 
եմ,փորձեք պատասխանել: Դուք կարող եք չպատասխանել, եթե գտնում 
եք, որ դա շատ բարդ է անել:



102

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ազգանուն Անուն

Հասցե

Սեռ Ծննդյան ամսաթիվ  ________/________/__________
Օր-------Ամիս--------Տարի

Տարիք

Բուժզննման ամսաթիվն ու 
ժամը
 _________/________/_____։          

Օր-------Ամիս--------Տարի

Հետևյալ անձանց 
ներկայությամբ
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2. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Առողջական խնդիրների առկայություն

Ունեք արդյո՞ք ընթացիկ առողջական խնդիրներ. 

 Այո    Ոչ 

Ունեք արդյո՞ք ալերգիա: Եթե ունեք, ապա ինչի՞ նկատմամբ:

Ընդունու՞մ եք արդյոք որևէ դեղեր, դեղաբույսեր կամ 
դեղամիջոցներ:

Պատվաստումների կարգավիճակը

Պատվաստվե՞լ եք արդյոք՝
  պրկախտի համար.   Այո Ե՞րբ  _________/_________/__________
                                                                       Օր-------Ամիս--------Տարի
                       Ոչ  Չգիտի

Հեպատիտ Բ-ի համար.  
                                      Այո  Ոչ Չգիտի 

ՄԻԱՎ/ ՁԻԱՀ կարգավիճակը
Արդյոք ՄԻԱՎ-ի թեստ անցե՞լ եք.  

         Այո Ե՞րբ  _________/_________/__________

                                              Օր-------Ամիս--------Տարի

     Ոչ
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Եթե «այո», խնդրում եմ նշեք արդյունքները. 
 Բացասական
 Դրական

 Հրաժարվում է պատասխանել 

3. Միջադեպի նկարագրություն

Միջադեպի ամսաթիվը.

Երբ ______/_______/________
Օր----Ամիս-----Տարի

Միջադեպի ժամը.

Կարո՞ղ եք ինձ պատմել, թե ինչ պատահեց:

Արդյո՞ք նման միջադեպ պատահել է անցյալում.   Այո    Ոչ 
Եթե «այո», ապա ե՞րբ է պատահել. ______/_______/________
                                                                Օր----Ամիս-----Տարի
Արդյոք նորից նույն ա՞նձն է պատասխանատու պատահածի 
համար.   Այո Ոչ

Ֆիզիկական բռնություն Նկարագրեք տեսակը և 
մարմնի վրա գտնվելու 
տեղը

Տեսակ. ծեծել, կծել, 
մազերից քաշել, խեղդել

Շարժումները 

սահմանափակող միջոցներ 
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Զենք(եր)ի 
օգտագործում

Թմրամիջոցների/ 
ալկոհոլի օգտա-
գործում 

Սե
ռա

կա
ն 

ոտ
նձ

գո
ւթ

յա
ն 

դե
պ

քե
րո

ւմ

Ներթափանցում Այո Ոչ Վստահ 
չեմ

Նկարագրել 
(բերանից, 
հեշտոցից, 
հետանցքից)

Առնանդամով


Մատով 

Այլ (նկարագրել)   

Սերմնաժայթքում 

Պահպանակի 
կիրառում

  

Գործողություններ սեռական բռնությունից 
հետո

ձեր գործողությունները միջադեպից հետո .

Փսխում  

Միզարձակում  

Դեֆեկացիա  

Ատամների մաքրում  
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Բերանի ողողում  

Հագուստի փոխում  

Լվացում կամ լոգանքի ընդունում  

Տամպոնի կամ տակդիրի օգտագործում  

4. Գինեկոլոգիական պատմություն

Դուք կիրառու՞մ եք հակաբեղմավորիչ միջոց:

Ներարգանդային պարույր   Ամլացում

 Դեղահաբեր    Պահպանակ

Ներարկվող    Այլ_____

Դուք օգտագործու՞մ էիք այդ հակաբեղմավորիչ միջոցը, երբ 
միջադեպը տեղի ունեցավ:
 Այո  Ոչ

Դաշտան և հղիություն

Ե՞րբ է սկսվել ձեր վերջին դաշտանը:
 ______/_______/________

Օր----Ամիս-----Տարի

Միջադեպի ժամանակ դուք դաշտանի ընթացքու՞մ էիք: 

 Այո  Ոչ
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Կարծու՞մ եք, որ հնարավոր է՝ հղի լինեք:
 Այո  Ոչ

Եթե “այո», քանի՞ շաբաթական է հղիությունը:  ___ շաբաթական

Դուք երբևէ հղի եղե՞լ եք:

 Այո  Ոչ
Եթե «այո»,  ապա քանի՞ անգամ:  ____________անգամ
Համաձայնությամբ տեղի ունեցած սեռական 
հարաբերության պատմություն
(միայն, եթե ԴՆԹ անալիզի նմուշներ են վերցվել սեռական 
բռնության դեպքի առնչությամբ )

Ե՞րբ եք վերջին անգամ ձեր կամքով սեռական հարաբերություն 
ունեցել:

______/_______/________

Օր----Ամիս-----Տարի

Ու՞մ հետ (օրինակ, ամուսին, ընկեր, օտար մարդ)
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5.  Ֆիզիկական բուժզննում՝  ոտքից գլուխ

Քաշը Հասակը Հասունության շրջանը
(պրեպուբերտատ, 
պուբերտատ, 
հասուն)

Անոթա-
զարկը

Արյան ճնշումը Շնչառության 
հաճախությունը

Մարմնի 
ջերմաստիճանը

Տվյալներ ֆիզիկական վիճակի մասին

Նկարագրեք համակարգված կերպով և նշումներ արեք կից ներ-
կայացվող մարմնի պատկերների վրա՝ ցույց տալով բոլոր վերքերի, 
կապտուկների, արնազեղումների (մաշկի տակ եղած արյան նշաններ), 
և քերծվածքների, և այլնի ճշգրիտ տեղերը:  Արձանագրեք տեսակը, 
չափը, գույնը, ձևը և այլ մանրամասներ: Նկարագրեք հնարավորինս 
լիարժեք ու ճշգրիտ կերպով: Մի՛ մեկնաբանեք տվյալները: 

Գլուխն ու դեմքը Բերանն ու քիթը

Աչքերն ու ականջները Վիզը

Կրծքավանդակը Մեջքը

Որովայնը Հետույքը 

Բազուկները (թևերն) ու ձեռքերը Ոտքերն ու ոտնաթաթերը 
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6. Սեռական օրգանների և հետանցքի բուժզննում

Կանանց արտաքին 
սեռական 
օրգաններ / 
ամորձապարկ 

Հեշտոցամուտք 
և 
կուսաթաղանթ

Հետանցք

Հեշտոց / 
առնանդամ

Արգանդի 
վզիկ

Բիմանուալ / 
հետանցքա-
հեշտոցային 
զննում 

Կանանց սեռական 
օրգանների 
խեղման ապացույցի 
առկայություն (հարկ 
եղած դեպքում)

 Այո      Ոչ

Պսցիենտի դիրքը (մեջքի վրա պառկած, դեմքի վրա պառկած, ծնկների 
և կրծքավանդակի վրա հենված, կողքի վրա պառկած)

Սեռական օրգանների 
բուժզննման համար 

Հետանցքի բուժզննման համար 
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7. Հոգեվիճակ

Արտաքին տեսք (հագուստը, մազերի խնամված կամ անխնամ 
լինելը, ցրված կամ հուզված,  անհանգիստ վիճակ, թունավորման 
կամ թմրադեղերի օգտնագործման նշաններ)

Տրամադրություն

Հարց տվեք. «Ինչպիսի՞ն է եղել ձեր ինքնազգացողությունը»:

Նաև հետևեք, օրինակ, արդյո՞ք նա հանգիստ է, լալիս է, 
բարկացած է, անհանգիստ է, շատ տխուր է, դեմքը զուրկ է                
որևէ արտահայտությունից: 

Խոսքը (լռակյաց է, խոսում է պարզ և անկաշկանդ, շփոթված, 
խոսում է     շատ արագ կամ շատ դանդաղ)

Մտքերը
Հարց տվեք. «Ունեցել եք արդյո՞ք ինքնավնասման մտքեր»:
 Այո      Ոչ

Արդյո՞ք վատ մտքերն ու հիշողությունները շարունակ կրկնվում 
են

 Այո      Ոչ

Միջադեպը դուք ձեր մտքում նորից և նորից վերապրու՞մ եք:
 Այո      Ոչ
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8.  Կատարված հետազոտությունները

Տեսակը և 
տեղը

Հետազոտվել է 
/ ուղարկվել է 
լաբորատորիա

Արդյունքը

9.  Ապացույցների գրանցում

Տեսակը և 
տեղը

Ուղարկվել է… / 
պահպանված է

Վերցվել է՝ ում կողմից / 
ամսաթիվ

10. Բուժման նշանակում 

Բուժում Այո Ոչ
Տեսակը և 
լրացուցիչ 
նշումներ

Սեռավարակի կանխարգելում/
բուժում  

Անհետաձգելի 
հակաբեղմնավորիչ  

Վերքի մշակում 
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Պրկախտի կանխարգելում 

Հեպատիտ B-ի պատվաստում 

ՄԻԱՎ-ի հետկոնտակտային 
կանխարգելում  

Այլ  

11. Խորհրդատվություն, ուղղորդում/ուղեգրում, 
     վերահսկողություն

Արդյո՞ք պացիենտը նախատեսում է դիմել ոստիկանություն, 

թե՞ արդեն դիմել է: 

 Այո      Ոչ

Գնալու ապահով տեղ ունի՞:

 Այո      Ոչ
Կա՞ մեկը, որը կարող է 
ուղեկցել իրեն: 

 Այո      Ոչ

Տրամադրված խորհրդատվությունը.

Կատարված ուղղորդումը/ուղեգրումը (օրինակ, կացարան, հոգեկան 
առողջության բուժման, աջակցման խումբ):

Ուր: Նպատակը:
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Պացիենտի հետ որոշե՞լ եք հետագա այցը:  Այո      Ոչ
Հաջորդ այցելության ամսաթիվը. ______/_______/________
Օր----Ամիս-----Տարի

Բուժզննումը/հարցազրույցն անցկացնող բուժաշխատողի 

անունը: 

Պաշտոնը:  _ 

Անունը (ընթեռնելի  ձեռագրով):    

Ստորագրությունը:   

Ամսաթիվը: / /   
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Լսել Կնոջը լսել ուշադիր, 
կարեկցանքով ու առանց 
քննադատության

Հարցեր տալ 
մտահոգությունների ու 
կարիքների մասին

Գնահատել նրա 
տարբեր կարիքներն ու 
մտահոգությունները՝ 
էմոցիոնալ, ֆիզիկական, 
սոցիալական ու ընթացիկ, և 
արձագանքել դրանց

Համաձայնել Ցույց տալ, որ հասկանում ու 
հավատում եք նրան:

Ուժեղացնել 
անվտանգությունը

Քննարկել 
ինքնապաշտպանական պլան, 
որով նա կարող է պաշտպանվել 
հետագա վնասից, եթե 
բռնությունը կրկնվի:

Աջակցել

Աջակցել նրան կապ հաստատել 
ծառայությունների հետ՝ 
սոցիալական աջակցության 
համար
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Հիմնական աղբյուրներ

Առողջապահության վարչություն (2005թ.): Ինչպես արձագանքել 
ընտանեկան բռնության դեպքերում. ձեռնարկ առողջապահության 
ոլորտի մասնագետների համար: 

Լոնդոն. Առողջապահության վարչություն ttp://www.
domesticviolencelondon.nhs.uk/uploads/download s/DH_4126619.pdf

Մարդասիրական գործունեության ոլորտում Միջգերատեսչական 
մշտական հանձնաժողովի (ՄԳՄՀ)  գենդերային գծով աշխա տան-
քային ենթախումբ (2010թ.): Արտակարգ իրավիճակ ներում սեռական 
բռնությունների ենթարկվածների խնամքը. ուսուցման ձեռնարկ: Ժնև, 
ՄԳՄՀ

http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/
GBV/Caring%20for%20Survivors.pdf

Ազգային առողջապահության ծառայություն (2009թ.): Բռնա-
բարություն և սեռական հարձակում. ինչ պետք է իմանան բուժ-
աշխատողները գենդերային հիմքով բռնության մասին:

Գլազգո. Ազգային առողջապահության ծառայություն, Գենդերա-
յին հիմքով բռնության ծրագիր: 

http://www.gbv.scot.nhs.uk/wp-content/uploads/2009/12/GBV_Rape-
Sexual-Assault-A4-4.pdf

Սնայդեր Կ.  և ուրիշներ: Զուգընկերոջ կողմից բռնություն. ռիսկի 
գնահատման հակիրճ եղանակի մշակում արտակարգ իրավիճակների 
բաժնի համար: Acad Emerg Med, 2009, 16(11):1208–1216.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1553-2712.2009.00457.x/pdf

Հարավային Աֆրիկայի ՁԻԱՀ-ին ուղղված վերապատրաստման 
ծրագիր (2001թ.): Ընտանեկան բռնության վերաբերյալ խորհրդատ-
վական ուղեցույցներ: ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ խորհրդատվական շարք N 
4: Հարարե, Հարավ Աֆրիկայի ՁԻԱՀ-ին ուղղված վերապատրաստ-
ման ծրագիր:
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http://www.preventgbvafrica.org/sites/default/files/resources/
dvcounseling.tool.safaids.pdf

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն 
(2003թ.).  Ուղեցույցներ սեռական բռնության զոհերի նկատմամբ 
բժշկա-իրա վական խնամքի վերաբերյալ: Ժնև. ԱՀԿ

http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/
med_leg_guidelines/en/

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն 
(2007թ.). ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման հետկոնտակտային 
միջոցառումներ. Առողջապահության համաշխարհային կազմա կեր-
պության/ Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության համատեղ 
մշակված ուղեցույցներ՝ ՄԻԱՎ վարակի հետկոնտակտային կան-
խարգելման համար: Ժնև. Առողջապահության համաշխարհային 
կազմակերպություն

http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/PEP/en/

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն 
(2010ա). Դեռահասների հետ աշխատանքին օժանդակող միջոցներ. 
Ժնև, ԱՀԿ

http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599962_e ng.pdf

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն 
(2010բ). Հոգեկան, նյարդաբանական և հոգեմետ նյութերի օգտա-
գործման հետևանքով առաջացած խանգարումների դեպքերում ոչ 
մասնագիտացված առողջապահական կազմակերպություններում 
կատարվող mhGAP միջա մտությունների ձեռնարկ: Ժնև, ԱՀԿ

http://www.who.int/mental_health/publications/mhGAP_intervention_
guide/en/

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն 
(2011թ.). Հոգեբանական առաջին օգնություն. ուղեցույց դաշտային 
աշխա տողների համար: Ժնև, ԱՀԿ
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http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241548205_e ng.pdf

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն 
(2013 ա). Սթրեսին որոշակիորեն առնչվող վիճակների կառավար ման 
գնահատման mhGAP  մոդուլ, ադապտացված mhGAP-ից: Ժնև, ԱՀԿ

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն 
(2013բ).  Հոգեբանական առաջին օգնություն. Դաշտային աշխատողների 
կոմնորոշման համար նախատեսված  մեթոդիստի ձեռնարկ: Ժնև, ԱՀԿ

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/102380/1/978924154 8618_eng.
pdf

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն 
(2013գ). Արձագանքելով զուգընկերոջ կողմից բռնությանը կամ 
սեռա կան բռնությանը կանանց նկատմամբ. ԱՀԿ-ի կլինիկական և 
նորմատիվ ուղեցույցներ: Ժնև, ԱՀԿ

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/ 
9789241548595/en/

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն 
(2014թ.). Խորհրդատվություն մայրերի և նորածինների առողջա-
պահության վերաբերյալ. հմտությունների զարգացման ձեռնարկ: Ժնև, 
ԱՀԿ

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/97 
89241547628/en/index.html

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն, 
Ջոն Հոփքինսի անվան Բլումբերգյան առողջապահության դպրոց/ 
Հաղորդակցության ծրագրերի կենտրոն (ՀԾԿ): Ընտանիքի պլանա-
վորում. ծառայություն տրամադրողների/բուժաշխատողների համ-
ընդհանուր ձեռնարկ: Ժնև և Բալթիմոր, ԱՀԿ և ՀԾԿ 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9780978856373_e 
ng.pdf?ua=1

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն, 
Միավորված ազգերի կազմակերպության Փախստականների գծով 
գերա գույն հանձնակատար (2004թ.): Բռնաբարության են թարկ-
վածների կլինիկական վարում: Ժնև. ԱՀԿ, ՄԱԿ-ի ՓԳՀ 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergenc 
ies/924159263X/en/
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Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն, 
Միա վորված ազգերի կազմակերպության Բնակչության հիմնա-
դրամ, Միավորված ազգերի կազմակերպության Փախստականների 
գծով գերագույն հանձնակատար (2009թ.): Բռնաբարության 
ենթարկվածների կլինիկական վարում. էլեկտրոնային  ուսուցման 
ծրագիր: Ժնև. ԱՀԿ, ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամ, ՄԱԿ-ի ՓԳՀ:

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/emergenc 
ies/9789241598576/en/



Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, խնդրում ենք դիմել 
հետևյալ հասցեով.

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության 
Վերարտադրողական առողջության ու հետազոտությունների 

վարչություն

Ապպիա պողոտա 20, CH-1211 Ժնև 27,Շվեյցարիա

Ֆաքս: +41 22 791 4171

Էլ. Փոստ: reproductivehealth@who.int
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