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ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՀՈԳԵԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ 55,8 ՏՈԿՈՍԸ ԿԱՆԱՅՔ ԵՆ
Հայաստանում հոգեկան հիվանդների 47 տոկոսը գիտե իրենց հիվանդության մասին,
որոնցից 32,3 տոկոսը այդ մասին իմանում է բուժող բժիշկներից: Այս տվյալները
հայտնի են դարձել Հոգեկան առողջության հիմնադրամի ուսումնասիրության
արդյունքում, որն անցկացվել է 2005թ. սեպտեմբերի 1-ից մինչև 2006թ մարտի 1-ը:
Նշենք, որ ուսումնասիրության նպատակն է եղել պարզել, թե ինչպես է կիրառվում
«Հոգեբուժական օգնության մասին» օրենքը:
Անցկացրած ուսումնասիրությունների արդյունքներն ամփոփելով, հիմնադրամի
փորձագետ, պրոֆեսոր Սամվել Սուքիասյանը հայտնեց, թե դիսպանսերներում
հաշվառված հիվանդների թիվը 1988-ի համեմատությամբ նվազել է 5,1 տոկոսով:
Այսինքն, եթե 1988-ին հաշվառված էր 35618 մարդ, ապա 2005-ին նրանց թիվը
33809 էր, ընդ որում, հիվանդների 55,8 տոկոսը կանայք են:
Ուսումնասիրության ընթացքում հիվանդները գանգատվել են, թե իրենց թույլ չեն տալիս
օգտվել հեռախոսից: Նրանց ասելով, դա մեծամասամբ արգելել է կրտսեր կամ միջին
բուժանձնակազմը: Ս. Սուքիասյանի խոսքով, չնայած որ հոգեկան հիվանդների
բուժման և օգնության նպատակով տրվող ֆինանսավորումը տարեցտարի ավելանում
է, միևնույն է, չի համապատասխանում գործող ժամանակակից պահանջներին: Եթե
Եվրոպայում ամեն տարի այդ նպատակի համար հատկացվում է 300 մլրդ եվրո, ապա
Հայաստանում տրվում է առողջապահության ոլորտի հատկացումների միայն 7
տոկոսը:
Փորձագետը կարծում է, որ «Հոգեբուժական օգնության մասին» օրենքը լիարժեք չի
կիրառվում: Դրա պատճառը կիրառման մեխանիզմների բացակայությունն է,
հիվանդությունների մասին բնակչության ցածր տեղեկացվածությունը և հիվանդների
կենցաղային անբավարար պայմանները: Հիմնադրամը որպես խնդրի լուծում
կառավարությանն առաջարկում է իրավական օժանդակություն ցուցաբերել, իսկ
առողջապահության նախարարությանը` մշակել ենթաօրենսդրական ակտեր, որոնք
կկարգավորեն հոժարակամ և հարկադիր հոսպիտալացման հարցերը:
Նկատենք, որ «Հոգեբուժական օգնության մասին» օրենքն ընդունվել է 2004թ մայիսի
25-ին, ուժի մեջ է մտել 2005թ. սեպտեմբերի 1-ին:/Panorama.am/

55,8% PSYCHOLOGICALLY DISABLED WOMEN REPORTED IN
ARMENIA
47% of psychologically disabled people know about their illness and 32,3%
know about it from their treating doctor, Fund for Psychological Health
unveiled the results of their study conducted from September 1, 2005 to
March 1, 2006 in 5 psychiatric facilities of the country.
Fund expert Samvel Sukiasian told that the number of sick has been cut by
5.1 % against 1988. 55,8% of sick people is women. The studies say that
most sick are discontent that they are not allowed to use telephones.
The expert thinks that execution of the law “On psychiatric aid” is not
satisfactory because there are no mechanisms to bring the law into life, the
public has little information on the illnesses and the conditions of life are not
good./Panorama.am/
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