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Եթե վերջին 20 տարվա ընթացքում միայն արցախյան  պատերազմի արդյունքում ունենք 19.000-ից 
ավելի վիրավոր զինվորներ, որից  9000-ից ավել զինհաշմանդամ միայն 90-ական թվականների 
Արցախյան գոյամարտից, 10.000-ից ավելի 2020 թվականի նոյեմբերին 44 օր տևած պատերազմից 
հետո, ապա վերականգնողական կենտրոնների կառուցումը Հայաստանի համար ավելի քան 
անհրաժեշտություն է:

Նախաբան



Հայաստանում այժմ կա ավելի քան 19.000-ից ավելի միայն զինհաշմանդամ: 
Հայաստանում գործող վերականգնողական հաստատությունները ցավոք չունեն տարեկան այն քանակի թողունակություն, 
որը մեզ թույլ կտա վիրավորում ստացած զինվորների գոնե մեծ մասին արագ ոտքի կանգնեցնել, անգամ չենք խոսում այլ 
պատահարների ընթացքում տեղի ունեցած դեպքերի մասին, իսկ տարեկան բոլոր կենտրոնները իրար հետ վերցրած չեն 
գերազանցում անգամ 1000 մարդը:
Իսկ առհասարակ տարբեր պատճառներով հաշմանդամություն ունեցող անձանց թիվը երկում բավականին մեծ տոկոս է 
կազմում: Այս մարդիկ  հանդիպում են մի շարք խնդիրների և խոչընդոտների, որոնց թվում են՝

      
         պատշաճ որակի և ըստ պահանջի դեղորայքի ու խնամքի պարագաների բացակայությունը, այդ 
թվում՝ հոսպիտալներում ստացիոնալ բուժում ստացող զինհաշմանդամների համար

         պետական պատվերի շրջանակներում մատուցվող ծառայություններից օգտվելու 
անկարողությունը, քանի դեռ հաշմանդամ չեն ճանաչվել (գործընթաց, որը տևում է ամիսներ)

          պետական պատվերի շրջանակներում չփոխհատուցվող (կամ մասնակի փոխհատուցվող) 
նորագույն և թանկարժեք տեխնոլոգիաների կիրառմամբ բժշկական ծառայությունների, ինչպես նաև 
մի շարք հետազոտությունների անհասանելիությունը

          ամիսներ տևող հերթերը

          ծանր հոգեկան ապրումները, որոնք ժամանակի ընթացքում երբեմն վերածվում են  հոգեկան 
լուրջ խնդիրների

          սոցիալական ծանր պայմանները

          մասնագիտական կայացման և աշխատանքի տեղավորման բարդությունը

Իրավիճակը





«Հերոսների  Վերականգնողական Քաղաք»-ում հիմնվելու է հոգեկան առողջության կենտրոն, որի նպատակն է հիմնական 
բուժման մեթոդներին զուգահեռ ապահովել այնտեղ բուժում ստացող անձանց հոգեբանական, մտավոր և սոցիալական 
վերականգնումը:
«Հերոսների  Վերականգնողական Քաղաք»-ում հիմնվելու է  կամավորների վերապատրաստման կենտրոն, որը մեր երկրի 
համար կհանդիսանա կամավորների բանկ, որտեղ վերապատրաստում անցած կամավորները արդեն իրենց 
մասնագիտական օգնությունը ցույց կտան ինչպես մեր կենտրոնում, այնպես էլ երկրում գործող այլ կառույցներում:

Ծրագրի նպատակն է հիմ նել՝



«Հերոսների  Վերականգնողական Քաղաք»-ում հիմնվելու է  վերականգնողական կենտրոն, որը  կգործի բարեգործական 
հիմունքներով՝ անվճար միայն վիրավոր զինվորների, զինհաշմանդամների և զինծառայության ու պատերազմի  
հետևանքով առողջական խնդիրներ ձեռք բերած ՀՀ և ԱՀ քաղաքացիները, սոցիալապես անապահով խավի այն անձինք, 
ովքեր կունենան հրատապ բուժման կարիք: Ամբուլատոր պայմաններում անվճար բուժման հնարավորություն կստանան  
նաև զոհված ազատամարտիկների երեխաները:
Արտասահմանյան լավագույն կլինիկաները և անհատ մասնագետները հնարավորություն կունենան  իրենց 
մասնագիտական փորձը և ռեսուրսը ներդնել մեր կենտրոնի շահառուների կյանքը և առողջությունը ավելի բարելավվելու 
համար:



«Հերոսների  Վերականգնողական Քաղաք»-ում հիմնվելու է  պրոթեզարան, որտեղ կկիրառվի աշխարհում հայտնի 
երկրների ժամանակակից փորձն ու մեթոդները:
Սա կլինի մի կենտրոն որտեղ տարբեր երկրների մասնագետները և ընկերությունները կհիմնեն իրենց պրոթեզարանները 
սեփական մեթոդի զարգացման նպատակով, իսկ մեր մասնագետները զուգահեռաբար կվերապատարստվեն և այդ 
ամենի հիման վրա կշարունակեն այդ փորձի կիրառումը և սպասարկումը: Հեռանկարում կա հենց հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց ներգրավվածությամբ էլ սկսել նման տեսակի պրոթեզների արտադրություն: 



Հայաստանում այժմ կա ավելի քան 19.000-ից ավելի միայն զինհաշմանդամ: 
Հայաստանում գործող վերականգնողական հաստատությունները ցավոք չունեն տարեկան այն քանակի թողունակություն, 
որը մեզ թույլ կտա վիրավորում ստացած զինվորների գոնե մեծ մասին արագ ոտքի կանգնեցնել, անգամ չենք խոսում այլ 
պատահարների ընթացքում տեղի ունեցած դեպքերի մասին, իսկ տարեկան բոլոր կենտրոնները իրար հետ վերցրած չեն 
գերազանցում անգամ 1000 մարդը:
Իսկ առհասարակ տարբեր պատճառներով հաշմանդամություն ունեցող անձանց թիվը երկում բավականին մեծ տոկոս է 
կազմում: Այս մարդիկ  հանդիպում են մի շարք խնդիրների և խոչընդոտների, որոնց թվում են՝

      
         պատշաճ որակի և ըստ պահանջի դեղորայքի ու խնամքի պարագաների բացակայությունը, այդ 
թվում՝ հոսպիտալներում ստացիոնալ բուժում ստացող զինհաշմանդամների համար

         պետական պատվերի շրջանակներում մատուցվող ծառայություններից օգտվելու 
անկարողությունը, քանի դեռ հաշմանդամ չեն ճանաչվել (գործընթաց, որը տևում է ամիսներ)

          պետական պատվերի շրջանակներում չփոխհատուցվող (կամ մասնակի փոխհատուցվող) 
նորագույն և թանկարժեք տեխնոլոգիաների կիրառմամբ բժշկական ծառայությունների, ինչպես նաև 
մի շարք հետազոտությունների անհասանելիությունը

          ամիսներ տևող հերթերը

          ծանր հոգեկան ապրումները, որոնք ժամանակի ընթացքում երբեմն վերածվում են  հոգեկան 
լուրջ խնդիրների

          սոցիալական ծանր պայմանները

          մասնագիտական կայացման և աշխատանքի տեղավորման բարդությունը

«Հերոսների  Վերականգնողական Քաղաք»-ում ստեղծել առողջապահական տուրիզմի զարգացմանը խթանող 
ենթակառույցներ, որպեսզի այդ կերպ տուրիստներից ներգրավված միջոցները ուղղորդենք կենտրոնի շահառուների 
բուժմանը և կարիքների հոգմանը, այս կերպ երկիրը կդարձնենք ավելի ճանաչելի:



Հարթակ հանդիսանալ, որտեղ հայկական արտադրությամբ զբաղվող ընկերությունները կկարողանան իրենց փոքրիկ 
մասնաճյուղերը ունենալ և այդ մասնաճյուղերում որպես աշխատուժ կներգրավվեն առաջին հերթին  հենց 
հաշմանդամություն ունեցող անձինք և նրանց ընտանիքների անդամները:



Իրականացվելու է բազմաթիվ կրթական ծրագրեր, որոնք հնարավորություն կտան վիրավոր զինվորին ձեռք բերել 
ժամանակակից մասնագիտություն, ստանալ կրթություն՝ իրենց հարմար պայմաններում, լինել մրցունակ 
աշխատաշուկայում: Կրթական ծրագրեր իրականացնելիս հաշվի են առնվելու աշխատաշուկայի պահանջարկը, 
մասնագիտության արդիականությունը, վիրավոր զինվորի անձնական որակներն ու նախասիրությունները:



Ստեղծել էկո միջավայր, որտեղ սկսած վերականգնվող էներգիայից մինչև այլ ենթակառուցվածքների հիմնումը կնպաստի 
միջավայրի էկո համակարգի զարգացմանը, որն էլ կխթանի ֆինանսական ավելորդ ծախսերի կրճատմանը 
(էլեկտրաէներգիա, տաք ջուր և այլն): Ստեղված  առողջ միջավայրը առաջին հերթին շահառուների անմիջական 
ներգրավմամբ կհանդիսանա նման  ստարտափ ծրագրեր իրականացնելու գրավիչ վայր:



Էկո միջավայրի արտադրությունը կնպաստի ոչ միայն բուժվող անձանց կարիքների ապահովվմանը և ծախսերի 
նվազմանը, այլև կստեղծվի մի բնական միջավայր, որտեղ բուժում ստացող անձինք կունենան հոգեկան հանգստության 
համար առողջարար միջավայր:



«Հերոսների  Վերականգնողական Քաղաք»-ի գերնպատակն է վերականգնողական բուժում ցուցաբերել հաշմանդամություն 
ունեցող անձանց և նրանց ինտեգրել հասարակությանը, ինչպես նաև նպաստել նրանց ինքնուրույնությանը և 
անկախությանը:



«Հերոսների Վերականգնողական Քաղաք»-ում բուժման առաջնահերթությունը տրվելու է հոգեկան առողջությանը: 
Հոգեկան առողջությունը մարդու անօտարելի և անփոխանցելի ոչ նյութական բարիք է, որը ներառում է շրջակա միջավայրի 
համապատասխան ընկալումը, սեփական ներուժը գիտակցելու, կյանքի սթրեսային վիճակները հաղթահարելու, 
արդյունավետ աշխատելու, ինչպես նաև, հասարակական կյանքում սեփական ներդրումն ունենալու կարողությունը, 
որոշումներ կայացնելու և իրագործելու ունակությունը, կայուն հուզականության դրսևորումը և պահպանումը: 
Կենտրոնում առաջնահերթությունը տրվելու է նեյրոզարգացողական  թերապիայի, հոգեբանի  և լոգոպեդի, ջրաբուժություն, 
սպորտի, տեղեկատվական  տեխնոլոգիաների  և  արվեստի  դասընթացների միջոցով նպաստել արդյունավետ բուժմանը:

Բուժման մեթոդները



Էկո միջավայրի արտադրությունը կնպաստի ոչ միայն բուժվող անձանց կարիքների ապահովվմանը և ծախսերի 
նվազմանը, այլև կստեղծվի մի բնական միջավայր, որտեղ բուժում ստացող անձինք կունենան հոգեկան հանգստության 
համար առողջարար միջավայր:

Հիմ նական գործողությունները



Կենտրոնի շահառու հանդիսացողների համար ստեղծել բիզնես հարթակ, որի միջոցով շահառուն և իր ընտանիքի 
անդամները կկարողանան ձեռք բերել բիզնես հմտություն և աշխատանք: 



Կազմակերպել կամավորական խմբերի ինտեգրում, թե կենտրոնի տարածքում, թե կենտրոնից դուրս գտնվող նման այլ  
բուժհաստատություններում, ովքեր էլ հետագայում աշխատանքի  հնարավորություն կստանան: 
Կազմակերպես մասնագետների վերապատարստում՝ թե Հայաստանում, թե արտերկում:



          Պատերազմի  հետևանքով առողջական խնդիրներ ունեցող ՀՀ  և ԱՀ քաղաքացիներին հրատապ 
բուժման նպատակով՝ թե  ՀՀ-ում, թե արտերկրում բուժումն իրականացնելու համար:

         Ենթակառուցվածքների համար նախատեսված տարածքի ձեռք բերման և շինարարական 
աշխատանքների նպատակով:

          Արտերկրում մասնագետների վերապատրատում:

          Վերը նշված կառույցների համար բժշկական սարքավորումների և դեղորայքի  ձեռքբերում:

          Հիվանդներին տեղափոխելու նպատակով առաջին բուժօգնության մեքենաների ձեռքբերում:

           Վերը նշված կառույցների համար անհրաժեշտ գույքի ձեռքբերում (մահճակալներ և այլն):

          Աջակցություն զոհված ազատամարտիկների,անհետ կորածների և վիրավորում ստացած 
զինվորների ընտանիքների սոցիալական աջակցություն:

Մեզ անհրաժեշտ են միջոցներ որոնք կուղղվեն՝



Բանկային տվ յալներ
Ամերիաբանկ ՓԲԸ

Դրամային հաշվեհամար
1570013717050200 

Եվոր հաշվեհամար
1570013717050146Դ

Դոլարային հաշվեհամար
1570013717050101

Ամերիաբանկ 
Քարտային հաշվեհամար

4083060010275804 

Ռուբլու հաշվեհամար 
1570013717050158

Սուրեն Հակոբյան
Իդրամ 706242794



Հարգելի Գործընկերներ,
Հաշվի առնելով Ձեր  ընկերության բարձր վարկանիշը, շուկայում  ընկերության առաջատար դիրքն ու 
հանրության շրջանում  ձեռք բերած վստահությունը,  Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում 
համագործակցության առաջարկը «Հերոսների  Վերականգնողական Քաղաք»- նախագիծի  
շրջանակում: Ակնկալում ենք Ձեր աջակցությունը և ներգրավվածությունը նախագիծը կյանքի կոչելու 
գործում:

Հարգանքով՝
Ծրագրի հեղինակ
«Հայ կենտրոն, Վերականգնողական Քաղաք»  ՀԿ
Նախագահ՝ Սուրեն Արեենց
Ծրագրի իրականացնող
«Հայ կենտրոն, Վերականգնողական Քաղաք»  ՀԿ

Հեռ:.+374 55 039 538
           +374 55 039 539

suren.areents@gmail.com

ՀՀ Ազգային Հերոս Վահագն Ասատրյանի անվան 
Հերոսների  Վերականգնողական Քաղաք
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