
Հավելված 1
Հայաստանի Հանրապետության
առողջապահության նախարարի

                                                               «18»   սեպտեմբեր   2018 թ.
                                                                   թիվ  2389 – Ա   հրամանի

ԾՐԱԳԻՐ

«ՎԱՂ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՊԱՏՐՈՆԱԺ ԽՆԱՄՔ/ՊՐՈԳՐԵՍԻՎ ՊԱՏՐՈՆԱԺ» ԹԵՄԱՅՈՎ

5-ՕՐՅԱ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ

Սեպտեմբեր 2018թ. – սեպտեմբեր 2019թ., ՀՀ մարզեր

ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակ (ՅՈՒՆԻՍԵՖ)

Օր 1
09:30-11:30 Դասընթացի նպատակները

Մոդուլ 1. Զարգացման մոնիթորինգ և սկրինինգ
Հիմնական հաղորդագրություններ/Ինչու՞ է այս թեման կարևոր Ձեզ համար
Վերապատրաստման արդյունքները

I. Ներածություն – Ինչու՞ է զարգացման մոնիթորինգն այդքան
կարևոր

II. Սահմանումներ
III. Զարգացման մոնիթորինգ տնային այցերի ժամանակ

11:30-12:00 Սուրճի ընդմիջում
12:00-13:30 IV. Զարգացման մոնիթորինգի և սկրինինգի գործիքներ

               ա) Երեխայի զարգացման մոնիթորինգ զարգացման նշագծերի
կիրառմամբ

      բ) Զարգացման սկրինինգի գործիքներ
      գ) Այլ գործոնների մոնիթորինգ՝ երեխաների վաղ զարգացման վրա

ներազդելու նպատակով
 դ) Ի՞նչ է անհրաժեշտ իմանալ մասնագիտական գնահատման

համար
13:30-14:30 Ճաշի ընդմիջում
14:30-16:30 Զարգացման սկրինինգի իրարականացում. Գործնական դասընթաց
16:30-17:00 Սուրճի ընդմիջում
17:00-17:30 Օրվա ամփոփում, քննարկում
Օր 2
09:30-11:30 Մոդուլ 1. Զարգացման մոնիթորինգ և սկրինինգ (շարունակություն)

V. Ի՞նչ անել, եթե կարծում եք, որ երեխան կանգնած է
զարգացման խնդիրների կամ ուշացումների ռիսկի առաջ

VI. Զարգացման ուշացումների քննարկում ծնողների և
ընտանիքների հետ

VII. Օժանդակություն ընտանիքներին երեխայի հետազոտությունից
հետո

11:30-12:00 Սուրճի ընդմիջում



12:00-13:30 Զարգացման սկրինինգի իրարականացում. Գործնական դասընթաց
Տեսաֆիլմի դիտարկում

13:30-14:30 Ճաշի ընդմիջում
14:30-16:00 Մոդուլ 2. Երեխաների պաշտպանությունը դաժան վերաբերմունքից

Մոդուլից ակնկալվող արդյունքները
Հիմնական գաղափարները

I. Ներածություն
II. Երեխայի նկատմամբ բռնության տեսակները և խնամքի

բացակայությունը
III. Երեխաների նկատմամբ բռնության և խնամքի բացակայության

տարածվածությունը
IV. Ինչու՞ է մեր հասարակությունների համար այդքան դժվար

երեխաների նկատմամբ բռնության և խնամքի բացակայության
խնդրի լուծումը

16:00-16:30 Սուրճի ընդմիջում
16:30-17:30 V. Երեխայի նկատմամբ բռնության և խնամքի բացակայության

հետևանքները
1. Երեխայի նկատմամբ բռնությունը և խնամքի բացակայությունը

վնասում է նրա ուղեղի զարգացմանը
2. Երեխայի նկատմամբ բռնությունը և խնամքի բացակայությունը

հետևանքներ են ունենում երեխայի կյանքի ամբողջ ընթացքի և
հասարակության համար

3. Երեխայի նկատմամբ բռնության և խնամքի բացակայության
հետ առնչվող ռիսկի գործոնները և պաշտպանական
գործոնները

Օր 3
09:30-11:30 Մոդուլ 2. Երեխաների պաշտպանությունը դաժան վերաբերմունքից

(շարունակություն)
VI. Երեխաների նկատմամբ բռնության և խնամքի բացակայության

ընդհանուր հատկանիշները
1. Ֆիզիկական բռնություն
2. Սեռական բռնություն
3. Հոգեկան, զգացմունքային և հոգեբանական բռնություն
4. Խնամքի բացակայություն (անուշադրություն)

VII. Մոտեցումը բռնության կանխարգելման նկատմամբ՝ հիմնված
հանրային առողջապահության համակարգի վրա

VIII. Երեխաների նկատմամբ բռնությունը և խնամքի
բացակայությունը, աղքատություն

IX. Խոցելի ընտանիքների օժանդակության գործողություններ. ի՞նչ
կարող եք անել դուք

X. Այլ ոլորտների հետ աշխատելը
11:30-12:00 Սուրճի ընդմիջում
12:00-13:30 XI. Տեղեկատվական քարտեր

Տեղեկատվական քարտ  1՝
Ռիսկի գործոններ և պաշտպանական գործոններ
Տեղեկատվական քարտ 2՝
Վնասվածքներ. դժբախտ պատահարների և բռնության տարբերությունները
Տեղեկատվական քարտ  3՝
Կապտուկների սովորական և կասկածելի տեղերը



Տեղեկատվական քարտ 4՝
Նշանների ցանկ. ինչի՞ն ուշադրություն դարձնել
Տեղեկատվական քարտ 5՝
Տագնապ առաջացնող նշաններ. երեխայի նկատմամբ բռնությանը և
խնամքի բացակայությանն ու դաժան վերաբերմունքին ուշադրություն
դարձնելու հիմքերը

13:30-14:30 Ճաշի ընդմիջում
14:30-16:30 Տեղեկատվական քարտ 6՝

Նախազգուշացնող նշաններ մանուկների և փոքր հասակի երեխաների
նկատմամբ հնարավոր սեռական բռնության մասին
Տեղեկատվական քարտ 7՝
Նախազգուշացնող ազդանշաններ երեխայի նկատմամբ հնարավոր
հոգեկան, զգացմունքային կամ հոգեբանական բռնության մասին
Տեղեկատվական քարտ 8՝
Բռնության և խնամքի բացակայության հնարավոր նշաններ

16:30-17:00 Սուրճի ընդմիջում
17:00-17:30 Օրվա ամփոփում, քննարկում
Օր 4
09:30-11:30 Մոդուլ 3. Աշխատանք այլ ոլորտների հետ

Մոդուլից ակնկալվող արդյունքները
Հիմնական ուղերձներ, ինչու՞ է այս թեման կարևոր Ձեզ համար

I. Ներածություն
ա. Վաղ հասակի երեխայի զարգացումը. իրավապաշտպան և
բնապահպանական մոտեցումներ
II. Այլ ոլորտների հետ աշխատանքի պայմանները
III. Ռազմավարություններ և գործողություններ

               ա. Առողջապահական ոլորտի հետ աշխատանքի ուղիները
 բ.  Միջոլորտային աշխատանքի ուղիները
IV. Տնայց իրականացնող բուժաշխատողի վերահսկումը
V. Ընտանիքների պաշտպան

11:30-12:00 Սուրճի ընդմիջում
12:00-13:30 VI. Համայնքային ռեսուրսների (ծառայությունների, ծրագրերի)

քարտեզագրում
· Համալիր սպասարկման մեջ ներառվող ծառայությունների

տեսակները
VII. Աշխատանքը զարգացման խնդիրներ ունեցող երեխաների և

նրանց ընտանիքների հետ
13:30-14:30 Ճաշի ընդմիջում
14:30-16:30 VIII. Փաստաթղթերի վարում և ինֆորմացիայի փոխանակում

Համառոտ եզրակացություններ
Տեղեկատվական քարտ 1
Տեղեկատվական քարտ 2՝
Այլ ոլորտների հետ աշխատանքի վրա ազդող գործոնները
Տեղեկատվական քարտ 3՝
Տարբեր ոլորտների հետ աշխատելու առավելությունները
Տեղեկատվական քարտ 4
Տեղեկատվական քարտ 5

16:30-17:00 Սուրճի ընդմիջում
17:00-17:30 Դասընթացի ամփոփում, փակում



Օր 5
09:30-11:30 Մեթոդական ձեռնարկ. «Ունիվերսալ-պրոգրեսիվ պատրոնաժ սպասարկումը

ԱԱՊ համակարգում»
Գործնական աշխատանքում կիրառելու նպատակով մշակած գործիքակազմի
ներկայացում

11:30-12:00 Սուրճի ընդմիջում
12:00-13:30 Տեսաֆիլմերի դիտարկում.

«Վաղ տարիքի երեխաների ունիվերսալ-պրոգրեսիվ պատրոնաժ
սպասարկումը»

13:30-14:30 Ճաշի ընդմիջում
14:30-16:30 Ինտեգրացված սոցիալական ծառայությունների մատուցման և վաղ տարիքի

երեխաների պատրոնաժ խնամքի ոլորտում ՀՀ գործող օրենսդրական և
ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտերի կիրարկումը

16:30-17:00 Սուրճի ընդմիջում
17:00-17:30 Դասընթացի ամփոփում, փակում

Թիրախային լսարան՝ մանկաբույժներ, ընտանեկան բժիշկներ, ԱԱՊ բուժքույրեր:
Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ ընդհանուր 1350-1380 մասնակից (յուրաքանչյուրին՝
15-20 մասնակից):

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
«ՎԱՂ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՊԱՏՐՈՆԱԺ ԽՆԱՄՔ/ՊՐՈԳՐԵՍԻՎ ՊԱՏՐՈՆԱԺ» ԹԵՄԱՅՈՎ

5-ՕՐՅԱ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ

1. Լոռու մարզ 2018թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր 150 մասնակից
2. Շիրակի մարզ 2018թ. սեպտեմբեր-հոկտեմբեր 120 մասնակից
3. Արագածոտնի մարզ 2018թ. հոկտեմբեր-նոյեմբեր 90 մասնակից
4. Կոտայքի մարզ 2018թ. հոկտեմբեր-դեկտեմբեր 120 մասնակից
5. Վայոց Ձորի մարզ 2019թ. փետրվար-ապրիլ 75 մասնակից
6. Արմավիրի մարզ 2019թ. փետրվար-ապրիլ 120 մասնակից
7. Գեղարքունիքի մարզ 2019թ. հունիս 150 մասնակից
8. Սյունիքի մարզ 2019թ. հուլիս 150 մասնակից
9. Տավուշի մարզ 2019թ. օգոստոս 90 մասնակից
10. Արարատի մարզ 2019թ. սեպտեմբեր 150 մասնակից

ՑԱՆԿ
«ՎԱՂ ՏԱՐԻՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՊԱՏՐՈՆԱԺ ԽՆԱՄՔ/ՊՐՈԳՐԵՍԻՎ ՊԱՏՐՈՆԱԺ» ԹԵՄԱՅՈՎ

5-ՕՐՅԱ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՂՆԵՐԻ

Հ/Հ Ա.Ա.Հ Պաշտոնը/Մասնագիտությունը

1. Կարինե Սարիբեկյան բ.գ.թ., ՀՀ ԱՆ մոր և մանկան առողջության



պահպանման վարչության պետ, մանկաբույժ

2. Սոնյա Առուշանյան ՄՀԻՎ ազգային ծրագրի ղեկավար, ԱՀԿ և ՄԱԿ-ի
մանկական հիմնադրամի միջազգային փորձագետ

3. Լյուդմիլա Սիմոնյանց բ.գ.թ., Երևանի թիվ 16 պոլիկլինիկա, մանկաբույժ,
ՄՀԻՎ ծրագրի ազգային դասավանդող

4. Լուսինե Առուշանյան Երեխաների սնուցման և զարգացման ծրագրերի
փորձագետ

5. Արտաշես Մովրովյան Արթիկի ՄՄԱՊԿ մանկական բաժանմունքի վարիչ,
մանկաբույժ, ՄՀԻՎ ծրագրի ազգային
դասավանդող

6. Գրիգոր Նազինյան Իջևանի ԱԱՊԿ տնօրեն, մանկաբույժ, ՄՀԻՎ
ծրագրի ազգային դասավանդող

7. Մարինե Բաբայան «Աբովյանի ԲԿ» պոլիկլինիկական գծով տեղակալ,
ՄՀԻՎ ծրագրի ազգային դասավանդող

8. Գոհար Զոհրաբյան «Մարգարիտա» ընտանեկան բժշկության
կենտրոնի տնօրեն, մանկաբույժ, ՄՀԻՎ ծրագրի
ազգային դասավանդող

9. Դիանա Սահակյան Երևանի թիվ 19 պոլիկլինիկա, մանկաբույժ

10. Ռուզաննա Պողոսյան ՀՀ Լոռու մարզպետարանի առողջապահության և
սոց. ապահովման վարչության մասնագետ, մարզի
գլխավոր մանկաբույժ

11. Արմինե Սաքանյան «Ստեփանավանի ԲԿ», պոլիկլինիկական գծով
տեղակալ, մանկաբույժ, ՄՀԻՎ ազգային
դասավանդող


