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Նախագիծ 
 

Աշխատանքի ոլորտում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին հակազդման ազգային ռազմավարություն 
 

1. Ներածություն 
 
1.1 Ռազմավարության անհրաժեշտությունը/ նախադրյալները 
 

Վերջին տարիների ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ թեև ամբողջ 
աշխարհում բազմաթիվ ներդրումներ, ֆինանսական միջոցներ են ծախսվում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով 
ապրող մարդկանց  բուժման, նրանց հանդեպ վարվող քաղաքականության բարեփոխման և 
այլ ծառայություններ մատուցելու համար, այնուամենայնիվ, այդ մարդկանց թիվն 
աշխարհում ավելանում է: Սա, թերևս, պայամանավորված է նաև ախտորոշման նորագույն 
մեթոդների ներդրման հանգամանքով, իրազեկվածության բարձրացմամբ, այնուամենայնիվ, 
հիվանդության տարածումը շարունակում է սպառնալ:  

Ակնհայտ է, որ վերջին տասնամյակում թե մեր պետական քաղաքականության, և թե 
հասարակության մեջ փոխվել են մոտեցումները այնպիսի հիմնախնդիրների 
կարգավորման հանդեպ, որոնք պահանջում են մարդու` որպես անհատի, երկարատև 
խնամք, բուժում, սոցիալական աջակցություն, սոցիալական ինտեգրում և այլն: Նման 
հիմնախնդիրները դադարել են լինել միայն մեկ գերատեսչության իրավասությունների 
շրջանակներում լուծելու հարց և  պահանջում են բազմաոլորտային մոտեցում: Բացի 
դրանից, այս հիմնախնդիրների կարգավորման հիմքում դրված է մարդու իրավունքների 
պաշտպանության գերակայության հարցը: 

  ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդիկ ևս պետք է պաշտպանված լինեն իրավական տեսանկյունից 
և վարվող քաղաքականությունը պետք է նպաստի նրանց հանդեպ խարանի և 
խտրականության բացառմանը:  

Ռազմավարության իրականացումը նպատակահարմար է այն առումով, որ 
աշխատավայրը լավագույն միջավայրն է ՄԻԱՎ վարակի հակազդմանն ուղղված ծրագրեր և 
միջոցառումներ ներդնելու համար, քանի որ աշխատանքային կոլեկտիվները հիմնականում  
ունեն սոցիալ-ժողովրդագրական միասեռ բնութագիր, իսկ  աշխատավայրը լավ 
կազմակերպված և կառուցվածքային բնույթ ունեցող նպաստավոր միջավայր է դրա համար 
/սոցիալական երկխոսություն, աշխատանքի և առողջության պաշտպանության 
հանձնաժողովներ, բժշկական ծառայություններ և այլն/: 

Աշխատանքի ոլորտը  և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին հակազդման ազգային ռազմավարության 
մշակման անհրաժեշտությունը բխում է նաև  <<Արժանապատիվ աշխատանք>>  2007-2011 
թթ. ծրագրի դրույթներից, որտեղ նախատեսված է մշակել և  իրականացնել ԱՄԿ 
գործընկերների կողմից աշխատատեղերում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին առնչվող և աշխատանքի 
ոլորտում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման միջոցառումներն արտացոլող ազգային 
գործողությունների ծրագիր:  

 
1.2 ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում 
 

Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իմունային անբավարարության վիրուսով 
վարակվածության դեպքերի արձանագրումը սկսվել է 1988 թվականից: 

Ընդհանուր առմամբ, ՀՀ-ում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի համաճարակի տարեգրությունը 
ներկայանում է հետևյալ կերպ՝ 
1988 - ՄԻԱՎ վարակի առաջին գրանցված դեպքը. վարակման ուղին` հետերոսեքսուալ 

ճանապարհ 
1988 - ՁԻԱՀ-ի առաջին գրանցված դեպքը 
1989 - մահվան առաջին գրանցված դեպքը ՁԻԱՀ-ից 
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1990 - թմրամիջոցների ներարկային օգտագործման ճանապարհով վարակման առաջին 
գրանցված դեպքը 

1996 - կանանց շրջանում ՄԻԱՎ վարակի առաջին գրանցված դեպքը 
2000 - հոմոսեքսուալ ճանապարհով վարակման առաջին գրանցված դեպքը 
2001 - երեխաների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի և ՁԻԱՀ-ի առաջին գրանցված դեպքերը 
2001 - ՁԻԱՀ-ից երեխայի մահվան առաջին գրանցված դեպքը 
2002 - թմրամիջոցների ներարկային օգտագործողների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի 

տարածվածությունը մոտ 15% 
2007 - թմրամիջոցների ներարկային օգտագործողների շրջանում ՄԻԱՎ վարակի 

տարածվածությունը մոտ 6,8%: 
 
1988թ. մինչև 2011թ. հոկտեմբերի 31-ը Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցվել է 

ՄԻԱՎ վարակի 1127 դեպք ՀՀ քաղաքացիների շրջանում, որոնցից 148-ը` 2010թ. 
ընթացքում: ՄԻԱՎ վարակով հիվանդների ընդհանուր կազմում գերակշռում են արական 
սեռի ներկայացուցիչները՝ 797 մարդ (70,7%), իգական սեռի ներկայացուցիչների մոտ 
արձանագրվել է վարակի 330 դեպք (29,3%): ՄԻԱՎ վարակի 22 դեպք (2%) է արձանագրվել 
երեխաների մոտ: ՄԻԱՎ-ով վարակվածների 57,1%-ը 25-39 տարիքային խմբում է: 

Հայաստանի Հանրապետությունում ՄԻԱՎ վարակի փոխանցման հիմնական ուղիներն 
են հետերոսեքսուալ ճանապարհը (53,7%) և թմրամիջոցների ներարկային օգտագործման 
միջոցով վարակումը (37,4%): Սրանցից բացի, արձանագրվել են հոմոսեքսուալ 
ճանապարհներով, մորից երեխային և արյան միջոցով ՄԻԱՎ վարակի փոխանցման դեպքեր: 

Հայաստանի Հանրապետությունում ՄԻԱՎ վարակի գրանցված դեպքերի բաշխումն 
ըստ փոխանցման ուղիների. 

 
Հետերոսեքսուալ փոխանցման ուղի 53,7% 
Թմրամիջոցների ներարկային օգտագործման 
միջոցով 

37,4% 

Հոմոսեքսուալ փոխանցման ուղի 1,8% 
Մորից երեխային 1,8% 
Արյան միջոցով 0,3% 
Անհայտ 5,0% 

ՄԻԱՎ վարակով հիվանդներից 536-ի մոտ (կին` 124, երեխա` 11) ախտորոշվել է 
ՁԻԱՀ, ընդ որում 94-ի մոտ՝ 2010թ. ընթացքում: Համաճարակի սկզբից գրանցվել է 
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով հիվանդների մահվան 258 դեպք: Մահացածների թվում կան 43 կին և 5 
երեխա:  

Թմրամիջոցների ներարկային օգտագործման միջոցով բոլոր վարակվածները եղել են 
տղամարդիկ, ընդ որում՝ նրանց մեծամասնությունը ժամանակավոր բնակվել և, 
հավանաբար, ՄԻԱՎ-ով վարակվել է ՌԴ-ում ու Ուկրաինայում: Բացի այդ, բոլոր ՄԻԱՎ 
վարակով հիվանդ տղամարդկանց մեծամասնությունը (53,6%) նույնպես թմրամիջոցների 
ներարկային օգտագործող է, իսկ գրեթե բոլոր կանայք վարակվել են սեռական 
ճանապարհով (98,4%): 

ՄԻԱՎ վարակի դեպքերի առավելագույն թիվն արձանագրվել է մայրաքաղաք 
Երևանում՝ 459 դեպք, որը կազմում է բոլոր գրանցված դեպքերի 40,7%-ը: ՄԻԱՎ վարակի 
գրանցված դեպքերի թվով երկրորդ տեղում Շիրակի մարզն է՝ 11,3%: 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի իրավիճակի գնահատումը վկայում է, որ հանրապետությունում ՄԻԱՎ-
ով ապրող մարդկանց հաշվարկային թիվը կազմում է 2500: 
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     1.3. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ը և աշխատանքի ոլորտը 

 
ՄԻԱՎ վարակը յուրահատուկ հիվանդություն է, որի ազդեցությունը մարդկային 

հասարակության վրա միայն մարդկանց առողջությանը ֆիզիկական վնաս հասցնելով չի 
սահմանափակվում: ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի խնդիրն ընդգրկել է մարդկային գործունեության գրեթե 
բոլոր բնագավառները:  

2001թ. հունիսին կայացած ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հարցերով 
հատուկ նիստի ժամանակ ՄԱԿ-ի անդամ պետությունները, այդ թվում` Հայաստանը, 
ընդունեցին <<ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի դեմ պայքարի ոլորտում պարտավորությունների 
հռչակագիրը>>, որը դարձավ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին հակազդման ոլորտում միջոցառումների 
առաջին գլոբալ ծրագիրը: Հռչակագրում հստակ սահմանված է, որ <<Բոլորի համար մարդու 
իրավունքների և հիմնական ազատությունների իրագործումը չափազանց կարևոր է 
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի նկատմամբ խոցելիության նվազեցման գործում: ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող 
մարդկանց իրավունքների նկատմամբ հարգանքը համաճարակին արդյունավետ 
հակազդման երաշխիք է>>:  

Երբ չեն պահպանվում մարդկանց տնտեսական, սոցիալական իրավունքները, նրանք 
դառնում են վարակի նկատմամբ առավել խոցելի: Այնտեղ, որտեղ չեն պահպանվում 
քաղաքացիական իրավունքները, իսկ խոսքի ազատությունը սահմանափակվում է, դժվար 
կամ անհնարին է արդյունավետորեն հակազդել համաճարակին:  

ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց իրավունքները Հայաստանի Հանրապետությունում 
կարգավորվում են <<Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած 
հիվանդության կանխարգելման մասին>> ՀՀ օրենքով, որն ընդունվել է 1997թ.: Համաձայն 
այդ օրենքի` անձի ՄԻԱՎ-ով վարակված լինելու փաստը չի կարող հիմք հանդիսանալ նրա 
իրավունքների և ազատությունների սահմանափակման համար` բացառությամբ օրենքով 
նախատեսված դեպքերի:  

2009 թվականին վերոնշյալ օրենքում կատարվել են փոփոխություններ ու լրացումներ, 
որով այն համապատասխանեցվել է մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում 
գործող միջազգային նորմերին և սկզբունքներին: Մասնավորապես` զգալիորեն կրճատվել 
են ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ պարտադիր հետազոտման ենթակա խմբերը, ուժը կորցրած է 
ճանաչվել երեք ամսից ավելի ժամկետով ՀՀ մուտքի արտոնագիր ստանալու համար դիմած 
օտարերկրյա քաղաքացիների, ինչպես նաև քաղաքացիություն չունեցող անձանց կողմից 
պարտադիր ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտման հավաստագիր ներկայացնելու մասին 
հոդվածը, հանվել է ՀՀ տարածքում գտնվող օտարերկրյա քաղաքացիների և 
քաղաքացիություն չունեցող անձանց օրգանիզմում ՄԻԱՎ-ի առկայությունը հաստատելուց 
հետո նրանց ՀՀ-ից վարչական վտարման ենթարկելու մասին դրույթը:  

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին առնչվող դրույթներ են ամրագրված նաև <<Արժանապատիվ 
աշխատանք>>  2007-2011 թթ. ծրագրում: Ծրագրում որպես միջնաժամկետ  սպասվող 
արդյունք ամրագրված է աշխատատեղերում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման վերաբերյալ 
իրազեկության բարձրացումը, իսկ որպես աշխատանքների կատարման ցուցանիշ`  ԱՄԿ 
գործընկերների կողմից աշխատատեղերում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին ուղղված և աշխատանքի 
ոլորտում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման միջոցառումներն արտացոլող ազգային 
գործողությունների ծրագրի մշակումն ու  իրականացումը` հավասարապես կին և տղամարդ 
աշխատողների համար: 

Ներկայումս հանրապետությունում մշակվում է “Արժանապատիվ աշխատանք” նոր 
ծրագիրը 2012-2014 թթ. համար, որտեղ սպասվող արդյունք դիտվում է աշխատատեղերում 
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելմանն ուղղված քաղաքականության մշակման ուղղությամբ 
եռակողմ գործընկերների կարողությունների հզորացումը:  

Ծրագրի նախագծում նախատեսվում է, որ ԱՄԿ և հայաստանյան գործընկերները 
քայլեր կձեռնարկեն` ԱՄԿ Հանձնարարական 200-ի սկզբունքներն Հայաստանում ՄԻԱՎ 
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վարակի հակազդման աշխատանքների ակտիվացմանն ուղղված ազգային 
նախաձեռնություններում կիրառելու համար:  

ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդիկ հասարակության լիիրավ անդամներ են: Համաշխարհային 
փորձը վկայում է, որ նրանց իրավունքների պաշտպանության, նրանց նկատմամբ ոչ 
խտրական վերաբերմունքի շնորհիվ հնարավոր է նվազեցնել համաճարակի պատճառած 
վնասները և կանխել դրա հետագա տարածումը: 

ՄԻԱՎ-ով վարակված կամ դրանում կասկածվող մարդկանց նկատմամբ խարանն ու 
խտրականությունը կարող են հանգեցնել ՄԻԱՎ-ով ապրող կամ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ից տուժած 
մարդկանց իրավունքների ոտնահարման: Նրանք կարող են մերժվել բուժօգնություն, 
կրթություն կամ աշխատանք ստանալու համար դիմելիս: Հաճախ գործատուն հրաժարվում է 
աշխատանքի ընդունել ՄԻԱՎ-ով վարակված մարդուն կամ իմանալով ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ 
իր աշխատակցի դրական կարգավիճակի մասին` հեռացնում է նրան: Երբեմն 
բուժաշխատողները, իմանալով անձի ՄԻԱՎ-ով վարակված լինելու մասին, հրաժարվում են 
նրան օգնություն ցուցաբերել: Խարանի և խտրականության հետևանքով ՄԻԱՎ-ով ապրող 
մարդիկ աջակցություն չեն ստանում այն ժամանակ, երբ առավելագույնս ունեն դրա կարիքը: 
Հաճախ ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդիկ, վախենալով տնից կամ համայնքից վտարվելու 
հեռանկարից, թաքցնում են իրենց հիվանդությունը և չեն դիմում օգնության, որը կարող էր 
բարելավել նրանց կյանքի որակը և երկարացնել կյանքի տևողությունը:  

Խարանի և խտրականության ենթարկվելու վախը  մարդկանց հետ է պահում 
հետազոտվելուց և ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ իրենց կարգավիճակը պարզելուց: Այն հանգեցնում է 
մի շարք բացասական հետևանքների ոչ միայն ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց, այլև` նրանց 
ընտանիքի անդամների համար: Այս ամենը, ի վերջո, խոչընդոտում է ՄԻԱՎ-ով ապրող 
մարդկանց ինտեգրմանը հասարակություն:  

Վերոնշյալը հաստատում է այն իրողությունը, որ խարանի և խտրականության դեմ 
պայքարը ՄԻԱՎ վարակի համաճարակի հետագա ծավալումը կասեցնելու կարևոր 
նախապայմաններից է: ՄԻԱՎ-ը դիտարկելով որպես աշխատանքի ոլորտի կարևոր խնդիր` 
անհրաժեշտ է ապահովել որպեսզի աշխատանքի ընդունվելու համար դիմած անձինք կամ 
աշխատողները պարտադիր կարգով չենթարկվեն սկրինինգի` ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ 
հետազոտության: ՄԻԱՎ վարակը չի կարող աշխատանքային հարաբերությունների 
դադարեցման հիմք հանդիսանալ: Ինչպես մյուս բոլոր դեպքերում, ՁԻԱՀ-ով հիվանդ 
աշխատողները պետք է հնարավորություն ունենան շարունակել կատարելու հարմար 
աշխատանք, որը բժշկական նկատառումներով նրանց հակացուցված չէ: Ընդհանուր 
առմամբ անհրաժեշտ է պաշտպանել ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց իրավունքները,  ստեղծել 
իրավական ու էթիկական նորմեր, անել այնպես, որ ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդիկ չտառապեն 
խտրականությունից և կարողանան արժանապատիվ կյանքով ապրել: Այս գործընթացն 
արդյունավետորեն կազմակերպելու համար անհրաժեշտ է համախմբել հասարակության 
բոլոր խավերին, բնակչությանը տրամադրել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ ճշգրիտ 
տեղեկատվություն, պայքարել ՄԻԱՎ-ով ապրող կամ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ից տուժած մարդկանց 
նկատմամբ քննադատական վերաբերմունքի, վախի և սխալ պատկերացումների դեմ, 
ընդլայնել ՄԻԱՎ-ով ապրող կամ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ից տուժած մարդկանց տրամադրվող 
աջակցությունն ու խնամքը:  

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ը հանդիսանում է աշխատանքի ոլորտի կարևորագույն խնդիրներից մեկը: 
Այն բացասաբար է անդրադառնում կազմակերպության վրա, քանի որ բերում է 
աշխատողների որակավորման և արտադրական փորձի նվազման, աշխատուժի առաջարկի 
կրճատման և աշխատուժի ծախսերի մեծացման, աշխատանքի արտադրողականության 
իջեցման, շահույթի և ներդրումների կրճատման: ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ը բերում է նաև 
աշխատանքային հիմնական իրավունքների խախտման, հատկապես ՄԻԱՎ-ով վարակված 
աշխատողների խարանի ու խտրականության:  

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ը, հանդիսանալով աշխատանքի ոլորտի նշանակալի խնդիր, կարող է 
երկրի տնտեսության ու առանձին  շրջանների համար լուրջ հետևանքների հանգեցնել:  
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ՄԻԱՎ-ով վարակվելու վտանգը հատկապես մեծ է այնպիսի աշխատանք 
կատարողների համար, ովքեր  շփում ունեն արյան կամ կենսաբանական այլ հեղուկների 
հետ:  

Թեև ՄԻԱՎ-ը չի փոխանցվում աշխատանքի վայրում սովորական շփման 
ճանապարհով, այնուամենայնիվ, դժբախտ դեպքեր կարող են տեղի ունենալ ցանկացած 
արտադրական միջավայրում: Այս առումով էլ ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման գործում 
կարևորվում է  աշխատանքի անվտանգ պայմանների ապահովումը, որին պետք է 
մասնակցեն բոլոր շահագրգիռ կողմերը` հաշվի առնելով ԱՄԿ թիվ 155 կոնվենցիային 
դրույթների պահանջները:  

Անվտանգ արտադրական միջավայրը ենթադրում է անվտանգ աշխատատեղերի, 
մեքենաների և սարքավորումների, ինչպես նաև արտադրական գործընթացների 
առկայություն, որոնք ապահովագրում են տարբեր ռիսկերից և առողջությանը վնաս 
պատճառելուց:  Առողջ և անվտանգ արտադրական միջավայրն իր մեջ ներառում է ՄԻԱՎ-ով 
վարակման կանխարգելումը և արտադրական ռիսկերի վերացումը, սակայն չի 
սահմանափակվում դրանով: Անվտանգ աշխատատեղերի ապահովումը նաև 
արժանապատիվ աշխատանքի մաս է: Աշխատանքի արժանապատիվ պայմանները այն 
պայմաններն են, որոնց դեպքում ապահովվում է աշխատանքում օպտիմալ մտավոր և 
ֆիզիկական առողջություն, ինչպես նաև աշխատանքի պայմանների հարմարեցումը 
աշխատողների հնարավորություններին` նրանց ֆիզիկական և մտավոր առողջության 
համատեքստում: Անվտանգ աշխատանքի կազմակերպումը պաշտպանում է աշխատողների 
առողջությունը և նրանց տալիս է վստահության զգացում: ՄԻԱՎ-ով և արյան միջոցով 
փոխանցվող ինֆեկցիաներով վարակման ռիսկի նվազեցման հիմնական տարրերն են 
հիգիենան, անձնակազմի ուսուցումը և կանխարգելման համընդհանուր միջոցառումների 
կիրառումը: 

Աշխատանքի վայրում գործադրված ջանքերը կարող են օգնել կանխարգելելու ՄԻԱՎ 
վարակը և մեղմելու դրա ազդեցությունը: Դրան կարելի է հասնել զբաղվածությունը 
պահպանելով և աշխատանքային իրավունքները պաշտպանելով, սոցիալական 
պաշտպանությունն ապահովելով, խնամք, աջակցություն և բուժում տրամադրելով, ինչպես 
նաև ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման ուղիների և միջոցների մասին  տեղեկատվություն 
տրամադրելով:  
 ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման բաղադրիչներից են. 

• Իրազեկության բարձրացումը, 
• ՄԻԱՎ վարակին առնչվող խարանի և խտրականության վերացմանն ուղղված 

ծրագրերի պատշաճ իրականացումը, 
• անձնակազմի մշտական ուսուցումը ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման հարցերով, 
• ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ  կամավոր խորհրդատվությունն ու հետազոտությունը: 
Կարևոր է որպեսզի աշխատատեղերում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման ծրագրերի 

իրականացման ժամանակ հաշվի առնվեն երկրի տեղային պայմանները և ուժեղ կողմերը: 
 
 

1.4. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ը և աշխատանքի ոլորտում գործող օրենսդրությունը 
 

Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատանքային հարաբերությունները 
կարգավորվում են ՀՀ Սահմանադրությամբ, ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքով, օրենքներով, 
այլ իրավական ակտերով և կոլեկտիվ պայմանագրերով: 

ՀՀ Սահմանադրության 3-րդ հոդվածով սահմանված է, որ մարդը, նրա 
արժանապատվությունը, հիմնական իրավունքները և ազատությունները բարձրագույն 
արժեքներ են: Պետությունն ապահովում է մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների 
և ազատությունների պաշտպանությունը՝ միջազգային իրավունքի սկզբունքներին ու 
նորմերին համապատասխան: Միաժամանակ 14.1-րդ հոդվածով սահմանված է, որ բոլոր 
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մարդիկ հավասար են օրենքի առջև: Խտրականությունը, կախված սեռից, ռասայից, մաշկի 
գույնից, էթնիկական կամ սոցիալական ծագումից, գենետիկական հատկանիշներից, լեզվից, 
կրոնից, աշխարհայացքից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից, ազգային 
փոքրամասնությանը պատկանելությունից, գույքային վիճակից, ծնունդից, 
հաշմանդամությունից, տարիքից կամ անձնական կամ սոցիալական բնույթի այլ 
հանգամանքներից, արգելվում է: Սահմանադրության 32-րդ հոդվածի համաձայն` 
յուրաքանչյուր ոք ունի աշխատանքի ընտրության ազատություն: Յուրաքանչյուր աշխատող 
ունի արդարացի և oրենքով uահմանված նվազագույնից ոչ ցածր աշխատավարձի, ինչպեu 
նաև անվտանգության ու հիգիենայի պահանջները բավարարող աշխատանքային 
պայմանների իրավունք: 

ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1, 3-րդ, 5-րդ ենթակետերի 
համաձայն` աշխատանքային օրենսդրության սկզբունքներից են. 

• աշխատանքի ազատությունը, ներառյալ` աշխատանքի իրավունքը (որը 
յուրաքանչյուրն ազատորեն ընտրում է կամ որին ազատորեն համաձայնում է), 
աշխատանքային ունակությունները տնօրինելու, մասնագիտության և 
գործունեության տեսակի ընտրության իրավունքը,  

• աշխատանքային հարաբերությունների կողմերի իրավահավասարությունը` 
անկախ նրանց սեռից, ռասայից, ազգությունից, լեզվից, ծագումից, 
քաղաքացիությունից, սոցիալական դրությունից, դավանանքից, ամուսնական 
վիճակից և ընտանեկան դրությունից, տարիքից, համոզմունքներից կամ 
տեսակետներից, կուսակցություններին, արհեստակցական միություններին կամ 
հասարակական կազմակերպություններին անդամակցելուց, աշխատողի 
գործնական հատկանիշների հետ չկապված այլ հանգամանքներից, 

• աշխատողների իրավունքների և հնարավորությունների հավասարությունը:  
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 89-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ ենթակետի 

համաձայն` աշխատանքային պայմանագիր կնքելու համար գործատուն պարտավոր է 
պահանջել տեղեկանք առողջական վիճակի մասին (սանիտարական գրքույկ), եթե 
աշխատանքային պայմանագիրը կնքվում է այնպիսի աշխատանքների համար, որոնք 
պահանջում են սկզբնական և պարբերական բժշկական զննություն, ինչպես նաև մինչև 
տասնութ տարեկան քաղաքացիների հետ աշխատանքային պայմանագիր կնքելու 
ժամանակ: Այդպիսի աշխատանքների ցանկը և տեղեկանքի (սանիտարական գրքույկի) ձևը 
սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: (ՀՀ կառավարության 27 
մարտի 2003 թվականի N 347-Ն որոշում):  

Օրենսգրքի 89-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` աշխատանքի ընդունելիս 
արգելվում է պահանջել այնպիսի փաստաթղթեր, որոնք նախատեսված չեն օրենքով կամ այլ 
նորմատիվ իրավական ակտերով: 

Օրենսգրքի 249-րդ հոդվածով նախատեսված է պարտադիր նախնական և 
պարբերական բժշկական զննության անցկացում որոշակի կատեգորիայի աշխատողների 
համար: Համաձայն նույն հոդվածի 7-րդ կետի` պարտադիր նախնական և պարբերական 
բժշկական զննության ենթակա մասնագիտությունների, աշխատանքների ցանկը, ինչպես 
նաև բժշկական զննության անցկացման կարգը սահմանվել է ՀՀ կառավարության կողմից: ՀՀ 
կառավարության 2003 թվականի մարտի 27-ի «Առողջական վիճակի պարտադիր 
նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս) և պարբերական բժշկական զննության կարգը, 
գործունեության ոլորտների, որոնցում զբաղված անձինք ենթակա են առողջական վիճակի 
պարտադիր բժշկական զննության, և բժշկական զննության ծավալի ու 
հաճախականությունների ցանկը և անձնական սանիտարական (բժշկական) գրքույկի ու 
բժշկական զննության ենթակա անձանց անվանացուցակի ձևերը հաստատելու մասին» N 
347-Ն որոշմամբ ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ հետազոտություն նախատեսված չէ:  

ՀՀ աշխատանքային օրենսգրի  16-րդ գլխի  դրույթներով կարգավորվում են 
աշխատողի անձնական տվյալների պաշտպանությանն առնչվող հարաբերությունները:  
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ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 131-րդ հոդվածում նշված է, որ աշխատողի 
անձնական տվյալները աշխատանքային հարաբերությունների հետ կապված և որոշակի 
աշխատողին վերաբերող` գործատուին անհրաժեշտ տեղեկություններն են: 

Աշխատողի անձնական տվյալների մշակմանը ներկայացվող ընդհանուր 
պահանջները և այդ տվյալների պաշտպանության երաշխիքները սահմանված են ՀՀ 
աշխատանքային օրենսգրքի 132-րդ հոդվածով, որի համաձայն` մարդու և քաղաքացու 
իրավունքների և ազատությունների ապահովման նպատակով գործատուն աշխատողի 
անձնական տվյալները մշակելիս պարտավոր է պահպանել հետևյալ հիմնական 
պահանջները` 

• աշխատողի անձնական տվյալների մշակումը կարող է իրականացվել բացառապես 
օրենքների և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջների կատարումն 
ապահովելու, աշխատողների աշխատանքի տեղավորմանը, ուսուցմանը, 
աշխատանքում առաջխաղացմանը, աշխատողների անձնական անվտանգության 
ապահովմանը աջակցելու, կատարվող աշխատանքի քանակը և որակը վերահսկելու 
ու գույքի ամբողջականությունն ապահովելու նպատակով, 

• բոլոր անձնական տվյալները պետք է ստացվեն աշխատողից: Եթե աշխատողի 
անձնական տվյալները հնարավոր է ստանալ միայն երրորդ անձից, ապա պետք է 
առկա լինի աշխատողի գրավոր համաձայնությունը: Գործատուն պարտավոր է 
աշխատողին տեղեկացնել անձնական տվյալների ստացման նպատակի, տվյալների 
ստացման հնարավոր միջոցների և աղբյուրների, ինչպես նաև ստացման ենթակա 
տվյալների բնույթի և աշխատողի կողմից դրանց ստացման գրավոր համաձայնություն 
տալը մերժելու հետևանքների մասին, 

• գործատուն իրավունք չունի ձեռք բերելու և մշակելու աշխատողի քաղաքական, 
կրոնական և այլ համոզմունքների կամ անձնական կյանքի վերաբերյալ տվյալներ: 
Աշխատանքային հարաբերությունների հետ անմիջականորեն կապված դեպքերում 
գործատուն իրավունք ունի ձեռք բերելու և մշակելու աշխատողի անձնական կյանքի 
վերաբերյալ տվյալներ` միայն նրա գրավոր համաձայնությամբ, 

• աշխատողներն իրավունք չունեն հրաժարվելու գաղտնիության պահպանության և 
պաշտպանության իրենց իրավունքներից: 

ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 132-րդ հոդվածով նախատեսված են գործատուի նաև 
այլ պարտավորություններ, սակայն ՄԻԱՎ-ով ապրողների իրավունքների 
պաշտպանությանն ավելի շատ առնչվում են վերոնշյալները:  

Ինչ վերաբերում է աշխատողի անձնական տվյալների փոխանցմանը, ապա համաձայն 
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 134-րդ հոդվածի` գործատուն պարտավոր է պահպանել 
հետևյալ պահանջները` 

• աշխատողի անձնական տվյալները չհայտնել երրորդ անձանց` առանց աշխատողի 
գրավոր համաձայնության, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա անհրաժեշտ է 
աշխատողի կյանքին և առողջությանը սպառնացող վտանգը կանխելու համար, 
ինչպես նաև օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում, 

• աշխատողի անձնական տվյալներն ստացող անձանց նախազգուշացնել և պահանջել 
հավաստում, որ այդ տվյալները կարող են օգտագործվել միայն այն նպատակներով, 
որոնց համար աշխատողները տեղեկացված են: Աշխատողների անձնական 
տվյալներն ստացող անձինք պարտավոր են պահպանել գաղտնիությունը: Այս դրույթը 
չի տարածվում օրենքով սահմանված կարգով աշխատողների անձնական տվյալների 
փոխանցման վրա, 
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• աշխատողների անձնական տվյալների փոխանցումը կազմակերպության ներսում 
իրականացնել գործատուի ներքին իրավական ակտերին համապատասխան, 

• աշխատողների անձնական տվյալներին ծանոթանալու իրավունք վերապահել միայն 
հատուկ լիազորություններ ունեցող անձանց, ընդ որում` այդ անձինք կարող են 
ստանալ աշխատողի միայն անձնական այն տվյալները, որոնք անհրաժեշտ են 
որոշակի գործառույթ իրականացնելու համար, 

• չպահանջել աշխատողի առողջության վերաբերյալ տեղեկություններ, բացառությամբ 
այն տվյալների, որոնք վերաբերում են աշխատողի կողմից աշխատանքային 
գործառույթ իրականացնելու հնարավորությանը: 

ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 134-րդ հոդվածով նախատեսված են գործատուի նաև 
այլ պարտավորություններ, սակայն ՄԻԱՎ-ով ապրողների իրավունքների 
պաշտպանությանն ավելի շատ առնչվում են վերոնշյալները: 

<<Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդության 
կանխարգելման մասին>> ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի համաձայն`      ձեռնարկությունների, 
հիմնարկների և կազմակերպությունների ՄԻԱՎ-ով վարակված անձանց ախտորոշումը և 
բուժումն ապահովող աշխատողների, ինչպեu նաև այն աշխատողների համար, որոնց 
աշխատանքը կապված է ՄԻԱՎ պարունակող նյութերի հետ, uահմանվում է. 

ա) հավելավճար աշխատավարձի նկատմամբ.                                         
բ) կրճատված աշխատանքային oր.                                                
գ) լրացուցիչ վարձատրություն. 
 դ) լրացուցիչ արձակուրդ:                                              
Վերոհիշյալ արտոնությունները տալու պայմանները և կարգը uահմանում է 

Հայաuտանի Հանրապետության կառավարությունը: 
Նշված հոդվածին համապատաuխան ՀՀ կառավարության 1997 թվականի 

դեկտեմբերի 25-ի «Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսով վարակվելու վտանգին 
ենթակա անձանց արտոնություններ սահմանելու մասին» N 614 որոշմամբ մարդու իմունային 
անբավարարության վիրուuով վարակված անձանց ախտորոշումն ու բուժումն ապահովող, 
ինչպեu նաև այն աշխատողների համար, որոնց աշխատանքը կապված է մարդու իմունային 
անբավարարության վիրուu պարունակող նյութերի հետ, սահմանվել են հետևյալ 
արտոնությունները ` 
 ա) հավելավճար աշխատավարձի նկատմամբ 60 տոկոսի չափով,   
 բ) 5 ժամյա աշխատանքային oր,    
 գ) լրացուցիչ վարձատրություն`   
 մինչև 1 տարվա աշխատանքային uտաժի համար պաշտոնային`դրույքաչափի 20 տոկոuի 
չափով, 
  1-2 տարվա համար` 40 տոկոuի չափով, 
  2-3 տարվա համար` 60 տոկոuի չափով, 
  3-4 տարվա համար` 80 տոկոuի չափով, 
  4 և ավելի տարիների համար` 100 տոկոuի չափով,  
 դ) ամենամյա լրացուցիչ արձակուրդ 7 աշխատանքային oր: 

Աշխատանքի բնագավառում ՄԻԱՎ-ով վարակվելու վտանգին ենթակա անձանց 
սոցիալական պաշտպանվածությանը վերաբերող դրույթներ, նրանց համար 
արտոնություններ սահմանված են ՀՀ  կառավարության 2007 թվականի փետրվարի 1-ի N 
201-Ն, 2005 թվականի օգոստոսի 11-ի N 1599-Ն, 2010 թվականի դեկտեմբերի 2-ի N 1698-Ն 
որոշումներով: 
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ՀՀ կառավարության 2007 թվականի փետրվարի 1-ի «Առողջապահական, հոգաբար-
ձության (խնամակալության), մանկական դաստիարակչական, էներգամատակարարման, 
գազամատակարարման, ջերմամատակարարման, կապի և աշխատանքի այլ 
առանձնահատուկ բնույթ ունեցող բնագավառների աշխատողների աշխատանքի և հանգստի 
ռեժիմի առանձնահատկությունները սահմանելու մասին» N 201-Ն որոշմամբ սահմանվել է, 
որ “ՁԻԱՀ-ով և ՄԻԱՎ-ով վարակված հիվանդների անմիջականորեն ախտորոշման և 
բժշկական օգնություն ցուցաբերելու հետ կապված աշխատանքի, ՁԻԱՀ-ով և ՄԻԱՎ-ով 
վարակված հիվանդների համար դատաբժշկական փորձաքննության անցկացման և այլ 
աշխատանքի իրականացման դեպքում աշխատաժամանակի նորմալ տևողությունը չի 
կարող անցնել շաբաթական 33 ժամից”: 

 ՀՀ կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 11-ի <<Ամենամյա լրացուցիչ 
արձակուրդի իրավունք ունեցող առանձին կատեգորիայի աշխատողների ցանկը, այդ 
արձակուրդի նվազագույն տևողությունը և տրամադրման կարգը սահմանելու մասին>> N 
1599-Ն որոշմամբ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կազմակերպությունների, հիվանդանոցների, 
բաժանմունքների, լաբորատորիաների բժիշկների, բուժքույրերի, խնամյալներին 
անհատական ծառայություններ մատուցող աշխատողների համար սահմանվել է 
երկարացված` 25 (hնգօրյա աշխատանքային ռեժիմով աշխատողների համար) և 30 
(վեցօրյա աշխատանքային ռեժիմով աշխատողների համար) աշխատանքային օր 
տևողությամբ ամենամյա արձակուրդ:  

ՀՀ կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 2-ի N 1698-Ն որոշմամբ 
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ հիվանդների խնամք և բուժում իրականացնող հիմնարկների կամ 
հիվանդանոցների կամ լաբորատորիաների աշխատակիցներն ընդգրկված են առանձնապես 
ծանր, առանձնապես վնասակար արտադրությունների, աշխատանքների, 
մասնագիտությունների և պաշտոնների ցանկում, որոնց ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 
183-րդ հոդվածով սահմանված կարգով վճարվում է հավելում նրանց տարիֆային 
աշխատավարձի ոչ պակաս, քան 50 տոկոսի չափով:  

«Մարդու իմունային անբավարարության վիրուuից առաջացած հիվանդության կան-
խարգելման մաuին» ՀՀ oրենքի 13-րդ հոդվածը վերաբերում է բժշկական օգնություն և 
սպասարկում ստանալիս կամ ցուցաբերելիս ՄԻԱՎ-ով վարակված անձանց պատճառված 
վնասի փոխհատուցման իրավունքին: Ըստ այդ հոդվածի բժշկական օգնություն և 
սպասարկում ստանալիս կամ ցուցաբերելիս ՄԻԱՎ-ով վարակվելու դեպքում անձինք 
իրավունք ունեն պատճառված վնասի փոխհատուցման՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված 
կարգով: 

Օրենքում չի նշվում այն մասին, որ բժշկական օգնություն ցուցաբերելիս ՄԻԱՎ-ով 
վարակվելը համարվում է մասնագիտական հիվանդություն: Մինչդեռ, ՀՀ կառավարությունը 
2006 թվականի մարտի 23-ի «Մասնագիտական հիվանդությունների (թունավորումների) 
հաշվառման ու ծառայողական քննության կարգը, դժբախտ դեպքերի հաշվառման ու 
ծառայողական քննության կարգը, մասնագիտական հիվանդությունների (թունավորումների) 
ցանկը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 1996 թվականի ապրիլի 25-ի N121 որոշումն 
ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 458-Ն որոշման 3-րդ հավելվածով հաստատել է 
մասնագիտական հիվանդությունների (թունավորումների) ցանկը, որի վիրուսային 
վարակներ բաժնում ներառված է նաև «հիվանդություն` ՄԻԱՎ-ից առաջացած չճշտված» 
(հիվանդությունների միջազգային դասակարգում ՀՄԴ-10`B24): Մասնագիտական 
հիվանդության հետևանքով առողջությանը պատճառված վնասի փոխհատուցման կարգը 
սահմանված է ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով, ՀՀ կառավարության 1992 թվականի 
նոյեմբերի 15-ի «Ձեռնարկությունների, հիմնարկների ու կազմակերպությունների (անկախ 
սեփականության ձևից) աշխատողներին աշխատանքային պարտականությունների 
կատարման հետ կապված խեղման, մասնագիտական հիվանդության և առողջության այլ 
վնասման հետևանքով պատճառված վնասի փոխհատուցման կարգի մասին կանոնները 
հաստատելու մասին» N579 որոշմամբ, որի 6-րդ կետի համաձայն` աշխատանքային 
խեղման, մասնագիտական հիվանդության և առողջության այլ վնասման հետևանքով 
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պատճառված վնասի փոխհատուցման չափը որոշվում է աշխատողի` մինչև խեղումը, 
մասնագիտական հիվանդությունը կամ առողջության այլ վնասում ստանալն ստացած միջին 
ամսական վաստակից ելնելով` մասնագիտական աշխատունակության կորստի աստիճանին 
համապատասխան տոկոսաչափով: 

Այսպիսով, բժշկական օգնություն ցուցաբերելիս ՄԻԱՎ-ով վարակված անձանց 
պատճառված վնասի փոխհատուցումը պետք է կատարվի այլ մասնագիտական 
հիվանդությունների համար նախատեսված կարգով: 

«Մարդու իմունային անբավարարության վիրուuից առաջացած հիվանդության կան-
խարգելման մաuին» ՀՀ oրենքի 12-րդ հոդվածով նաև նախատեսվում է, որ 
առողջապահական կազմակերպությունները պարտավոր են ապահովել ՄԻԱՎ-ի 
վերաբերյալ հետազոտություն անցնող, ՄԻԱՎ-ով վարակված անձանց, ինչպեu նաև 
բուժաշխատողների պարտականությունների կատարման համար անվտանգության 
անհրաժեշտ միջոցները և պայմանները` Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության 
uահմանած կարգով: Այդ կարգը սակայն դեռևս չի հաստատվել ՀՀ կառավարության կողմից:  

ՀՀ կառավարության 1997 թվականի դեկտեմբերի 11-ի  « Մարդու իմունային 
անբավարարության վիրուսով վարակված անձանց չթույլատրվող աշխատանքների ցանկը 
հաստատելու մասին »  թիվ 573 որոշմամբ հաստատվել է մարդու իմունային 
անբավարարության վիրուսով վարակված անձանց չթույլատրվող աշխատանքների ցանկը: 
Այդ աշխատանքներն են. 
 

Փոխպատվաuտում (տրանuպլանտացիա) 
         Արյան փոխներարկում 
         Արյունատարրալուծում (հեմոդիալիզ) 
         Անզգայացում և վերակենդանացում 
         Ընդհանուր վիրաբուժություն 
         Uիրտ-անոթային և թոքային վիրաբուժություն 
         Քիթ-կոկորդ-ականջի վիրաբուժություն 
         Նյարդավիրաբուժություն 
         Մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա 
         Այրվածքաբուժություն 
         Ակնաբուժություն 
         Ատամնաբուժություն 

Կարևոր է նշել, որ ՀՀ օրենսդրությունը չի նախատեսում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի պարտադիր 
սկրինինգ, ինչպես նոր աշխատանքի ընդունվողների (որոնց համար նախատեսվում է 
առողջական վիճակի պարտադիր նախնական (աշխատանքի ընդունվելիս)  բժշկական 
զննություն), այնպես էլ արդեն աշխատողների համար (որոնք պետք է անցնեն առողջական 
վիճակի պարբերական բժշկական զննություն): 

Ընդհանուր առմամբ անհրաժեշտ է նշել, որ աշխատանքի ոլորտում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի 
վերաբերյալ հայաստանյան օրենսդրությունը համահունչ է ԱՄԿ-ի կոնվենցիաներին և 
առաջարկներին: 

 
1.5 Ռազմավարության ընդունման հիմնավորում 
 

Մարդու իրավունքներն արժանի են համընդհանուր հարգանքի, պաշտպանության և 
կենսագործման: Մարդու հիմնական սահմանադրական իրավունքները և ազատությունները 
կարող են սահմանափակվել միայն օրենքով, եթե դա անհրաժեշտ է պետական կամ 
հասարակական անվտանգության, հանրության առողջության, այլ մարդկանց իրավունքների 
և ազատությունների համար:  

ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց իրավունքների պաշտպանությունն առանձնահատուկ 
նշանակություն ունի, քանի որ մարդու իրավունքների նկատմամբ հարգանքի մթնոլորտում 
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նվազում է ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ խոցելիությունը, ապահովվում է ՄԻԱՎ-ով ապրող 
մարդկանց արժանավայել, առանց խտրականության կյանքը, նվազում է համաճարակի 
բացասական ազդեցությունն անհատի և հասարակության վրա: Մարդու իրավունքների 
պաշտպանությունը չափազանց կարևոր է ՄԻԱՎ վարակի համաճարակին արդյունավետ, 
իրավաբանորեն հիմնավորված հակազդեցություն ցույց տալու համար: Սա ենթադրում է 
մարդու բոլոր իրավունքների և հիմնական ազատությունների իրականացում` ըստ մարդու 
իրավունքների գործող միջազգային նորմերի:  

Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվում են տարբեր ծրագրեր` ուղղված 
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին հակազդմանը: Սակայն աշխատանքի ոլորտում ՄԻԱՎ վարակի 
կանխարգելման գործընթացն ունի իր առանձնահատկությունները և ուրույն կարևոր 
նշանակությունը:  

ՄԻԱՎ վարակի համաճարակն ուղղակի ազդեցություն ունի աշխատանքի ոլորտի վրա 
այն առումով, որ այն առաջ է բերում աշխատանքային ռեսուրսների կրճատում: Այն ազդում 
է և ձեռնարկությունների /կազմակերպությունների/ գործունեության, և մարդու ու նրա 
ընտանիքի անդամների վրա: Շրջապատի կողմից խտրական և անհանդուրժողական 
վերաբերմունքը աշխատանքային տարիքի ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդուն դուրս է մղում 
աշխատանքի ոլորտից, զրկում վաստակելու, հետևաբար իր և ընտանիքի կարիքները 
հոգալու հնարավորությունից և դառնում է սոսկ սպառող: Սա հանգեցնում է նաև ընտանիքի 
մյուս անդամների կենսամակարդակի իջեցմանը, խոչընդոտում  նրանց հետագա 
կրթությանն ու զարգացմանը: Այս մարդիկ զրկվում են նաև որակյալ առողջապահական 
ծառայություններ ստանալու հնարավորությունից:   

Այս բացասական հետևանքների շրջանակը կարող է ավելի ընդլայնվել` ծնելով  
սոցիալական բազմաթիվ խնդիրներ:  

Աշխատանքի ոլորտում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման գործում  կարևոր է սոցիալական 
գործընկերության սկզբունքով առաջնորդվելը: Դրա  կայացման,  ամրապնդման ու 
զարգացման գործում հավասարապես կարևոր է կառավարության, արհմիությունների և 
գործատուների դերը:  

Մեր պետության մեջ վերջին տարիներին լուրջ քայլեր են կատարվել սոցիալական 
գործընկերության սկզբունքի վրա հիմնված հարաբերությունների զարգացման ուղղությամբ: 
Օրենսդրորեն կարգավորված են սոցիալական գործընկերության մեխանիզմները: Դրա 
մասին դրույթներ կան “Աշխատանքային օրենսգրքում”: Վերջինս պարունակում է նորմեր 
սոցիալական գործընկերության հասկացության, սկզբունքների, ձևերի, համակարգի և այլ 
դրույթների մասին: Կան դրույթներ կոլեկտիվ պայմանագրերի մասին: Վերջիններս մեծ 
նշանակություն ունեն սոցիալական գործընկերության զարգացման գործում:  

Հանրապետությունում  աշխատանքի ոլորտի վրա ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ազդեցության 
վերաբերյալ ուսումնասիրություններ կատարված չեն, չկան նաև հավաստի  
վիճակագրական տվյալներ: Հաշմանդամների տեղեկատվական բազայում հաշվառվածների 
ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ՁԻԱՀ ախտորոշմամբ հաշմանդամ ճանաչվածների 
գերակշիռ մասը աշխատունակ տարիքի անձիք են: Սակայն այս բազան ՁԻԱՀ ունեցող 
մարդկանց վերաբերյալ  ամբողջական տեղեկատվություն չի  տալիս, քանի որ նրանք 
խուսափում են հաշմանդամ ճանաչվելու համար դիմել բժշկասոցիալական փորձաքննության 
մարմիններ, վախենալով իրենց հիվանդությունը բացահայտվելուց:  

Այս ոլորտի ուսումնասիրությունը հնարավորություն կտա բացահայտել բոլոր այն 
խնդիրները, որոնք ծառացած են ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող մարդկանց առջև աշխատանքային 
հարաբերություններում: Միաժամանակ հնարավոր կլինի գտնել դրանց կարգավորման  
ուղիներն ու աղբյուրները: 
 
 

2. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ը և աշխատանքի ոլորտի քաղաքականությունը 
 
2.1 Նպատակը 
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Համընդհանուր  ընդունված է, որ առավել հեշտ է կասեցնել համաճարակի 

զարգացումը, քան վերացնել նրա առաջացրած հետևանքները, որն առավել ծախսատար 
է և առավել անարդյունավետ: Պետք է գիտակցել, որ այս խնդիրը սոսկ 
առողջապահական չէ,  և նրա կարգավորումը պահանջում է բազմաոլորտային մոտեցում: 
Ծրագիրն ուղղված է աշխատանքի ոլորտում  ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի տարածմանը սոցիալական 
համագործակցության սկզբունքով հակազդելուն: 
 Ռազմավարության  նպատակն է` 
1. ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելում աշխատողների և նրանց ընտանիքի անդամների 

շրջանում, 
2. ՄԻԱՎ-ով վարակմանը նպաստող  վարքագծային ռիսկերի նվազեցում, 
3. ՄԻԱՎ-ով ապրողների իրավունքների պաշտպանություն, 
4. մատչելի բժշկական, սոցիալական և այլ ծառայություններից օգտվելու 

հնարավորություն, 
5. աշխատավայրերում խարանի, խտրականության բացառում  և 

հանդուրժողականության ձևավորում ՄԻԱՎ-ով ապրող աշխատողների հանդեպ, 
6. աշխատավայրերում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացում,  

տեղեկատվության հասանելիության ապահովում, 
7. սոցիալական, աշխատանքային և տնտեսական զարգացման համար բացասական 

հետևանքների նվազեցում: 
 
 

2.2 Գործողության ոլորտը 
 
Սույն ռազմավարության  դրույթները տարածվում են` 
1. բոլոր գործատուների /անկախ կազմակերպաիրավական կարգավիճակից/ և 

աշխատողների, այդ թվում աշխատանք փնտրողների, մասնագիտական ուսուցում, 
որակավորում և վերաորակավորում ստացողների և կամավորների վրա,  

2. աշխատատեղի հավակնորդների, ժամանակավոր չաշխատող աշխատողների 
վրա, 

3. ոչ ֆորմալ ոլորտում աշխատողների վրա, 
4. բոլոր գերատեսչությունների, պետական և մասնավոր կազմակերպությունների 

վրա, 
5.  գործատուների և  աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների 

վրա, 
6.  Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող միջազգային 

ընկերությունների և կազմակերպությունների վրա: 
 

 2.3 Հիմնական սկզբունքները 
 
“ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ը և աշխատանքի ոլորտը” թեմայով մեծ աշխատանքներ և 

ուսումնասիրություններ է կատարել Աշխատանքի միջազգային կազմակերպությունը` 
արդյունքում մշակելով կարևորագույն փաստաթղթեր` “ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ը և աշխատանքի 
ոլորտը” հարցին վերաբերող գործնական կանոնների ձեռնարկը և “Աշխատանքի ոլորտը և 
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ը” հանձնարարական 200: Վերոնշյալ փաստաթղթերում ամրագրված 
սկզբունքներն էլ պետք է ընկած լինեն նաև սույն ծրագրի հիմքում:  

Դրանք են` 
1. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ճանաչումը որպես աշխատավայրի հետ կապված հիմնախնդիր 
 
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ը աշխատավայրի հետ կապված հիմնախնդիր է, քանի որ այս 

հիվանդությունը վերաբերում է աշխատանքային ռեսուրսներին, իսկ աշխատավայրը, 
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հանդիսանալով լավ կազմակերպված և կառուցվածքային բնույթ ունեցող նպաստավոր 
միջավայր, կոչված է որոշակի դեր խաղալ համաճարակի և նրա հետևանքների դեմ մղվող 
պայքարում:  

 
2. Խտրականության բացառում 
 

Հարգելով արժանապատիվ աշխատանք տրամադրելու և մարդու իրավունքների և 
արժանապատվության սկզբունքները` ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց հանդեպ 
աշխատավայրերում խտրականություն չպետք է կիրառվի: ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց 
նկատմամբ խտրականությունը և խարանը խոչընդոտում են կանխարգելմանն ուղղված 
միջոցառումների իրականացմանը: 
  
3. Գենդերային հավասարություն 
 

Անհրաժեշտ է հաշվի առնել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի գենդերային խնդրի կարևորությունը: 
Կենսաբանական, սոցիալ-մշակութային և տնտեսական գործոնների  պատճառներով 
կանայք, ի տարբերություն տղամարդկանց, ավելի շատ են տուժում ՄԻԱՎ 
համաճարակից: Որքան շատ է հասարակության մեջ գենդերային խտրականության 
աստիճանը և ցածր` կնոջ սոցիալական կարգավիճակը, այնքան մեծ է նրա ՄԻԱՎ-ով 
վարակվելու վտանգը:  
 Հետևաբար, շատ կարևոր է հասարակության մեջ ապահովել իրավահավասար 
գենդերային հարաբերություններ և կանանց դերի բարձրացում, որը կնպաստի ՄԻԱՎ 
վարակի տարածումը կանխելու լայն հնարավորությունների ստեղծմանը և կանանց 
հնարավորություն կընձեռի առավել արդյունավետ պայքարել ՄԻԱՎ վարակի դեմ:  
 
4. Անվտանգ արտադրական միջավայր 
 

ՄԻԱՎ-ի տարածումը կանխելու համար բոլոր շահագրգիռ կողմերը պետք է 
ապահովեն աշխատանքի անվտանգ պայմաններ, ելնելով աշխատողների առողջական 
վիճակից, պետք է աշխատանքային պայամնները հարմարեցվեն նրանց ֆիզիկական և 
մտավոր կարողություններին:  
 
5. Սոցիալական երկխոսություն 

 
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի դեմ ուղղված քաղաքականության ծրագրերի հաջող իրականացումը 

պահանջում է գործատուների, աշխատողների, նրանց ներկայացուցիչների, 
անհրաժեշտության դեպքում` կառավարության միջև փոխվստահություն ու 
համագործակցություն` ՄԻԱՎ վարակակրի և ՄԻԱՎ-ով ապրող աշխատողների 
ակտիվ ներգրավմամբ:  
 

6. ՄԻԱՎ նկատմամբ պարտադիր հետազոտության բացառում 
 

Աշխատող, ինչպես նաև աշխատանքի ընդունվելու  համար դիմած անձիք  չպետք է 
պարտադիր կարգով ենթարկվեն սկրինինգի` ՄԻԱՎ նկատմամբ հետազոտության: 
 

7. Գաղտնիություն 
 

Աշխատող և  աշխատանքի ընդունվելու  համար դիմած անձանցից չի կարելի 
պահանջել ՄԻԱՎ-ին  վերաբերող անձնական տեղեկություններ, ինչպես նաև, 
աշխատողներին չի կարելի պարտադրել այդպիսի տեղեկություններ հաղորդել 
գործընկերների մասին:  
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8. Աշխատանքային հարաբերությունների շարունակում 
 

ՄԻԱՎ վարակը չի կարող աշխատանքային հարաբերությունների դադարեցման 
հիմք հանդիսանալ: Ինչպես մյուս բոլոր դեպքերում, ՁԻԱՀ-ով հիվանդ 
աշխատողները պետք է հնարավորություն ունենան շարունակել կատարելու 
հարմար աշխատանք, որը բժշկական նկատառումներով նրանց հակացուցված չէ:  
 

9. Կանխարգելում  
 

ՄԻԱՎ վարակը կարելի է կանխել:  Այս գործընթացում իրենց առանձնահատուկ 
տեղն ու դերն ունեն սոցիալական գործընկերները:  Կանխարգելիչ միջոցառումների 
իրականացման`  հիվանդների նկատմամբ վերաբերմունքի և վարվեցողության 
փոփոխման, տեղեկատվության տրամադրման և լուսաբանման միջոցով, ինչպես նաև 
սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծման միջոցով արդյունավետորեն կարելի է 
հակազդել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի տարածմանը: 

 
 

10. Խնամք և աջակցություն 
 

Աշխատանքի ոլորտում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի սպառնալիքի առկայության դեպքում 
պետք է ապահովել համերաշխություն, խնամք և աջակցություն: Բոլոր աշխատողները, 
ներառյալ ՄԻԱՎ-ով վարակվածները, պետք է ապահովված լինեն մատչելի 
բժշկական սպասարկմամբ, այդ թվում` կամավոր խորհրդատվություն և 
թեստավորում, հակառետրովիրուսային և օպորտունիստական ինֆեկցիաների  
բուժում և այլն: Նրանց պետք է ապահովվել օրենքով սահմանված սոցիալական 
ապահովության և արտադրությունում առողջության պահպանման ծրագրերի 
շրջանակներում մատուցվող ծառայություններով:  

ՄԻԱՎ-ով ապրող աշխատողների, ինչպես նաև նրանց խնամքի տակ 
գտնվողների նկատմամբ խտրականություն չպետք է դրսևորվի:  

 

2.4. Աշխատանքի ոլորտում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին հակազդման ռազմավարական ուղղությունները 

1. Օրենսդրական դաշտի բարեփոխումներ. 
Չնայած աշխատանքի ոլորտում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ հայաստանյան 

օրենսդրությունը հիմնականում համահունչ է ԱՄԿ-ի կոնվենցիաների և մյուս փաստաթղթերի 
պահանջներին, այնուամենայնիվ, առաջարկվող քաղաքականության գործնական կիրառման 
ժամանակ կարող են ի հայտ գալ որոշ խնդիրներ կամ հակասություններ: Դրանից 
խուսափելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ գործողությունները. 

 
• Աշխատանքի և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ոլորտներին առնչվող իրավական ակտերի 

ուսումնասիրում,  
•  առաջարկությունների և առարկությունների ներկայացում` գործող իրավական 

ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու, անհրաժեշտության 
դեպքում նոր իրավական ակտեր մշակելու վերաբերյալ,  

• օրենսդրական բարեփոխումների գործընթացում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող կամ 
նրանց հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների 
ներգրավում, 
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• աշխատանքի ոլորտում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին հակազդման ազգային 
ռազմավարության ներառում <<ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի դեմ պայքարի ազգային 
ռազմավարության>>  մեջ: 

 
2. ՄԻԱՎ-ի տարածման կանխարգելում. 

• աշխատանքի անվտանգության կանոնների պահպանում և առողջության 
պահպանմանն ուղղված արդյունավետ միջոցառումների իրականացումը, որոնք պետք է 
ներառեն ընդհանուր բնույթի, դժբախտ դեպքերի և վտանգների կանխարգելիչ 
միջոցառումներ,  
• բոլորին ճշգրիտ, թարմացված, համապատասխան տեղեկատվության ժամանակին 
տրամադրումը կապի առկա տարբեր միջոցներով /եթե կան հաշմանդամություն ունեցող 
աշխատողներ, ապա տեղեկատվությունը պետք է տրամադրվի նրանց համար մատչելի 
ձևաչափով/, 
•  կանանց ու տղամարդկանց ուսուցման համակողմանի ծրագրերի մշակումը` 
նպատակ ունենալով օգնել նրանց գիտակցելու ՄԻԱՎ վարակի փոխանցման բոլոր 
ձևերի վտանգները և ձգտել դրանց առավելագույն կրճատմանը, 
• կամավոր խորհրդատվություն և հետազոտություն անցնելու համար աշխատողներին 
իրենց ՄԻԱՎ կարգավիճակն իմանալը խրախուսող միջոցների ձեռնարկումը, 
• կանխարգելման բոլոր միջոցների մատչելիությունը: 
 
3. Իրազեկվածության բարձրացում. 

• Կազմակերպության բոլոր մակարդակներում լուսաբանում և ուսուցում, 
•  աշխատողների վարքագծի փոփոխմանն ուղղված միջոցառումների 

իրականացում կոլեգաների մեկը մյուսին ուսուցման ճանապարհով /հավասարը 
հավասարին մեթոդի և այլ ձևերի կիրառմամբ/, 

•  ՄԻԱՎ-ի հետ կապված հարցերի ներառումը աշխատավայրերում գոյություն 
ունեցող, ինչպես նաև  նախատեսվող ծրագրերում,  

• ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց նկատմամբ խարան և խտրականությունը բացառող 
մթնոլորտի ձևավորում, 

• ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հարցերով զբաղվող ներքին կոմիտեների ստեղծում 
 
 

4. Սոցիալական պաշտպանության և առողջապահական ծրագրերի խթանում. 
 

• ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ունեցող աշխատողներին սոցիալական աջակցության 
տրամադրում /սննդային փաթեթներ, դրամական օգնություն և այլն/, 

• ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ունեցող աշխատողներին կամ նրանց ընտանիքի անդամներին 
խնամքի ծառայություններով ապահովում, 

• պետական և մասնավոր հատվածների միջև ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման 
գործում գործընկերային հարաբերությունների ամրապնդում, 

• ՄԻԱՎ-ով ապրող աշխատողների, նրանց ընտանիքների ու խնամարկյալների 
համար առողջապահական ծառայություններ ստանալու իրավունքի 
ապահովում, որոնք կներառեն անվճար կամ մատչելի հասանելիություն 
կամավոր խորհրդատվություն ստանալուն և հետազոտություն անցնելուն, 
հակառետրովիրուսային պրեպարատներով բուժման և բժիշկների ցուցումների 
ճիշտ կատարմանն ուղղված լուսաբանմանը, տեղեկատվությանը և 
աջակցությանը, ճիշտ սննդակարգին, բուժման համապատասխան մեթոդներին, 
սեռական ուղիներով փոխանցվող ուղեկցող վարակների ու հիվանդությունների 
և ՄԻԱՎ վարակի հետ կապված ցանկացած հիվանդության, մասնավորապես` 
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տուբերկուլյոզի, բուժմանը, ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց աջակցության և 
կանխարգելման ծրագրերին, ներառյալ սոցիալ-հոգեբանական աջակցությունը: 

 
4. Զբաղվածության խթանում. 
• Աշխատատեղերի ստեղծում, 
• Աշխատատեղերի հարմարեցում /հնարավորության սահմաններում` ՁԻԱՀ-ով 

ապրող աշխատողների աշխատանքային պայմանների փոփոխություն, այլ` 
ավելի հեշտ աշխատանքի տեղեփոխելը  և այլն/, 

• ՄԻԱՎ-ով ապրող աշխատողների աշխատանքի շարունակականության 
ապահովում /վերամասնագիտացում, վերաորակավորում և այլն/:  

 
5. Գենդերային հավասարություն 

 
Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ամբողջ աշխարհում ՄԻԱՎ վարակի  

համաճարակի ուժեղ հարվածը կրում են կանայք: Մի կողմից, կենսաբանական, 
սոցիալ-մշակութային և տնտեսական պատճառներով պայմանավորված 
տղամարդկանց համեմատ կանայք ավելի արագ են դառնում վարակի զոհ,  մյուս 
կողմից, կանայք և աղջիկներն իրենց վրա են վերցնում ընտանիքի հիվանդ անդամի 
խնամքը և հետ են մնում աշխատանքից կամ ուսումից: Հետևաբար,  անհրաժեշտ է 
հասնել հասարակության մեջ կանանց դերի բարձրացմանը և ապահովել 
իրավահավասար գենդերային հարաբերություններ, ինչը կնպաստի ՄԻԱՎ վարակի 
տարածումը կանխելու ավելի լայն հնարավորությունների ստեղծմանը և  
հնարավորություն կտա կանանց առավել արդյունավետ պայքարելու ՄԻԱՎ վարակի 
տարածման դեմ:  

Թեև գործող ազգային օրենսդրության մեջ կանանց նկատմամբ խտրական 
վերաբերմունք պարունակող նորմեր չեն դիտվել, այնուհանդերձ հաշվի առնելով 
կյանքի տարբեր բնագավառներում գենդերային հավասարության սկզբունքի 
պահպանման անհրաժեշտությունն ու կարևորությունը, դրա սերմանումը 
հասարակության մեջ,  անհրաժեշտ է աշխատավայրերում այս ուղղությամբ վարել 
ճիշտ քաղաքականություն: 

ՀՀ Սահմանադրության, ՀՀ միջազգային պայմանագրերի համաձայն, կանայք և 
տղամարդիկ ունեն հավասար իրավունքներ, ազատություններ ու 
պարտականություններ և խտրականությունը սեռային հատկանիշի հիման վրա 
արգելվում է:  

Ներկայումս հանրապետությունում քննարկման փուլում է «Կանանց և 
տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների 
ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը: Այս օրենքը սահմանում է կանանց և 
տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների 
ապահովման պետական երաշխիքները, ուղղված է կանխելու խտրականության բոլոր 
ձևերը սեռային հատկանիշի հիման վրա և պայմաններ ստեղծելու մարդու և 
քաղաքացու իրավունքների, ազատությունների և հնարավորությունների փաստացի 
իրականացմանը պետական, սոցիալական, տնտեսական, մշակութային, 
հասարակական և քաղաքական կյանքի այլ ոլորտներում:  

  
6. Տնտեսության ոչ ֆորմալ հատվածում աշխատողների, համար խոցելիության 

մակարդակի և ռիսկերի գնահատման վերլուծության հիման վրա միջոցառումների 
մշակում: 
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3. Աշխատանքի ոլորտում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին հակազդման գործում պատասխանատու 
մարմինները 

 
   Աշխատանքի ոլորտում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին հակազդման գործընթացում խիստ կարևոր է 

պետական մարմինների, գործատուների միությունների և աշխատողների արհեստակցական 
կազմակերպությունների  համագործակցությունը սոցիալական գործընկերության սկզբունքի 
հիման վրա: Դրանցից յուրաքանչյուրն ունի իր ուրույն դերը այս գործում: 
 
 

3.1 Կառավարություն և  նախարարություններ /գերատեսչություններ/ 
 

1. Կառավարությունը պետք է ապահովի ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին վերաբերող 
քաղաքականության, ծրագրերի և միջոցառումների համաձայնեցվածությունը, 
աջակցի ու զարգացնի համագործակցությունը տարածաշրջանային ու 
միջազգային, ինչպես նաև պետական մարմինների /տարածքային 
ինքնակառավարման մարմինների/, գործատուների կամ գործարարների 
միությունների և ոչ պետական կազմակերպությունների միջև: 
Քաղաքականության մշակման գործընթացին պետք է ներգրավված լինեն նաև 
գործատուները, աշխատողների արհեստակցական կազմակերպությունների և 
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների 
ներկայացուցիչները: 

2. Կառավարությունը պետք է ապահովի իրավական բազան, քաղաքականության 
արդյունավետ իրականացման համար պետք է համախմբի սոցիալական 
գործընկերներին տվյալների հավաքագրման, իրավիճակի ուսումնասիրման, 
համապատասխան միջոցներ ձեռնարկելու համար: 

3. Յուրաքանչյուր նախարարություն/գերատեսչություն  սույն քաղաքականության, 
ինչպես նաև ԱՄԿ այլ փաստաթղթերում ամրագրված սկզբունքների և 
պահանջների հիման վրա պետք է մշակի իր ուրույն քաղաքականությունը` 
ուղղված աշխատավայրում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելմանը: 

4. Քաղաքականությունը պետք է վարել  միջգերատեսչական համակարգված 
մեխանիզմներով: Աշխատավայրում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելմանն ուղղված 
քաղաքականություն մշակելիս այն պետք է համաձայնեցնել ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի և ՀՀ առողջապահության նախարարությունների հետ:  

5. Նախարարությունները/գերատեսչությունները  պետք է նշանակեն 
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հարցերով պատասխանատու անձ: Վերջիններս, 
համապատասխան կազմակերպություններից գործընկերության սկզբունքով 
պետք է ստանան տեխնիկական աջակցություն  ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող 
աշխատողների կամ նրանց ընտանիքի անդամների համար 
քաղաքականություն կամ ծրագրեր մշակելու համար: Աջակցություն պետք է 
ցուցաբերվի նաև գործող ծրագրերի  շրջանակներում: 

6. Նախարարությունները պետք է մշակեն մեթոդական ուղեցույցներ և/կամ 
հանձնարարականներ իրենց վերահսկողության տակ գտնվող  պետական և 
մասնավոր մարմինների համար` աշխատավայրում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին 
հակազդման ուղղությամբ միասնական միջոցառումներ և ծրագրեր 
իրականացնելու նպատակով: 

7.  Նախարարությունները պետական բյուջեի պլանավորման շրջանակներում 
պետք է նախատեսեն ֆինանսական միջոցներ  աշխատավայրում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-
ին հակազդելու քաղաքականության իրականացման համար: 
Անհրաժեշտության դեպքում կարող են դիմել դոնոր կազմակերպությունների: 

8. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին առնչվող հարցերը պետք է ընդգրկվեն նախարարության կամ 
գերատեսչության խորհրդակցությունների օրակարգում:  



 19

9. Նախարարությունները/գերատեսչությունները պետք է լուսաբանեն կատարված 
աշխատանքները, պետք է իրականացնեն իրազեկման աշխատանքներ` կոչ 
անելով բոլոր պետական մարմիններին համախմբվել աշխատավայրերում  
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին հակազդելու քաղաքականության իրականացման գործընթացի 
շուրջ: 

10. Նախարարությունները/գերատեսչությունները պետք է կազմակերպեն 
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ հարցերին նվիրված դասընթացներ իրենց, գործատուների, 
աշխատողների և նրանց արհեստակցական կազմակերպությունների  
ներկայացուցիչների համար /համաձայնեցնելով ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի և ՀՀ առողջապահության նախարարությունների հետ/:  

11. Նախարարությունները/գերատեսչությունները պետք է միջոցներ ձեռնարկեն 
ԱՄԿ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի ու աշխատանքի ոլորտի վերաբերյալ Հանձնարարական 
200-ը հայերեն լեզվով տարածելու համար /անհրաժեշտության դեպքում` նաև 
բրայլյան ձևաչափով/: 

 

3.2. Գործատուների  միություններ 

 Գործատուներն իրավունք ունեն կամավոր հիմունքներով ստեղծելու գործատուների 
միություններ՝ պետական և տեղական ինքնակառավարման  մարմինների, 
արհեստակցական միությունների, աշխատողների կոլեկտիվների և աշխատողների հետ 
փոխհարաբերություններում իրենց անդամների իրավունքները պաշտպանելու, ինչպես նաև 
աշխատանքային օրենսդրության և աշխատանքի իրավունքի նորմեր պարունակող այլ 
նորմատիվ իրավական ակտերի մշակման եւ քննարկման գործընթացում ու  
աշխատանքային և դրա հետ անմիջականորեն կապված սոցիալ-տնտեսական 
հարաբերություններում նրանց օրինական շահերը ներկայացնելու նպատակով:  

Գործատուների միությունը ոչ առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող 
իրավաբանական անձ է, որը միավորում է գործատու կազմակերպություններին և գործատու 
քաղաքացիներին:  
         Գործատուների միությունները պետք է. 

1. իրականացնեն քարոզչական գործունեություն`  ուղղված աշխատատեղերում 
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին հակազդման ծրագրերի և քաղաքականության իրականացման 
գործընթացներին  իրենց կազմում ընդգրկված կազմակերպությունների 
ներգրավմանը, 

2. ապահովեն, որպեսզի իրենց կազմում ընդգրկված գործատուները աշխատողների և 
նրանց ներկայացուցիչների հետ անցկացնեն խորհրդատվություններ` 
աշխատավայրերում համապատասխան քաղաքականության մշակման և 
իրագործման համար` վարակի տարածումը կանխելու և աշխատողներին 
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հետ կապված խտրականությունից պաշտպանելու նպատակով: 

3. պետք է ագիտացիա տանեն, որպեսզի գործատուները ազգային ու ճյուղային 
համաձայնագրերի ու կոլեկտիվ պայմանագրերի մեջ ընդգրկեն ՄԻԱՎ վարակի 
կանխարգելմանը վերաբերող դրույթներ, 

4. պետք է համագործակցեն գործատուների, աշխատողների և նրանց 
կազմակերպությունների հետ, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի համաճարակի հետևանքով առաջացած 
տնտեսական հետևանքների գնահատման և համապատասխան միջոցների 
ձեռնարկման անհրաժեշտ ռազմավարություններ մշակելու գործում,  

5. իր կազմում ընդգրկված գործատուների ուսուցման և նրանց տեղեկատվություն 
տրամադրելու միջոցով խթանեն ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ իրազեկվածությունը, 
ներառյալ կանխարգելումը և խտրականության բացառումը, 
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6. ապահովեն, որպեսզի իրենց կազմում ընդգրկված գործատուները չդիտարկեն անձի 
ՄԻԱՎ կարգավիճակը աշխատանքի ընդունելու կամ աշխատանքը շարունակելու 
հարցում խտրականության համար հիմք, խոչընդոտ կամ աշխատանքային 
հարաբերությունները դադարեցնելու պատճառ, 

7. ապահովեն, որպեսզի իրենց կազմում ընդգրկված գործատուները աշխատողների և 
նրանց ներկայացուցիչների հետ խորհրդակցությունների արդյունքում իրականացնեն 
այնպիսի ծրագրեր և աջակցեն դրանց, որոնք ուղղված են աշխատավայրերում ՄԻԱՎ 
վարակի կանխարգելման հարցերով աշխատողների իրազեկմանը, լուսաբանմանը և 
ուսուցմանը, հիվանդների բուժմանը,  խնամքին և նրանց աջակցությանը, 

8. անհրաժեշտության դեպքում կարող են զարգացնել միջազգային 
համագործակցությունը` ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին հակազդման  ուղղությամբ: 

 
3.3. Կազմակերպություններ 
 
Ոչ ֆորմալ և ֆորմալ հատվածի բոլոր պետական և մասնավոր 

կազմակերպություններին առաջարկվում է մշակել աշխատատեղերում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին 
հակազդման ծրագրեր և քաղաքականություն:  

Անհրաժեշտ է իրականացնել  հետևյալ միջոցառումները. 
1. ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող աշխատողներից նշանակել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի 

հարցերով պատասխանատուներ, 
2. տարբեր բաժինների աշխատողներից ստեղծել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հարցերով ներքին 

կոմիտեներ` ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ կազմակերպության ծրագրերը և 
քաղաքականությունը մշակելու նպատակով, 

3. բոլոր կազմակերպություններում /պետական և ոչ պետական/ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ հարցերով  
պատասխանատուները կամ ներքին կոմիտեների անդամները պարտադիր կերպով 
պետք է վերապատրաստված լինեն այդ թեմայով, 

4. ապահովել աշխատանքի անվտանգ և առողջ պայմաններ,  
5. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ունեցող աշխատողներին, ինչպես նաև նրանց ընտանիքների 

անդամներին աջակցելու նպատակով մշակեն համապատասխան  միջոցառումներ 
/սննդային փաթեթներ, բժշկական օգնություն, պահպանակների տրամադրում, 
հիվանդների խնամք, սոցիալական աշխատողի ներգրավում և այլն/, 

6. նպաստել կամավոր խորհրդատվության և հետազոտության հասանելիության 
բարձրացմանը, ինչը կարելի է անել ինչպես սեփական բժշկական ծառայության 
շրջանակներում, այնպես էլ  աշխատակցին ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման 
հանրապետական կենտրոն կամ կամավոր խորհրդատվության և հետազոտության 
կենտրոններ ուղարկելով, 

7. ուժեղացնեն կազմակերպության բժշկական կազմի և բժշկական ծառայության 
պոտենցիալը: 
 Գործատուները պետք է կարևորեն և ձգտեն ազգային ու ճյուղային 
համաձայնագրերի ու կոլեկտիվ պայմանագրերի մեջ ընդգրկել ՄԻԱՎ վարակի 
կանխարգելմանը վերաբերող դրույթներ: 

Գործատուները չպետք է իրականացնեն կամ թույլ տան իրականացնել 
այնպիսի կադրային քաղաքականություն կամ միջոցառումներ, որտեղ 
խտրականություն է դրվում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող աշխատողների նկատմամբ:  

Կազմակերպությունները պետք է ապահովեն աշխատողների մասին 
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ տեղեկատվության հույժ գաղտնիությունը: Այն պետք է 
պահպանվի միայն բժշկական փաստաթղթերում, որոնց ծանոթանալու թույլտվությունը 
կարգավորվում է Աշխատանքի հիգիենայի ծառայությունների մասին ԱՄԿ 1985 
թվականի /թիվ 171/ հանձնարարականի համաձայն, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրությամբ: 
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Կազմակերպություններում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին հակազդման քաղաքականության   
մշակման և իրականացման գործընթացում  անհրաժեշտ է կարևորել և հաշվի առնել 
մի շարք հանգամանքներ:  

 
1. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին հակազդման ծրագրերը չպետք է իրականացվեն այլ ծրագերից 

անջատ: Տնտեսապես առավել նպատակահարմար և արդյունավետ կլինի այն 
ներառել կազմակերպությունում արդեն գոյություն ունեցող սոցիալական 
պաշտպանությանը, կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությանը, 
մարդկային ռեսուրսների կառավարմանը, աշխատանքի պաշտպանությանը և 
անվտանգությանը վերաբերող միջոցառումներում: 

 
2. Աշխատատեղերում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին հակազդման ծրագրերի ներդրումը չի 

պահանջում մեծ ֆինանսական ծախսեր: 
 

3. Կազմակերպությունները կարող են նշանակալի ներդրում ունենալ ՄԻԱՎ վարակի 
կանխարգելման ծրագրերի և խնամքի ծառայությունների ընդլայնման հարցում` 
գործընկերային հարաբերությունների զարգացման ճանապարհով: 

 
4. Կազմակերպությունները պետք է աջակցեն ՄԻԱՎ-ով ապրող մարդկանց` 

աշխատանքային ունակությունները զարգացնելու և գոյության միջոցներ ձեռք բերելու 
հնարավորությունների ընդլայնման հարցում: 

 
5. Կազմակերպությունները պետք է ապահովեն, որպեսզի ՄԻԱՎ վարակի հետ կապված 

հիվանդություններ ունեցող անձինք զրկված չլինեն աշխատանքը շարունակելու 
հնարավորությունից, քանի դեռ, առողջական վիճակով պայմանավորված, կարող են 
այդպիսի աշխատանք կատարել: Անհրաժեշտ է միջոցառումներն ուղղել այդպիսի 
անձանց այլ աշխատանքի տեղափոխելուն, որը բավականաչափ հարմարեցված է 
նրանց հնարավորություններին` մասնագիտական վերապատրաստման միջոցով: 

 
6. Այն կազմակերպություններում, որոնցում աշխատողները կանոնավոր կերպով շփվում 

են մարդու արյան և  օրգանիզմի այլ պոտենցիալ վտանգավոր կենսաբանական 
հեղուկների հետ, գործատուն կարող է լրացուցիչ միջոցներ ձեռնարկել` բոլոր 
աշխատողներին նախազգուշական ընդհանուր միջոցները ուսուցանելու, 
արտադրության մեջ դժբախտ պատահարների դեպքում գործողություններ 
ձեռնարկելու, ինչպես նաև դրանց խիստ պահպանումն ապահովելու համար: Այդ 
միջոցների իրականացման համար պետք է նախատեսվեն անհրաժեշտ ֆինանսական 
և մարդկային  ռեսուրսներ: 

 
7. Կազմակերպությունները կարող են այս քաղաքականության իրականացման 

գործընթացում ներգրավել նաև սոցիալական աշխատողներ                                                       
  
 

3.4 Արհեստակցական կազմակերպություններ 
 
 Արհեստակցական կազմակերպությունները հասարակական միավորումներ են, 
որոնք կամավորության սկզբունքով միավորում են աշխատողներին, նրանց 
աշխատանքային և դրա հետ կապված սոցիալական, տնտեսական և այլ իրավունքներն 
ու շահերը ներկայացնելու և պաշտպանելու համար: Իր անդամների աշխատանքային, 
մասնագիտական, սոցիալ-տնտեսական իրավունքների և շահերի պաշտպանությունից 
բացի, արհեստակցական կազմակերպությունները մեծ դեր ունեն կոլեկտիվ 
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պայմանագրի  կնքման գործում, որի միջոցով հնարավոր է ամրապնդել և պաշտպանել 
աշխատողների շահերը:  

  Որպես սոցիալական գործընկերության կողմերից մեկը,   արհեստակցական 
կազմակերպությունները կարող են մեծ դերակատարում ունենալ աշխատանքի 
ոլորտում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին հակազդման ազգային ռազմավարությամբ նախատեսված 
ծրագրերի և միջոցառումների  իրականացման գործում: 
     Արհեստակցական կազմակերպությունները այս  գործընթացում պետք է հիմնվեն 
նաև ՀՀ օրենսդրության պահանջների վրա, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին առնչվող խնդիրների 
վարման և  կարգավորման, միջոցառումների կազմակերպման դեպքում պետք է 
համագործակցեն իրենց գործատուների և պատասխանատու գերատեսչությունների 
հետ: 

  Աշխատողների արհեստակցական կազմակերպություններին առաջարկվում է  
իրականացնել հետևյալ միջոցառումները. 
1. ձգտել ՄԻԱՎ վարակից պաշտպանվելուն և  կանխարգելմանը վերաբերող դրույթներ 

ներառել ազգային և ճյուղային համաձայնագրերում և կոլեկտիվ պայմանագրերում, 
2. աշխատանքային պայմանների անվտանգությունը չպահպանելու փաստեր 

արձանագրելու դեպքում բանակցություններ վարել գործատուների հետ դրանք 
վերացնելու կամ հնարավորինս մեղմելու համար,  

3. աշխատանքներ տանել աշխատողների իրազեկվածության բարձրացման 
ուղղությամբ, ապահովեն տեղեկատվության հասանելությունը և տարածումը: Սա 
կարելի է իրականացնել տարբեր մեթոդներով` “հավասարը հավասարին”, առօրյա 
խոսակցությունների և զրույցների ձևով, համապատասխան պաստառներ կազմելու, 
բրյոշուրներ կամ մեթոդական ուղեցույցներ  տարածելու ձևով, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի դեմ 
պայքարի միջազգային օրվա առթիվ  տարաբնույթ հասարակական միջոցառումներ 
կազմակերպելով և այլն,  

4. համագործակցել գործատուների հետ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի համաճարակի հետևանքով 
առաջացած տնտեսական հետևանքների գնահատման և համապատասխան 
միջոցների ձեռնարկման անհրաժեշտ ծրագրեր մշակելու գործում,  

5. նպաստել կադրային քաղաքականության և գործնական աշխատանքում 
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով ապրող աշխատողների նկատմամբ խարանի վերացմանը և 
խտրականության բացառմանը: Նրանք պետք է խարանի կամ խտրականության 
դրսևորումների ժամանակ զեկուցեն կամ բողոքների ձևով դիմեն գործատուին, 
իրավունք ունեն նաև այդ հարցով դիմել իրավապահ մարմիններին,  

6. աշխատողներն իրավունք ունեն ծանոթանալու իրենց անձնական գործերին և 
բժշկական փաստաթղթերին: Արհեստակցական կազմակերպությունները իրավունք 
չունեն ծանոթանալու աշխատողի մոտ ՄԻԱՎ վարակի առկայության կամ 
բացակայության անձնական տեղեկատվությանը: Արհմիութենական 
պարտականությունների և գործառույթների բոլոր դեպքերում պահանջվում է 
պահպանել գաղտնիությունը և ստանալ տվյալ անձի համաձայնությունը` ԱՄԿ-ի 
1985թ. թիվ 171 հանձնարարականի, 

7. արհեստակցական կազմակերպությունները պետք է իրենց գործունեության մեջ 
ընդգրկեն նաև ոչ ֆորմալ հատվածի աշխատողներին և սատարեն այն 
նախաձեռնությունները, որոնք նպաստում են ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի տարածման 
կանխմանը և նրա հետևանքների մեղմացմանը, 

8. նպաստել ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ կամավոր խորհրդատվության և 
հետազոտության համար դիմելու փորձի զարգացմանը: 

 
3.5  Ոչ պետական կազմակերպություններ /հասարակական կազմակերպություններ, 

քաղաքացիական հասարակություն/   
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ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին հակազդման գործում բարձր արդյունավետություն ապահովելու համար 
կարևորվում է նաև ոչ պետական կազմակերպությունների /հասարակական 
կազմակերպություններ, քաղաքացիական հասարակություն/ լայն մասնակցությունն այդ 
գործընթացում: Կարևոր է, որ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին հակազդման գործում մասնակցություն 
ունենան ինչպես այդ հարցերով զբաղվող կազմակերպությունները, այնպես էլ այլ 
կազմակերպություններ: Այս առումով քաղաքացիական հասարակության 
կազմակերպություններին առաջարկվում է. 

1. մշակել աշխատատեղերում ՄԻԱՎ-ի հակազդման սեփական քաղաքականությունը` 
առաջնորդվելով ՀՀ օրենսդրության, ԱՄԿ հանձնարարականների /մասնավորապես 
թիվ 200 հանձնարարական/ և սույն քաղաքականության սկզբունքներով, 

2. բարձրացնել իրենց ներուժը`  կազմակերպություններին /միություններին և 
արհմիություններին աշխատատեղերում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հակազդման 
քաղաքականության և ծրագրերի մշակման հարցում տեխնիկական աջակցություն 
տրամադրելու համար, 

3. համապատասխան գերատեսչական մարմիների հետ ակտիվ համագործակցության 
արդյունքում կազմակերպեն և իրականացնեն ծրագրեր, սեմինարներ` ուղղված 
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ հասարակության իրազեկվածության բարձրացմանը, 

4. պետական մարմինների մեթոդական օգնությամբ տպագրել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի 
վերաբերյալ զանազան տեղեկատվական-կրթական բուկլետներ, գրքույկներ և այլ 
նյութեր,  

5. իրականացվող միջոցառումներում ընդգրկել նաև ոչ ֆորմալ հատվածի 
աշխատողներին,  

6.  գործող ծրագրերում /հատկապես այն ծրագրերում, որոնք ընդգրկում են 
հասարակության առավել քիչ պաշտպանված շերտերը` կանանց, դեռահասներ, 
երեխաներ, հաշմանդամներ/   հատկապես ընդգծել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հարցերը: Դա 
կարող է օգնել հասարակության այդ խմբերին ՄԻԱՎ-ի բացասական 
ազդեցություններից պաշտպանելուն: 

 
4. Ռազմավարության իրականացման նկատմամաբ մոնիտորինգ 
 
Գործնական կիրառում ստանալու համար աշխատանքի ոլորտում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի դեմ 

պայքարի ազգային քաղաքականության ուղղությամբ կատարվող աշխատանքների 
վերաբերյալ  պետք է պարբերաբար իրականացվի մոնիտորինգ: Այն պետք է կատարվի 2 
մակարդակներում`  

4.1 Քաղաքականության/վարչական մակարդակով 
4.2 Աշխատավայրերում 
    
4.1 Քաղաքականության/վարչական մակարդակով` սա կարելի է գնահատել մի քանի 

դիտարկումներից ելնելով. 
• Անցկացվել են արդյո±ք ազգային սեմինարներ այս թեմայով սոցիալական 

գործընկերների և այլ շահագրգիռ մարմինների մասնակցությամբ: 
• Եղել են արդյո±ք խորհրդակցություններ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարության և առողջապահության նախարարության հետ: 
• Որքանո±վ է ընդլայնվել այս քաղաքականության մեջ ընդգրկված 

կազմակերպությունների շրջանակը: 
• Եղե±լ են արդյոք առաջարկություններ կամ դիտողություններ մշակված 

քաղաքականության մեջ փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու 
վերաբերյալ: 

• և այլն:  
 



 24

Այս մակարդակում պարբերաբար կատարվող մոնիտորինգի և գնահատման 
արդյունքում, անհրաժեշտության դեպքում պետք է փոփոխություններ կատարվի 
իրականացվող քաղաքականության և միջոցառումների ուղղությամբ:   
 
4.2  Աշխատավայրերում` սա կարելի է իրականացնել մի քանի դիտարկումներից ելնելով. 

• աշխատանքային պայմանների, անվտանգության կանոնների պահպանման 
որակը , 

• նախապես մշակել հարցաթերթիկներ և տալ աշխատողներին լրացնելու, 
• աշխատողների հետ զրուցելով, 
• և այլն: 
 

Մոնիտորինգի  և գնահատման գործընթացին կարող են ներառված լինել 
աշխատանքի տեսչության, գործատուների և արհմիությունների ներկայացուցիչները 
և այլն, ովքեր նախապես պետք է վերապատրաստվեն աշխատավայրերում 
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ կանխարգելման քաղաքականության թեմայով:  

 
 


