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ՀՀ Արդարադատության Նախարարության Քրեակատարողական 

Հիմնարկներում և Մարմիններում Հասարակական Վերահսկողություն 

Իրականացնող Հասարակական Դիտորդների Խումբ 

 

 

Հետազոտություն 

 

Մեթադոնային փոխարինող բուժումը: Առանձնահատկությունները ՀՀ 

ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում 

 

 

 

 

Փորձագետ` Հասմիկ Հարությունյան 

Փորձագիտական գնահատումը  իրականացվել է Հովհաննես Մադոյանի կողմից 
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Սույն ուսումնասիրությունում տեղ գտած տեսակետների և 
վերլուծությունների հեղինակը ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում և 
մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող 
հասարակական դիտորդական Խումբն է: Նյութի բովանդակության համար 
պատասխանատու է միայն ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում և 
մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող 
հասարակական դիտորդական Խումբը: Դրանք արտահայտում են հեղինակների 
կարծիքը և հաստատված չեն Բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի 
կամ Խորհրդի կողմից, հետևաբար չեն ներկայացնում Բաց հասարակության 
հիմնադրամներ Հայաստանի դիրքորոշումներն ու տեսակետները: Սույն 
ուսումնասիրության բովանդակությունը կարող է չհամընկնել Բաց 
հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի տեսակետներին: Սույն 
ուսումնասիրության թողարկումը հնարավոր է դարձել Բաց հասարակության 
հիմնադրամներ Հայաստանի ֆինանսական օժանդակության շնորհիվ:    
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ներածություն 

 

1. Ընդհանուր տեղեկություններ թմրամիջոցներից 

կախվածության բուժման մասին 

1.1. Դեղաբուժական ծրագրեր: Մեթադոն 

1.2. Մեթադոնային բուժման արդյունավետությունն ու 

նպատակները 

2. Մեթադոնային փոխարինող բուժումը Հայաստանում 

2.1. Իրավիճակը քրեակատարողական հիմնարկներում 

2.2. Մեթադոնային բուժման  իրավական հիմքերը 

2.3. Բուժման կազմակերպումը 

2.4. Վիճակագրական տվյալներ 

3. Մեթադոնային փոխարինող բուժման հիմնախնդիրները 

քրեակատարողական հիմնարկներում 

      3.1 Կողմ և դեմ փաստարկներ   

4. Բուժման առանձնահատկությունները այլ երկրներում  

Վերջաբան  

Առաջարկություններ 
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 
 

Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իմունային անբավարարության 

վիրուսով վարակվածության դեպքերի արձանագրումը սկսվել է 1988 թվականից: 

Ընդհանուր առմամբ արյան միջոցով փոխանցվող հիվանդությունների 

վիճակագրությունը ցույց է տալիս քաղաքացիների մոտ այդ հիվանդությունների 

դեպքերի թվի աճ: Արձանագրված դեպքերի թվի աճը, ի թիվս այլ պատճառների, 

ընդգրկում է նաև բնակչության առավել խոցելի խմբերի շրջանում կանխարգելիչ 

միջոցառումների ծավալների սահմանափակ լինելը:  

Քննարկվող հիվանդությունները հաճախ հանդիպում են առավել ռիսկային 

և խոցելի խումբ հանդիսացող կալանավորված և դատապարտված անձանց 

շրջանում: Գրեթե բոլոր ՔԿՀ-ներում կալանավորված և դատապարտված անձիք 

թմրամիջոցներ հայթայթելու հնարավորություն ունեն և շարունակում են 

օգտագործել դրանք անազատության մեջ գտնվելու ընթացքում: Գերբնակեցումը, 

տեղեկատվության պակասը, ստերիլ ներարկիչների, ասեղների և ախտահանող 

միջոցների անհասանելիությունը ՔԿՀ-ներում թմրամիջոցների գործածումը 

դարձնում են առավել ռիսկային արյան միջոցով փոխանցվող հիվանդությունների 

տարածման առումով:  

Ներկայացված խնդիրների կանխարգելման տեսակ են հանդիսանոմ 

թմրանյութերից կախվածության դեղորայքային բուժման մեթոդները, 

մասնավորապես` մեթադոնային բուժումը: Վերջինս դիտարկվում է որպես 

թմրամիջոցներից կախվածություն ունեցող անձանց բուժման և արյան միջոցով 

փոխանցվող հիվանդությունների տարածման կանխարգելման արդյունավետ 

միջոց: 

Հայաստանի Հանրապետությունում մեթադոնային բուժումը ներդրվել է 

2009 թվականից: Քրեակատարողական հիմնարկներում բուժումը օրենքով 

սահմանված կարգով իրականացվել է սկսած 2010 թվականից: 2013 թվականին 

իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետությունում մեթադոնային փոխարինող 
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բուժման ծրագրի կատարողականի գնահատում, որի արդյունքում բացահայտվել է 

ծրագրի դրական ազդեցությունը անհատի բարօրության, հանրային 

առողջապահության և հանցագործությունների դեմ պայքարի վրա: Միևնույն 

ժամանակ, գոյություն ունեն նաև բուժմանը դեմ փաստարկներ և կարծիքներ:  

Սույն հետազոտության ընթացքում կներկայացվի ինչպես մեթադոնային 

բուժման ընդհանուր նկարագիրը, այնպես էլ դրա առանձնահատկությունները 

քրեակատարողական հիմնարկներում, բուժման իրավական հիմքերը, 

ընթացակարգն ու արդյունավետությունը:  
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1. Ընդհանուր տեղեկություններ թմրամիջոցներից 

կախվածության բուժման մասին 
 

 

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության 

Հիվանդությունների միջազգային 10-րդ վերանայված դասակարգչի համաձայն 

ափիոնատիպ նյութերից կախվածությունը ծանր քրոնիկ հիվանդություն է1: 

Վերջինիս առաջացման հիմնական պատճառը մարդու օրգանիզմում արտադրվող 

էնդոգեն օփիատների /էնդորֆինային համակարգի/ հյուծումն է: Վերջիններիս 

միջոցով են կարգավորվում մարդու վարքը, տրամադրությունն ու մի շարք այլ 

կարևոր գործընթացներ: Նշված էնդորֆինների քանակի նվազումը, որը տեղի է 

ունենում ափիոնատիպ թմրամիջոցների օգտագործման արդյունքում, հիվանդի 

մոտ հանգեցնում է ափիոնատիպ թմրամիջոցներից կախվածության, իսկ դրանց 

բացակայությունը առաջացնում է ծանր ընթացող զրկանքի համախտանիշ:  

Մի շարք երկրների առողջապահության փորձը ցույց է տալիս, որ 

ափիոնատիպ նյութերից կախվածությամբ հիվանդների դեղաբուժման 

մեթոդներից լավագույն արդյունքն ապահովվում է այն դեպքում, երբ երկար 

ժամանակի ընթացքում նշանակվում են ափիոնային ընկալիչների ագոնիստներ 

(ինչպիսին հանդիսանում է մեթադոնը), քանի որ նման բուժմամբ ապահովվում է 

հիվանդների բժշկական հսկողության ներքո հնարավորինս երկար ժամանակի 

ընթացքում պահպանելը և հոգեբուժական ծառայություններից օգտվելը2։ 

Ընդհանուր կանոնի համաձայն թմրամիջոցներից կախվածության բուժման 

նպատակը ֆիզիկական, ինչպես նաև սոցիալական ու հոգեբանական 

հնարավորինս նորմալ վիճակի ձեռքբերումն է, որը իրականացվում է 

օգտագործվող թմրամիջոցի քանակի նվազեցման, ինչպես նաև վերջնական 

                                                 
1 F11.2 Opioid Dependence Syndrome, The ICD-10 Classification of Mental and Behavioral Disorders 

World Health Organization  

2 Հոգեկան առողջության հայկական հանդես, 2010, Պ.Ս. Սեմերջյան, Ա.Ա. Պոտոսյան, Ս.Ռ. 

Նազինյան, Ա.Հ. Գրիգորյան, «Հոգեբուժական բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ, նարկոլոգիական կլինիկա, 

Երևան, ՀՀ
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արդյունքում վերջնականորեն դադարեցման միջոցով: Թմրամիջոցներից 

կախվածությունը, որպես ցանկացած այլ հիվանդություն, կարող է ուղեկցվել 

բարդացումներով, որոնք բնականաբար ավելի են դժվարեցնում բուժումն ու 

լրացուցիչ միջոցներ պահանջում հաղթահարման համար: Սա է պատճառը, որ 

հաճախ բուժման եղանակներից աբստինենցիայի ձեռքբերումը կամ 

ագոնիստներով դեղաբուժությունը հիվանդի համար դժվարին գործընթաց է 

դառնում:  

Մեթոդաբանական առումով թմրամիջոցներից կախվածության բուժումը 

հնարավոր է  կազմակերպել որպես տարբեր բուժական մեթոդների 

զուգակցություն, որոնք սակայն իրենց էությամբ կարող են դասակարգվել 

հոգեսոցիալականի (աբստինենցիայի վրա հիմնված կամ վարքային 

միջոցառումներ) և դեղորայքայինի: Կան բուժման հետեւյալ տեսակները` 

դետոքսիֆիկացիա, սրացումների (ռելափս) կանխարգելում և թմրամիջոցների 

նկատմամբ հակումն ու դրանց գործածումը նվազեցնող բուժումներ3: 

Ագոնիստային դեղորայքային բուժման ծրագրերում կիրառվում են 

հիմնականում օգտագործված թմրամիջոցի դրսևորած ազդեցությանը նման 

ազդեցությամբ դեղամիջոց, որը ըստ դեղաբանական ծագման, ընդունված է կոչել 

ագոնիստ: Վերջինս, ի տարբերություն արդեն իսկ օգտագործված թմրամիջոցի, 

ռիսկի ավելի ցածր մակարդակով է օժտված: Ներկայումս նման դեղորայքային 

բուժման երկու տեսակի ծրագիր կա: Առաջինը վերաբերվում է դետոքսիկացիոն 

ծրագրերին, որոնց պարագայում ագոնիստների դեղաչափերը ժամանակի 

ընթացքում նվազեցվում են այնքան, քանի դեռ ձեռք չի բերվում թմրամիջոցից 

ազատ և անկախ վիճակ: Երկրորդ խումբ ծրագրերը փոխարինող կամ 

պահպանողական են, որոնց պարագայում նշանակվում է ագոնիստների 

համեմատաբար ավելի բարձր դեղաչափ և ավելի երկար ժամանակահատվածով:  

                                                 

Կախվածությունների բուժման դերը ներարկային թմրամիջոցներ օգտագործողների շրջանում 

ՄԻԱՎ-ի կանխարգելման մեջ: Մարտ 2005, Թարգմանությունը՝ «Հակաթմրամոլային 

քաղաքացիական դաշինք» հկ-ի 
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Մեթադոնը հանդես է գալիս որպես օփիոիդային կախվածության 

ագոնիստային դեղաբուժության համար ամենից շատ ուսումնասիրված և 

պրակտիկայում կիրառություն ստացած նյութ: Մեթադոնը, որը նշանակվում է 

ներքին ընդունման եղանակով, ունակ է կանխել զրկանքի համախտանիշի 

նշանների զարգացումը մոտ 24 ժամվա համար: Ինչով պայմանավորված 

մեթադոնը հնարավորինս կրճատում է ինտոքսիկացիայի վիճակի ցիկլերի 

հաճախականությունը: Պահպանողական բուժման դեպքում մեթադոնի 60 մգ/օր 

կամ ավելի բարձր դեղաչափերը համարվում են ամենաարդյունավետը` 

հիվանդների բուժման մեջ մնալու և ապօրինի թմրամիջոցների գործածումն ու 

հանցավոր վարքը նվազեցնելու իմաստով: Իսկ դետոքսիկացիոն ռեժիմների 

պարագայում սակայն կիրառվում է ավելի փոքր դեղաչափ:  

Աբստինենցիայի վրա հիմնված բուժումն իր հերթին լինում է երեք 

հիմնական տեսակի` ամբուլատոր, համայնքային, փոխօգնության խմբեր4: Նշված 

տեսակները միմյանցից տարբերվում են հիմնականում ըստ իրենց ուղղվածության 

ու պայմանների: 

Փոխօգնության կամ փոխադարձ օժանդակության խմբերը գործում են “12 

քայլ” սկզբունքի հիման վրա, որի պարագայում թմրանյութից կախվածությունը 

դիտարկվում է որպես հիվանդություն, ինչի համար անհրաժեշտ է բուժում: Սա 

ներառում է վերագտնման, մեղքերի ընդունման միջոցով այնպիսի միջավայրի 

ստեղծում, որտեղ թմրանյութերի օգտագործումը արգելվում է:  

Համայնքային ռեաբիլիտացիոն ծրագրերը իրենց հերթին նպաստում են 

թմրամիջոց օգտագործողների կողմից թմրամիջոցներից զերծ ապրելակերպ 

վարելուն: Նման միջոցառումները ներառում են անհատական 

պատասխանատվության վրա հիմնված որոշումներ ու դրանց հաջորդող 

գործողություններ:  

Ինչ վերաբերվում է վարքային միջամտություններին, ապա դրանք կարող են 

իրականացվել ինչպես աբստինենցիայի բուժման, այնպես էլ դեղաբուժումների 

                                                 
4 Effectiveness of Drug Dependence Treatment in Preventing HIV Among Injecting Drug Users, 2005, 

World Health Organization 
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ժամանակ: Լավագույն օրինակներից մեկը խորհրդատվության տրամադրումն է, 

որը դրական է ազդում բուժման գործընթացի վրա:  

 

1.1 Դեղաբուժական ծրագրեր: Մեթադոն 

 

Ինչպես արդեն նշվեց մեթադոնը հանդես է գալիս որպես ափիոնատիպ 

նյութերից կախվածությամբ հիվանդների բուժման դեղաբուժական մեթոդ: 

Անդրադառնալով մեթադոնի պատմական արմատներին պետք է նշել, որ 

որպես բժշկական միջոց դրա ցավազրկող ազդեցությունը հայտնաբերել են 

գերմանացի գիտնականներ Բոկմյուլը և Էրխարտը, Գերմանիայում` երկրորդ 

համաշխարհային պատերազմի տարիներին։ 1941թ. սեպտեմբերի 11-ին արդեն  

վերջիններս պաշտոնապես պատենտավորեցին մեթադոնը, սկզբում՝ «Խյոխստ 

10820», այնուհետև` «Պոլամիդոն» անվանման ներքո։ Ավելի ուշ «Ամիդոն» 

քողարկված անվան տակ մեթադոնը որպես ցավազրկող նշանակվում էր 

գերմանացի վիրավոր զինվորներին5: 

Մեթադոնային փոխարինող բուժման պրակտիկան տարածում գտավ այն 

ժամանակ, երբ ԱՄՆ-ում և Եվրոպայում թմրամիջոց օգտագործողների շրջանում 

ՄԻԱՎ վարակի տարածվածությունը կտրուկ աճեց: Այդ շրջանում մեթադոնը մեծ 

թափ ստացավ և աստիճանաբար ավելի հաճախակի սկսվեց կիրառվել որպես այդ 

անձանց շրջանում ՄԻԱՎ վարակի կանխարգելման արդյունավետ միջոցառում։  

Պրակտիկայում գոյություն ունի մեթադոնի նշանակման ռազմավարության 

երկու հիմնական տեսակ` 

Մեթադոնային փոխարինող բուժում, որը ներդրվել է որպես բժշկական 

միջոց մեթադոնը կիրառելու սկզբանական շրջաններում: Հիմնական 

առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ այս տեսակի պարագայում 

մեթադոնով բուժումը նախատեսվում է հարաբերականորեն կարճ 

ժամանակահատվածի համար /առավելագույնս 1 տարի/:  

                                                 
5 Ա. Պոտոսյան, Ե. Սահակյան, «Օփիոիդային թմրամոլության մեթադոնային բուժման կլինիկական 

ուղեցույց», ՀՔԴ, Երևան 2006  
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Մեթադոնային պահպանողական բուժում, որը բուժման ավելի նոր տեսակ է 

հանդիսանում: Ի տարբերություն փոխարինող բուժման, սրա պարագայում 

նախատեսվում է ապօրինի օփիոդների փոխարինում ավելի երկար 

ժամանակահատվածի համար` մեկ տարուց ավելի կամ հիվանդի ողջ կյանքի 

ընթացքում: Պահպանողական բուժման պարագայում գործում է այն 

կանխավարկածը, ըստ որի օփիոդներից ծանր կախվածությունը տևում է ցմահ, 

իսկ բուժման հիմնական նպատակը ոչ թե թմրամիջոցներից լիարժեք 

ձերբազատումն է, այլ կյանքի որակի բարձրացումը, ինչպես նաև առողջության 

վիճակի հնարավորինս բարելավումը6:  

Հատկանշական է, որ ՀՀ Քրեակատարողական հիմնարկներում գործում է 

նշվածներից առաջին` փոխարինող բուժումը: 

Ներկայումս դեղաբանական ազդեցությամբ մեթադոնը համարվում է 

ափիոնային ընկալիչների սինթետիկ ագոնիստ, որին հատուկ են հետևյալ 

առանձնահատկությունները` 

 Մեթադոնը նշանակվում է ներքին ընդունման տեսքով 

 Դրա ազդեցությունը համեմատաբար ավելի երկար է, ինչով 

պայմանավորված տեղի է ունենում զրկանքի համախտանիշի ընկճում 16-

ից ընդհուպ մինչև 36 ժամ տևողությամբ 

 Մեթադոնի հիմնական առանձնահատկություններից և դրական կողմերից 

մեկը այն է, որ վերջինս չի առաջեցնում էյֆորիա 

 Դրական ազդեցություն թմրամիջոց օգտագործողի վտանգավոր վարքի 

ուղղման ու հոգեվիճակի կայունացման գործընթացի վրա 

 

1.2 Մեթադոնային բուժման արդյունավետությունն ու նպատակները 

 

Մեթադոնի դերը ափիոնատիպ նյութերից կախվածությամբ հիվանդների 

շրջանում ապօրինի թմրամիջոցներով ներարկումների դեպքերի էական 

                                                 
6  Ibid 5 
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կրճատելն է, հետևաբար նաև` արյունածին վարակների տարածման 

հավանականության հնարավորինս նվազեցումը։  

Թմրամիջոցների դեմ պայքարի հարցում մի շարք զարգացած երկրների 

առողջապահական փորձից կարելի է եզրահանգել, որ ափիոնատիպ նյութերից 

կախվածությամբ հիվանդների բուժման մեթոդների մեջ առավելագույն դրական 

արդյունք ապահովում է ափիոնատիպ ընկալիչների ագոնիստների միջոցով 

բուժումը: Վերջինիս լավագույն օրինակն է հանդիսանում մեթադոնը, ինչը 

ենթադրում է, որ հիվանդը հնարավորինս երկար ժամանակ կմնա բժշկական 

հսկողության ներքո և հեռու կլինի թմրանյութեր օգտագործելուց: 

Մեթադոնը ընկալվում է որպես բուժման մեջ կայուն արդյունք ապահովող 

այլընտրանք: Օրինակ, համաձայն Առողջապահության համաշխարհային 

կազմակերպության, ՄԱԿ-ի ապօրինի թմրամիջոցների և հանցավորության դեմ 

պայքարի գրասենյակի և ՄԱԿ-ի ՁԻԱՀ-ի դեմ պայքարի միացյալ ծրագրի 

մեթադոնային փոխարինող բուժումը ափիոնատիպ նյութերից կախվածությամբ 

հիվանդների առողջական, հոգեբանական և սոցիալական վիճակը բարելավելու 

հարցում բավականին կարևորվում է ու գնահատվում է զգալիորեն դրական7:  

Թմրանյութ օգտագործող անձանց հետ իրականացված 

ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ մեթադոնային պահպանողական 

բուժումը ինչպես նվազեցնում է պացիենտների կողմից թմրանյութի /հերոինի/ 

օգտագործումը, այնպես էլ զգալիորեն իջեցնում է ՄԻԱՎ-ի ռիսկային վարքագիծն 

ու վարակի հավանականությունը8: Հետազոտությունները պարզել են նաև, որ 

մեթադոնային պահպանողական բուժումը բավարար դեղաչափերի և 

խորհրդատվության, ինչպես նաև բժշկական ու հոգեկան խնամքի մատչելիության 

պայմաններում 60-80% հիվանդների մոտ բերում է կամավոր մեկ տարվա 

ռետենցիայի, բուժման մեջ ներգրավված անձանց 100%-ի մոտ` ապօրինի 

թմրամիջոցների ամենօրյա գործածման նվազեցման և նրանց մինչև 20%-ի մոտ` 

                                                 
7 “Substitution maintenance therapy in the management of opioid dependence and HIV/AIDS prevention”, 

WHO/UNODC/UNAIDS position paper 
8 Factors associated with methadone maintenance treatment retention among street-recruited injection 

drug users 

Robert E. Booth∗, Karen F. Corsi, Susan K. Mikulich-Gilbertson, 5 December 2003 
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մեկ տարվա ընթացքում գործածման նվազեցման9: Հիմնվելով նույն այդ 

հետազոտությունների վրա կարելի է ասել, որ մեթադոնը ավելի արդյունավետ է 

թմրանյութերից բուժման հարցում և ավելի դրական է ազդում, քան ոչ 

դեղորայքային մոտեցումները: 

 Եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ յուրաքանչյուր տարի շուրջ 30 

միլիոն անձիք ձերբակալվում են և զրկվում ազատությունից և որոնցից շուրջ 10 

միլիոնը թմրանյութերից կախվածություն ունի, ապա կարող ենք ասել, որ 

մեթադոնային բուժման կիրառումը արյան միջոցով փոխանցվող 

հիվանդությունների վարակի նվազեցման ու թմրամոլության ընդհանուր տոկոսի 

նվազեցման գործում աննկարագրելի մեծ դեր ունի10:  

Ակնհայտ է, որ շատ հաճախ բանտարկյալները հասարակության 

ամենաաղքատ շերտերն են ներկայանցում, ինչով պայմանավորված բանտ են 

մտնում արդեն իսկ որոշակի հիվանդություններով: Թմրամիջոց օգտագործողները 

ստիպված դիմում են օրենքի խախտումների, որպեսզի կարողանան օրվա “դոզան” 

գտնել, ինչով պայմանավորված մեծ թիվ են կազմում հատկապես ազատազրկված 

անձանց շրջանում: Բանտում գտնվելը ինքնին բարդեցնում է նման խնդիրները, 

մասնավորապես խոցելի խմբերի պարագայում, ինչպիսիք են հանդիսանում 

թմրանյութ օգտագործողները: Ավելին, մեծ վտանգ է ներկայացնում նաև այն, որ 

բանտերի գերբեռնվածությունը, աղքատ նյութատեխնիկական պայմաններն ու 

թմրանյութերի շարունակական օգտագործումը զգալիորեն մեծացնում են ՄԻԱՎ 

վարակի տարածման հավանականությունը:  

Ներկայումս մեթադոնային բուժումը իրականացվում է նպատակ 

հետապնդելով մասնավորապես վերացնել կամ մեղմել թմրանյութերի դեմ 

հիվանդագին հակումը, կրճատել թմրանյութերի օգտագործման արդյունքում 

անձի առողջությանը հասցված վնասներն ու բարելավել վերջինիս առողջական 

վիճակն ու կյանքի որակը:  

                                                 

9 Drug abuse treatment as an HIV prevention strategy: a review, Sorensen JL, Copeland AL. 2000  
10 Pompidou Group Conference Guidelines and recommendations in drug treatment- Bridging the gap 

between clinical practice and evidence-based practice, 11-13 May 2009 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sorensen%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10706972
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Copeland%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10706972
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Արդեն իսկ ապացուցված է, որ մեթադոնային բուժման արդյունքում վրա են 

հասնում թմրանյութերից հասցված վնասի նվազեցման դրական ազդեցություններ, 

որոնցից են, օրինակ` 

 Հիվանդի ընդհանուր առողջական վիճակի բարելավումը, ինչը 

ուղեկցվում է արյան միջոցով փոխանցվող հիվանդությունների 

վարակի հավանականության նվազմամբ 

 Հիվանդի մոտ ինքնագնահատականի բարձրացում և ընտանիքում ու 

հասարակության մեջ սոցիալական գործունեության ու դերի ուղղում 

 Վերադաստիարակում ինքնակրթության, աշխատանքային վարքի 

բարելավման միջոցով 

 Թմրամիջոցների ապօրինի օգտագործման հավանականության 

նվազեցում 

 Հանցավոր վարքի ու վտանգավորության իջեցում 

 Հիվանդության բուժման ծախսերի կրճատում 

 

 

2. Մեթադոնային փոխարինող բուժումը Հայաստանում 

 
Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ափիոնատիպ 

նյութերից կախվածության դեպքերն ու հիվանդները մեծ թիվ են կազմում, ինչը 

բնականաբար համապատասխան մոտեցում և բուժման քաղաքականություն է 

պահանջում: Թմրամիջոցներից ու ափիոնատիպ նյութերից կախվածության 

հետևանքները բազմաթիվ են և բազմազան իրենց վնասակարությամբ ու 

կործանարար հատկությամբ: Դրանցից կենտրոնական հանդիսացող 

հետևանքներից մեկն էլ ուղղակիորեն կապված է ՄԻԱՎ-ՁԻԱՀ 

հիվանդությունների հետ: Հատկանշական է, որ վերջին տարիներին նման 

հիվանդությունների թիվը մեր հանրապետությունում զգալիորեն մեծացել է: 

Մասնավորապես, 1988թ-ից մինչև 2010 թվականի փետրվարի 28-ը 
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հանրապետությունում ՄԻԱՎ-ով վարակման գրանցված բոլոր դեպքերի 40,8%-ի 

պարագայում այս վարակի փոխանցման ուղին եղել է թմրամիջոցների 

ներերակային գործածումը11: Մինչև 2013 թվականի դեկտեմբերի 31-ն 

արձանագրված տվյալներով հանրապետությունում գրանցվել է ՄԻԱՎ վարակի 

1619 դեպք, որից 31.1%-ի մոտ տեղի է ունեցել վարակում թմրամիջոցների 

ներերակային օգտագործման միջոցով: Նշված 30%-ը վարակման ուղիների մեջ 

զբաղեցնում է երկրորդ տեղը` հետերոսեքսուալ ճանապարհով վարակվելուց 

հետո և նկատելիորեն մեծ թիվ է հանդիսանում ի համեմատություն վարակման 

այլ ճանապարհների12:  

Վերոնշյալ հիվանդության դեպքերի կրճատման, ինչպես նաև 

ափիոնատիպ նյութերի օգտագործման պրակտիկան հնարավորինս նվազեցնելու 

համար ՀՀ-ում 2009 թվականին սկսվել է «Մեթադոնային փոխարինող բուժման 

տրամադրում ափիոնատիպ նյութերից կախվածություն ունեցող հիվանդներին» 

ծրագիրը: Այն իրականացվում է ՀՀ Առողջապահության նախարարության 

“Հոգեբուժական բժշկական կենտրոն” ՓԲԸ նարկոլոգիական կլինիկայում: 

Ծրագրի համակարգումը ներկայումս իրականացվում է նարկոլոգիական 

կլինիկայի կողմից: Ծրագրի ընդհանուր համակարգումն ապահովում է ՀՀ 

առողջապահության նախարարության Գլոբալ Հիմնադրամի ծրագրերի 

համակարգող խումբը: Բուժման նշանակումը իրականացվում է ամբուլատոր 

ռեժիմով13: Մեթադոնային փոխարինող բուժումը սկսելու համար հիմնական 

պայմաններից մեկը կախվածություն ունեցող հիվանդի կողմից 

համապատասխան համաձայնագրի կնքումն է, որից հետո բժիշկ-նարկոլոգների 

կողմից նշանակված մեթադոնի դեղաչափը ստանալու նպատակով 

յուրաքանչյուր օր հիվանդը այցելում է փոխարինող բուժման բաժանմունք: 

Բուժման ընթացքում կարևորվում է նաև հոգեբանի ու սոցիալական աշխատողի 

հետ տարվող աշխատանքն ու տրամադրվող խորհրդատվությունները:  

                                                 
11 Տեղեկությունը հասանելի է http://www.armaids.am կայքէջում  
12 Ibid 11 
13 Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի 2005թ. հունիսի 2-ի 532-Ա 

հրաման 

http://www.armaids.am/
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2.1 Իրավիճակը քրեակատարողական հիմնարկներում  

 

Ինչպես ՀՀ, այնպես էլ այլ երկրների քրեակատարողական հիմնարկներում 

են գտնվում հասարակության ամենախոցելի խմբերի ներկայացուցիչները: 

Անազատության պայմանները, դատապարտյալների ու կալանավորների տարբեր 

սոցիալ-հոգեբանական վիճակները նպաստել և շարունակում են նպաստել 

քրեակատարողական հիմնարկներում արգելված գործողությունների 

կատարմանը: Վերջինիս լավագույն օրինակներից մեկը թմրամիջոցների ու 

ափիոնատիպ նյութերի օգտագործումն է: Հարկ է նշել, որ քրեակատարողական 

հիմնարկներում հայտնվում են ինչպես արդեն իսկ նման նյութեր օգտագործող 

անձիք, այնպես էլ նրանք, ովքեր նախկինում չեն օգտագործել, սակայն 

հայտնվելով բանտում, ձեռք են բերում այդ արգելված սովորությունը: Նույն այդ 

պայմաններն ու ափիոնատիպ նյութերի ու թմրամիջոցների օգտագործումը 

նպաստում է օգտագործողների շրջանում վիրուսային հեպատիտների և այլ 

վարակային հիվանդությունների ու բարդություւնների տարածմանն ու 

խորացմանը, ինչը համակարգային խնդիր է դառնում ոչ միայն 

դատապարտյալների շրջանում, այլ նաև քրեակատարողական համակարգում: 

Ավելին, ներկայումս ափիոնատիպ նյութերի ու թմրամիջոցների օգտագործումը 

մեծապես ազդում է նաև կոռուպցիոն ռիսկերի մեծացման վրա, ինչը մեկ այլ 

համակարգային խնդիր է: 

Սա է հիմնական պատճառներից մեկը, որ ՀՀ-ում մեթադոնային բուժման 

թիրախային խմբերից մեկն էլ քրեակատարողական հիմնարկներում գնտվող 

անձիք են: Սա կարելի է բացատրել այն հանգամանքով, որ բանտում գտնվող 

կախվածություն ունեցող անձի վարքագիծը վտանգ է հանդիսանում ինչպես 

բանտի ներսում արատավոր այդ պրակտիկայի փոխանցման ու վարակների 

տարածման համար, այնպես էլ բանտից դուրս գալով ավելի լայն զանգվածների 

համար: Հետևաբար, բանտերում նման բուժում կազմակերպելը կանխարգելիչ ու 

վերականգնիչ նշանակություն ունի: 
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2.2 Մեթադոնային փոխարինող բուժման իրավական հիմքերը 

 

ՀՀ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական 

հիմնարկներում ներկայումս կալանավորված անձանց ու դատապարտյալների 

շրջանում մեթադոնային փոխարինող բուժումն իրականացվում է Գլոբալ 

հիմնադրամի աջակցությամբ ՀՀ-ում ՄԻԱՎ-ՁԻԱՀ-ին հակազդման ազգային 

ծրագրի շրջանակներում գործող “ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում 

ՄԻԱՎ-ՁԻԱՀ-ի կանխարգելման ծրագրով”: Իրականացվող միջոցառումները 

համակարգվում են ՀՀ-ում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի, տուբերկուլյոզի և մալարիայի դեմ 

ուղղված միջոցառումները համակարգող հանձնաժողովի կողմից: 

Մեթադոնային բուժման ծրագրի իրականացման իրավական հիմք են 

հանդիսանում ՀՀ Կառավարության 01.04.2002թ. թիվ 316 և 01.03.07թ. թիվ 398-Ն 

որոշումները, “2010-2012 թթ. Ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում 

թմրամոլության և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի 

ազգային ծրագիրը”, ՀՀ առողջապահության նախարարության և ՀՀ 

արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչության միջև 

2010թ. Մայիսի 26-ին կնքած Փոխհուշագիրը, ՀՀ ԱՆ ՔԿ վարչության պետի 

01.10.2010թ-ի թիվ 189-Լ, 14.02.2011 թ-ի 2iv 23-Լ, 02.11.2012թի թիվ 202-Լ, 

11.11.2013թ-ի թիվ 190-Լ, 03.04.2013թ-ի 65-Լ հրամանները: 

Ծրագրին աջակցում է նաև ՀՀ առողջապահության նախարարության 

Գլոբալ հիմնադրամի ծրագրերի համակարգող խումբը: Կալանավորված անձանց 

և դատապարտյալներին մեթադոնային փոխարինող բուժմանն ընդգրկելու հարցը 

որոշում է ՀՀ ԱՆ ՔԿ վարչության պետի 14.02.2011թ. թիվ 23-Լ հրամանով 

ստեղծված հանձնաժողովը, որի կազմում ընդգրկված է նաև ՀՀ 

առողջապահության նախարարության նարկոլոգիական ծառայության 

համապատասխան մասնագետը: 

Կալանավորված անձանց և դատապարտյալների մեթադոնային 

փոխարինող բուժումն իրականացվում է ՀՀ առողջապահության նախարարության 
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կողմից հաստատված “Օփիոիդային թմրամոլության մեթադոնային բուժման 

կլինիկական ուղեցույցի” համաձայն: 

Վերոնշյալ փոխհուշագրի հիմնական նպատակը “Հայաստանի 

Հանրապետությունում ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի հակազդման ազգային ծրագրին 

աջակցություն” դրամաշնորհային համաձայնագրով սահմանված “ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի 

կանխարգելման քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվող անձանց 

շրջանում” նպատակի իրականացման համար սահմանված ծառայությունը, այն է` 

քրեակատարողական հիմնարկներում վերաբերմունքի փոփոխման 

միջոցառումների իրականացումն է, որը ենթադրում է վնասի նվազեցման 

ծառայություններ, մեթադոնային բուժման տրամադրում “Դատապարտյալների 

հիվանդանոց” քրեակատարողական հիմնարկում բուժվող ներերակային 

թմրամիջոցներ գործածող անձանց նեքին մոնիթորինգ14:  

Մեթադոնային բուժման հիմքը դրվել է ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական 

վարչության պետի թիվ 23-Լ հրամանով: Վերջինիս համաձայն մեթադոնային 

փոխարինող բուժումը ներդրվել է նախ ՀՀ ԱՆ «Դատապարտյալների 

հիվանդանոց» և «Նուբարաշեն» քրեակատարողական հիմնարկներում: Ինչով 

պայմանավորված ստեղծվել է նաև բուժման համապատասխան հանձնաժողով` 

կազմված 5 անդամներից` ներառյալ հանձնաժողովի նախագահը15: 

ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական վարչության պետի թիվ 189-Լ հրամանի 

համաձայն ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի նկատմամբ հետազոտություն անցնելու նպատակով ՀՀ 

ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկների բժշկական սպասարկման բաժիններում 

պետք է իրականացվի ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ դատապարտյալների և 

կալանավորված անձանց կամավոր խորհրդատվություն և հետազոտություն: 

Ավելին, հրամանագրով նախատեսվել է տանել նախապատրաստական 

աշխատանքներ մեթադոնային բուժման կարիք ունեցող անձանց և 

դատապարտյալների բուժման գործընթացի կազմակերպման համար: Նույն 

                                                 
14 Վարչական ակտ 202-605-H-0004, 26 մայիսի 2010 
15 ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական վարչության պետի 14.02.2011 թ-ի թիվ 23-Լ հրաման` ՀՀ ԱՆ 

«Դատապարտյալների հիվանդանոց» և «Նուբարաշեն» քրեակատարողական հիմնարկներում 

մեթադոնային փոխարինող բուժման ներդրման մասին
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հրամանագրով ընդլայնվել է նաև վնասի նվազեցման ներարկիչների 

փոխանակման ծրագիրը` ներառելով «Դատապարտյալների հիվանդանոց», 

«Նուբարաշեն», «Սևան», «Արթիկ», «Գորիս» և «Հրազդան» քրեակատարողական 

հիմնարկները16: 

2012 թվականի թիվ 202-Լ հրամանի համաձայն ներերակային 

թմրամիջոցներ գործածող կալանավորված անձանց ու դատապարտյալների 

մեթադոնային փոխարինող բուժումն իրականացվում է «Դատապարտյալների 

հիվանդանոց», «Նուբարաշեն», «Սևան», «Կոշ», «Արթիկ», «Վանաձոր» և «Հրազդան» 

քրեակատարողական հիմնարկներում: Ավելին, վերոնշյալ քրեակատարողական 

հիմնարկների պետերին իրավասություն է տրված կազմակերպել 

քրեակատարողական հիմնարկների կողմից մեթադոնի ստացման, 

տեղափոխման, պահեստովորման և պահպանության աշխատանքները, ինչպես 

նաև անձնական հսկողության տակ վերցնել մեթադոնային փոխարինող բուժման 

կարիք ունեցող կալանավորված անձանց և դատապարտյալների բուժման 

գործընթացի կազմակերպման աշխատանքները17: 

Այս առումով պետք է նշել սակայն, որ վերոնշյալ աշխատանքների 

կատարման կարգը հստակեցված չէ, ինչով պայմանավորված պրակտիկայում 

նման աշխատանքներ կատարելը ուղեկցվում է խնդիրներով:  

 

 

2.3. Բուժման կազմակերպումը 

 

 

Ներկայումս ՀՀ Քրեակատարողական հիմնարկներում մեթադոնային բուժումը 

իրականացվում է ընդհանուր կարգով` “Օփիոիդային թմրամոլության 

մեթադոնային բուժման կլինիկական ուղեցույցի” հիման վրա: Ըստ այդմ 

                                                 
16 ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական վարչության պետի 2010 թվականի թիվ 189-Լ հրաման` ՀՀ ԱՆ 

Քրեակատարողական հիմնարկներում ՄԻԱՎ-ՁԻԱ-ի կանխարգելման ծրագրի 

շարունակականությունը ապահովելու վերաբերյալ 
17 ՀՀ ԱՆ Քրեակատարողական վարչության պետի 02.11.2012թ-ի թիվ 202-Լ հրաման 
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մեթադոնի նշանակումն իրականացվում է ամբուլատոր ռեժիմով և հետևյալ 

միջամտությունների անցկացման պայմաններում` 

 Նարկոլոգի խորհրդատվություն 

 Թերապևտի խորհրդատվություն 

 Նյարդաբանի խորհրդատվություն 

 Արյան և մեզի ընդհանուր անալիզ 

 Արյան բիոքիմիական անալիզ 

 Արյան և մեզի տոքսիկոքիմիական հետազոտություն 

 ՄԻԱՎ-ի նկատմամբ հետազոտություն 

 Հեպատիտ Ց-ի նկատմամբ հետազոտություն 

 սոնոգրաֆիա 

Համաձայն ուղեցույցի, մեթադոնային բուժման հիվանդների ընդգրկման 

չափանիշները հետևյալն են` 

Նոր հիվանդներ, ովքեր նախկինում չեն ստացել մեթադոն 

 մեթադոնային բուժման մեջ ընդգրկվելու ցանկություն, որը 

հաստատվում է հիվանդի ստորագրած համաձայնագրով 

 հիվանդի մոտ պետք է հաստատված լինի կախվածություն 

օփիատներից 

 նախկինում կատարվել են ապօրինի օփիոիդներից ձերբազատվելու  

անհաջող փորձեր 

 հիվանդի 18 տարեկանը պետք է լրացած լինի 

 առաջնահերթություն տրվում է հղիներին, ՄԻԱՎ-վարակակիրներին, 

տարբեր այլ հիվանդություններով տառապող ծանր հիվանդներին 

Հիվանդներ, ովքեր նախկինում ընդգրկված են եղել մեթադոնային որևէ ծրագրում 

 հիվանդի մոտ նախկինում մեթադոնային բուժման վերաբերյալ 

հնարավորինս առավելագույն տեղեկատվության հավաքագրում 

 բուժման նպատակահարմարության որոշում 

 բուժման կուրսի անհրաժեշտ փոփոխությունների կատարում 
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Հիվանդի ընդգրկումը բուժման մեջ իրականացվում է հանձնաժողովային 

կազմով18: 

 

 

2.4. Վիճակագրական տվյալներ 

 

Ծրագրի գործադրման պահից ի վեր, այն է 2010 թվականից սկսած, 

մեթադոնային բուժում ստացող դատապարտյալների թիվը հետևյալ պատկերն 

ունի` 

2010 թվական- 1 կալանավորված անձ` Նուբարաշեն ՔԿՀ 

2011 թվական- 7 անձ` Նուբարաշեն ՔԿՀ 

                            6 անձ` Դատապարտյալների հիվանդանոց ՔԿՀ 

2012 թվական- ընդհանուր 30 անձ 

                            14 անձ` Դատապարտյալներ հիվանդանոց ՔԿՀ 

                            16 անձ` Նուբարաշեն ՔԿՀ 

2013թ-ի ընթացքում մեթադոնային փոխարինող բուժում ստանալու համար 

դիմել է 101 կալանավորված անձ և դատապարտյալ: Նրանցից 61-ի դիմումները 

բավարարվել են, իսկ 19-ը մերժվել` ՀՀ առողջապահության նախարարության 

կողմից հաստատված “Օփիոիդային թմրամոլության մեթադոնային բուժման 

կլինիկական ուղեցույցի” պահանջներին չհամապատասխանելու պատճառով: Իսկ 

21 դիմում դեկտեմբեր ամսվա տվյալներով գտնվում է ուսումնասիրության 

փուլում:  

2013 թվական- ընդհանուր 61 կալանավորված ու դատապարտված անձ 

                            23` Դատպարտյալների հիվանդանոց ՔԿՀ 

                            21` Նուբարաշեն ՔԿՀ 

                            7` Հրազդան ՔԿՀ 

                            2` Կոշ ՔԿՀ 

                                                 
18 Օփիոիդային թմրամոլության մեթադոնային բուժման կլինիկական ուղեցույց, 

«Հակաթմրամոլային քաղաքացիական դաշինք» ՀԿ, Ա. Պոտոսյան, Ե. Սահակյան,  Երևան 2006 
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                            3` Արթիկ ՔԿՀ 

                            2` Վանաձոր ՔԿՀ 

                            3 կալանավորված և դատապարտված անձ` Սևան ՔԿՀ 

                                

 

3. Մեթադոնային փոխարինող բուժման հիմնախնդիրները 

քրեակատարողական հիմնարկներում19 

 

  

Ինչպես արդեն նշվեց ՀՀ-ում մեթադոնային բուժումը իրականացվում է 

Գլոբալ հիմնադրամի աջակցությամբ: Պետական բյուջեից սակայն մեթադոնային 

բուժման համար ֆինանսավորում չի տրամադրվում, ինչը նշանակում է 

հիմնադրամի կողմից տրամադրվող աջակցությունը դադարելու դեպքում բուժման 

ծրագիրը լուրջ խնդիրների առջև կգանգնի: Այս առնչությամբ 

քրեակատարողական հիմնարկներում բազմիցս են եղել դեպքեր, երբ 

մեթադոնային բուժման դերը դրական գնահատելով հանդերձ, որոշ բժիշկներ 

իրենց մտահոգությունն են հայտնել ծրագրի հնարավոր ավարտի  ու դրա 

հետևանքների վերաբերյալ: Մասնավորապես, ծրագրի ավարտից հետո դրա 

շարունակության ֆինանսավորումը հնարավոր է տեսնել պետական բյուջեի 

հաշվին, ինչը սակայն ենթադրում է մեծ գումարներ և պրակտիկայում կիրառելի 

լինելու քիչ հավանականություն ստանում: 

Ներկայումս քրեակատարողական հիմնարկներում մեթադոնային բուժման 

հետ կապված հիմնական խնդիրներից են` 

 Մեթադոնային բուժում ստանալու դիմումն անհիմն մերժելն ու 

դատապարտյալին համապատասխան հիմնավորում չտրամադրելը  

 Գաղտնիք չէ, որ ներկայումս քրեակատարողական հիմնարկներում առկա 

են կոռուպցիոն մեծ ռիսկեր, որոնց դեմ տարվում է պայքար, այնուհանդերձ 

                                                 
19 Խնդիրները վեր են հանվել խմբի անդամների կողմից Քրեակատարողական հիմնարկներ 

այցելությունների և դատապարտյալների հետ շփումների արդյունքում 
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պրակտիկան դեռևս շարունակվում է: Թմրամիջոցներ օգտագործելն ու 

բանտի ներսում շրջանառելը դրա լավագույն օրինակներից մեկն է, ինչով 

պայմանավորված, շատ հաճախ մեթադոնային բուժումը անտեսվում է` 

նման շրջանառությունն ու դրա ֆինանսական հետևանքները պահպանելու 

համար 

 Մեթադոնային բուժումը, որպես կախվածությունից բուժման ինքնուրույն և 

առանձնահատուկ միջոց, բուժման համապատասխան ստանդարտներ ու 

հմտություններ է պահանջում: Մինչդեռ ՔԿՀ բժշկական անձնակազմը նման 

վերապատրաստումներ չի անցել և հետևաբար բուժման մոտեցումների 

հարցում թերացումները անփուսափելի են 

 Մեթադոնային բուժման ընթացքում կարևորվում է նաև հոգեբանի և 

սոցիալական աշխատակցի կողմից իրականացվող պարբերական 

աշխատանքը հիվանդի հետ, մինչդեռ մեր քրեակատարողական 

հիմնարկներում նման աշխատանքները բացակայում են 

 Բազմաթիվ են դեպքերը, երբ դատապարտյալի` մեթադոնային բուժում 

ստանալու հարցը դրական լուծում է ստանում, սակայն վերջնական 

որոշում կայացնելն ու բուժումը սկսելը երկար ժամանակ է պահանջում /2-3 

շաբաթ/, ինչը բացասաբար է անդրադառնում հիվանդ դատապարտյալի 

վրա 

 

3.1 Կողմ և դեմ փաստարկներ 

 

Մեթադոնային բուժումը, որպես օփիոնատիպ նյութերից կախվածության 

հաղթահարման դեղաբուժական մեթոդ, ենթարկվում է մի շարք 

մեկնաբանությունների` կողմ և դեմ փաստարկներով: Ըստ այդմ, ներկայումս 

քննարկվող բուժման նկատմամբ առանձնացվում են հետևյալ կարծիքները`  

 Մեթադոնային բուժման հակառակորդների կարծիքով նման մեթոդով 

բուժումը հիվանդի մոտ կախվածությունը չի վերացնում: Տեղի է ունենում 

սոսկ կախվածության վերափոխում` մեթադոնի նկատմամբ 
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 Մեթադոնային բուժման պարագայում նկատելի է զրկանքի համախտանիշի 

ավելի երկար ժամանակահատված /զրկանքի նշանները կարող են 

պահպանվել ընդհուպ մինչև մի քանի շաբաթ/, ինչով պայմանավորված 

ավելի դժվար է դառնում հիվանդին հանել “լոմկայից” 

 Մեթադոնային բուժումը ծախսատար գործընթաց է և հատկապես 

քրեակատաորղական հիմնարկներում լրացուցիչ ռեսուրսներ է պահանջում  

 Մեթադոնային բուժումը ամենօրյա խնամք և որոշակի /շուրջ մեկ տարի/ 

ժամկետով բուժում է պահանջում, ինչը պրակտիկայում միշտ չէ, որ 

հնարավոր է իրագործել: Օրինակ, ներկայումս ՀՀ քրեակատարողական 

հիմնարկների միայն մի մասն է ապահովում մեթադոնային բուժումը: 

Դատապարտյալը, ով մի քրեակատարողական հիմնարկում մեթադոնային 

բուժում ստանալու իրական հնարավորություն ունի և միևնույն ժամանակ 

տեղաբաշխվելու և այլ ՔԿՀ տեղափոխվելու հարց կա, ապա որոշվում է 

մերժել մեթադոնային բուժում տրամադրելը` այլ հիմնարկում այն 

շարունակելու հնարավորության բացակայության հիմքով20 

Պետք է նշել սակայն, որ թերությունների զգալի մասը ինքնին մտացածին են և 

իրականում կապ չունեն մեթադոնային բուժման բացասական կողմերի հետ: 

Օրինակ, զրկանքի ծանր ու երկարատև լինելը չպետք է դիտարկվի որպես 

բացասական կողմ, քանզի բուժումը պրակտիկայում չպետք է կտրուկ ընդհատվի, 

ինչը բժշկի ու ՔԿՀ-ի պարտականությունն է: 

Այնուհանդերձ, չնայած մեթադոնային բուժման հակառակորդների կողմից 

նշվող թերություններին, այնուհանդերձ մասնագետների մեկ այլ խումբ առաջ է 

բերում մեթադոնային բուժման դրական կողմերն ու առավելությունները: Դրանք 

են` 

 Հիվանդը, ով մեթադոնային բուժում է ստանում, իր ապրելակերպով կայուն 

վարքագիծ է ցուցաբերում և գտնվում է ավելի կայուն հոգեբանական 

վիճակում 

                                                 
20 Այս և նման խնդիրները բացահայտվել են դիտորդական խմբի կողմից քրեակատարողական 

հիմնարկներ պարբերական այցերի արդյունքում 
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 Մեթադոնային բուժումը նպաստում է հիվանդի մոտ աշխատունակության 

պահպանմանը 

 Մեթադոնային բուժման հանգամանքով պայմանավորված կայուն 

հոգեբանական վիճակի պարագայում հիվանդ դատապարտյալի ուղղման 

հավանակությունը ավելի մեծ է 

 Նման մեթոդով բուժումը կարևորվում է հատկապես ներերակային 

ճանապարհով փոխանցվող վարակային հիվանդություններով վարակման 

և փոխանցման հնարավորության նվազեցմամբ 

 Մեթադոնային բուժումը հատկապես արդյունավետ է ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի դեմ 

պայքարի հարցում 

 Մեթադոնային բուժումը զգալիորեն նվազեցնում է իրավախախտ 

վարքագծի դրսևորումը և կրճատում է անօրինական գումարների 

շրջանառությունը 

 

 

4. Բուժման առանձնահատկությունները այլ երկրներում 

 
 

Բոլոր աշխարհամասերում և առանձին վերցրած երկրներում ներերակային 

թմրամիջոց գործածողներն ու նրանց հետ առնչվող խնդիրները կենտրոնական են 

համարվում: Այնուամենայնիվ, չնայած կիրառված ծրագրերին ու ծախսված 

ռեսուրսներին յուրաքանչյուր տարի շուրջ 70.000-100.000 անձիք մահանում են 

թմրամիջոցների գերդոզավորումից21: Սա է պատճառը, որ վերջին տարիներին 

հատկապես առանձին պետությունների կողմից տարվում են թմրամիջոցների դեմ 

պայքարի ավելի արդյունավետ ազգային ծրագրեր և բուժման ու կանխարգելման 

նոր մոտեցումներ են որդեգրվում: Վերջինիս լավագույն օրինակներից մեկը 

մեթադոնային փոխարինող բուժումն է:  

                                                 
21

 Opiod overdoes: preventing and reducing opioid overdose mortality, discussion paper by UN Office on drugs 

and crime, World Health Organization, 2013  
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Թմրանյութերից կախվածության նկատմամբ միջազգային 

անհանգստությունը հիմնվել և ներկայումս հիմնվում է թմրանյութերի 

օգտագործման արդյունքում ի հայտ եկող ծանր հետևանքների վրա: Օրինակ, 21-

րդ դարի սկզբին Բանգոկում միևնույն խցում գտնվող դատապարտյալների մոտ 

թմրանյութերի օգտագործման պատճառով ներերակային ճանապարհով 

փոխանցվող հիվանդությունների տարածման հավանականությունը կտրուկ 

մեծացել է այն պատճառով, որ դատապարտյալները օգտագործել են միևնույն 

ներարկիչը: Նմանապես, Բեռլինում արյան միջոցով փոխանցվող 

հիվանդությունների թվի կտրուկ աճը, ինչը կրկին կապված է եղել 

դատապարտյալների կողմից միևնույն ներարկիչը օգտագործելու հետ, հանգեցրել 

է հատուկ միջոցների ձեռնարկմանը ու նման պրակտիկայի վերացմանը: Ինչպես 

նշված երկրներում, այնպես էլ Իսպանիայի, Ավստրալիայի և Հունաստանի 

բանտերում վարակային հիվանդությունների տարածումը կանխարգելելու համար 

կիրառության մեջ է դրվել մեթադոնային պահպանողական բուժումը22:  

Ողջ աշխարհում մեթադոնային բուժումը թափանցել է նաև բանտային 

համակարգ` ելնելով այն հանգամանքից, որ բանտային պայմաններում 

թմրամիջոցների օգտագործումը հիվանդությունների տարածման և 

հանցավորության մակարդակի բարձրացման հիմնական աղբյուրներից մեկն է: 

Ըստ այդմ ներկայումս Արևմտյան Եվրոպայի բոլոր երկրները, Ամերիկայի 

Միացյալ Նահանգները, Ավստրալիան, ինչպես նաև Արևելյան Եվրոպայի որոշ 

երկրներ մեթադոնային բուժումը իրականացնում են նաև բանտերում: Այս 

առումով պետք է նշել, որ բանտերում մեթադոնային բուժման կարևորությունը 

Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպության հիմնական 

պահանջներից է23: 

Բանտերում թմրամիջոցների օգտագործման հիմնական հետևանքներն են 

մահվան դեպքերը, ինքնասպանության փորձերը, ինքնավնասումն ու 

հիվանդությունների տարածումը: Հատկանշական է, որ թմրանյութերի 

                                                 
22

 The Role Of Methadone Maintenance in Scottish Prisons: Prisoners’ Perspectives, Avril Taylor, Jennifer 

Champion, Alex Fleming, 2006 
23

 World Health Organization: WHO Guidelines on HIV Infection and AIDS in Prisons. Geneva: WHO, 1993 
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օգտագործումը ավելի վտանգավոր է բանտերի ներսում, քան դրսում` դրանց 

պատրաստման և օգտագործման եղանակներից ու միջոցներից կախված: 

Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ թմրանյութ օգտագործողների 70.5%-ը 

բանտում օգտվել է նույն ներարկիչից, ինչ մյուսները, մինչդեռ բանտից դուրս նույն 

հարցման արդյունքը եղել է 45.7%24: Այս առումով առանձնակի մտահոգության 

տեղիք է տալիս հատկապես այն հանգամանքը, որ բանտում նույն ներարկիչից 

օգտվող դատապարտյալների մոտ կտրուկ մեծանում է ՄԻԱՎ-ով վարակվելու 

հավանականությունը: Ավելին, հեպատիտ Ց-ով վարակման դեպքերը նույնպես 

զգալի թիվ են կազմել, ինչի մասին վկայում են Ավստրալիայում և Գերմանիայում 

իրականացված ուսումնասիրությունները25: Նման դեպքերում, եթե բացակայում 

են բուժման համապատասխան միջոցները, ապա կախվածության բացասական 

հետևանքները շարունակվում են նաև ազատության մեջ:  

Օփիոիդային կախվածության փոխարինող բուժման ծավալները 

եվրոպական բանտերում ցածր թիվ է կազմում և տարբերվում է ըստ երկրների: 

Երկրների մեծամասնությունում, որտեղ բանտերում տրամադրվում է փոխարինող 

բուժում, առկա ծրագրերը հետերոգեն են: Օրինակ, չնայած Գերմանիայում 

նախատեսված է փոխարինող բուժումը, այնուհանդերձ ծրագրերի կատարման 

պարտավորությունը ընկած է 16 ֆեդերալ նահանգների, ինչպես նաև դրանց 

բանտերի վրա26:   

Ֆրանսիայում բանտերում օփիոիդային կախվածության փոխարինող 

բուժման նկատմամբ մոտեցումը մասնագետների համար հարկադրական բնույթ է 

կրում, ավելին, գոյություն ունեցող բուպրենորֆինի և մեթադոնային բուժման 

ծրագրերը չեն նորացվում27:  

Սլովակիայում մեթադոնային պահպանողական բուժումը ներդրվել է 1997 

թվականից: Թիրախային խմբի մեջ մտնում է թմրամիջոց /տվյալ պարագայում 

                                                 
24 Allwright S, Bradley F, Long J, Barry J, Thornton L, Parry JV: Prevalence of antibodies to hepatitis B, 

hepatitis C, and HIV and risk factors in Irish prisoners: results of a national cross sectional survey. 
25 Keppler K, Stöver H: Transmission of infectious diseases during imprisonment--results of a study and 

introduction of a model project for infection prevention in Lower Saxony. 
26 Michels II, Stöver H, Gerlach R: Substitution treatment for opioid addicts in Germany, 2007 
27 Michel L, Carrieri MP, Wodak A: Harm reduction and equity of access to care for French prisoners: a 

review. 
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հերոին/ օգտագործող ցանկացած չափահաս անձ: Մեթադոնային բուժումը 

հանդիսանում է Թմրամիջոցներից կախվածության բուժման կենտրոնի 

ընդհանուր ծրագրի մի մասնիկը: Բուժումը իրականացվում է անվճար 

հիմունքներով և հիմնականում հասանելի է բոլոր կամավորների համար: 

Բուժման նպատակներն են թմրանյութի օգտագործման աստիճանական 

նվազումը, հիվանդի ֆիզիկական և հոգեկան ինքնազգացողության բարելավումը, 

ինչպես նաև նրա մոտ սոցիալական և տնտեսական դրական փոփոխությունները:  

Բուժման համար ֆինանսավորումը հատկացվում է ինչպես պետական 

բյուջեից, այնպես էլ հասարակական կազմակերպություններից և այլ 

աղբյուրներից28:  

Հոլանդիայում մեթադոնային պահպանողական բուժման ծրագիրը գործել է 

1996 թվականից: Այստեղ ևս սահմանված են եղել բուժման ընդհանուր 

մոտեցումներ` կախվածություն ունեցող բոլոր անձանց համար: Հատկանշական է, 

որ ծրագրի համար ֆինանսավորումը ստացվել է պետության կողմից29: 

Հետապնդել է նույն նպատակները, ինչ Սլովակիայում կիրառվող ծրագիրը: 

Հարկ է նշել, որ գոյություն ունեցող ամենաարդյունավետ մոդելները, որոնք 

կիրառվել են կախվածության բուժման համար, առկա են Իսպանիայում և 

Միացյալ Թագավորությունում:  

Այսպես, Իսպանիայում արդեն շուրջ 15 տարի է, ինչ բոլոր բանտերը 

օրենսդրորեն սահմանված պարտավորություն են կրում կիրառել մեթադոնային 

փոխարինող բուժման ծրագրեր: Նոր դատապարտվածները մինչև բանտ մտնելը 

բժշկական զննություն են անցնում և նրանք, ովքեր թմրանյութ օգտագործող են, 

առաջակվում է բուժման ծրագիր` յուրաքանչյուր օր մեթադոնային բուժման 

համապատասխան հաբեր ստանալու տեսքով: Վերջինիս չափաբաժինը 

նախապես է որոշվում` հաշվի առնելով տվյալ դատապարտյալի կախվածության 

                                                 
28

 Methadone Maintenance programme, Quality level, Slovakia. European Monitoring Center for Drugs and 

Drug Addiction 
29

 Effects of High Doses in Methadone Maintenance treatment, Netherlands,  
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մակարդակը: Բուժման ընթացքում հիվանդ դատապարտյալները գտնվում են 

բուժումը ըստ սահմանված կարգի անցնելու հսկողության ներքո30: 

Միացյալ Թագավորությունում չափահասների համար նախատեսված 

յուրաքանչյուր բանտում նախատեսված է օփիոդային փոխարինող բուժման 

ծրագիր: Վերջինս իրականացվում է համապատասխանաբար ինտեգրված 

կլինիկական և հոգեբանական միջոցառումների զուգորդմամբ` ընդգրկելով 

դատապարտյալների սոցիալ-հոգեբանական և խորհրդատվական 

աշխատանքներով բուժումը, ինչպես նաև կլինիկական հսկողությունը 

մեթադոնային բուժման տեսքով: Սահմանված ծրագիրը հաշվի է առել թմրանյութ 

օգտագործող դատապարտյալների ինքնասպանություն գործելու և 

ինքնավնասման հավանականությունը, ինչպես նաև բանտից հետո օփիոդի 

գերդոզավորման հետևանքով մահվան հնարավորությունը: 

Քննարկվող ծրագիրը ընդգրկել է թվով 5 աշխատաժողովներ, որոնք 

նպատակ են ունեցել մշակել ազգային ռազմավարությունը` ուղղված. 

- Նրան, թե ինչպես դյուրին դարձնել թմրանյութերից բուժման 

ինտեգրված համակարգի իրականացումը 

- Ինչպես մշակել ուղեցույցներ այն մասին, թե ծրագիրը ինչպես 

պետք է աշխատի համայնքային և քրեական 

արդարադատության մարմինների հետ 

-  Ծրագրի վերաբերյալ հետաոզոտություն իրականացնել 

- Ինչպես ծրագրում ընդգրկված անձանց համար 

մասնագիտական կարողությունների զարգացում ապահովել 

- և ինչպես գործողությունների կատարման հիմք սահմանել 

 

Ծրագրի հաջողության հիմքում ընկած է եղել նախ բուժման գործընթացում 

ներգրավված համապատասխան անձնակազմի վերապատրաստումը: Ծրագրի 

ֆինանսավորումը բավարար է եղել յուրաքանչյուր բանտում համակարգչային 

                                                 
30Rincon-Moreno S: Ten years of methadone maintenance programs in Spanish prisons (1996-2005), 

Presented at 4th International Conference on Alcohol and Harm Reduction; 12 May 2008; Barcelona, 
Spain  
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սարքավորումների միջոցով մեթադոնային բուժման կարգավորումն ու 

կազակերպումը իրականացնելու համար: Ավելին, բանտերում ստեղծվել են նաև 

ընդհանուր սենյակներ ծրագրի մասնագետների, ինչպես նաև անհրաժեշտ 

հարմարությունների համար: 2008-2009 թվականներին ավելի քան 19000 անձ 

բանտերում մեթադոնային բուժում է ստացել31:  

Հատկանշական է, որ կախվածություն ունեցող դատապարտյալների որոշ 

մասը մերժել է բուժման կուրս անցնելը, այն պատճառով, որ չեն ցանկացել 

հարազատները իմանան կախվածության մասին:  

 

 

 

ՎԵՐՋԱԲԱՆ 

 

 

Ինչպես արդեն նշվեց, ՀՀ քրեակատարողական հիմնարկներում 

մեթադոնային բուժման արդյունքների գնահատում դեռևս չի իրականացվել, ինչով 

պայմանավորված բուժման արդյունավետության մասին բացակայում են 

պաշտոնական տվյալները: Այնուհանդերձ, հիմք ընդունելով բուժման փորձն ու 

բուժման մեջ գտնվող հիվանդների կարծիքները, պետք է փաստել, որ 

մեթադոնային բուժումը հանդես է գալիս որպես թմրամիջոցներից կախվածության 

բուժման կայուն արդյունքներ ապահովող այլընտրանք: Այս մասին են խոսում 

ինչպես կլինիկական փորձարկումների և դրանց վերլուծությունների 

արդյունքները, այնպես էլ կիրառման միջազգային փորձը: Մեթադոնային 

փոխարինող բուժման արդյունավետությունը տեսանելի է մասնավորապես 

հիվանդների առողջական, հոգեբանական և սոցիալական վիճակները 

բարելավելու և արյունածին վարակները կանխելու գործընթացում:  

Հանրապետությունում մեթադոնային բուժման հետ կապված հիմնական 

խնդիրը նախ դրա իրական նշանակության վերաբերյալ իրազեկվածության 

                                                 
31 Drug Use and opioid substitution treatment for prisoners, Heino Stover and Ingo Ilja Michels, 2010 
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բարձրացումն ու ըստ նպատակային նշանակության կիրառումն է: Սրա համար 

անհրաժեշտ է ապահովել ծրագրի և համապատասխանաբար բուժման 

շարունակականությունը: Վերջինս իհարկե կապված է պետության վրա դրվող 

պարտավորությունների, մասնավորապես` բյուջեից հատկացվող ֆինանսական 

միջոցների հետ: Նման ներդրումը կարող է ծառայել որպես առավել մեծ 

խնդիրների, մասնավորապես բանտերում թմրամիջոցների ներքին 

շրջանառության դեմ պայքարի և հիվանդությունների տարածման 

կանխարգելման արդյունավետ միջոց:  

 

 

 

 

Առաջարկություններ 
 

 քայլեր ձեռնարկել մեթադոնային բուժումը 2015 թվականից հետո /ներկայիս 

ծրագրի ավարտից հետո/ շարունակելու համար 

 Հեշտացնել բուժման տրամադրման ընթացակարգը /բուժման 

տրամադրման գործում հիմնական և վճռորոշ դեր պետք է ունենա ՔԿՀ 

բժիշկ- նարկոլոգը/ 

 Մեթադոնային բուժման գործընթացը զուգորդել հիվանդ 

դատապարտյալներին տրամադրվող հոգեբանական և սոցիալական 

աջակցության հետ 

 Ընդունել մեկ համապարփակ իրավական ակտ, որը կներառի մեթադոնային 

բուժման հետ կապված բոլոր իրավական հարցերն ու կարգավորումները 

 Ընդունել քրեակատարողական հիմնարկներում բուժումն իրականացնող 

բժիշկների համար  առանձին ուղեցույց 

 Իրականացնել բուժման մեջ ներգրավված բժիշկների վերապատրաստում` 

միջազգային չափանիշներին համապատասխան 
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 Հստակեցնել բուժման տրամադրման չափանիշները` հիմք ընդունելով 

կալանավորված և դատապարտված անձանց կարգավիճակի 

առանձնահատկությունները 

 Կալանավորված կամ դատապարտված անձի մի քրեակատարողական 

հիմնարկից մեկ այլ հիմնարկ հնարավոր տեղափոխման հետ կապված 

խնդիրները վերացնելու նպատակով /խոսքը վերաբերվում է այն դեպքերին, 

երբ տվյալ հիմնարկում մեթադոնային բուժում չի իրականացվում և բուժվող 

դատապարտյալի արդեն իսկ սկսած բուժումը կանգ է առնում/ 

մեթադոնային բուժում իրականացնող քրեակատարողական հիմնարկների 

թիվը մեծացնել և այն հնարավոր դարձնել բոլոր ՔԿՀ-ներում, իսկ մինչ այդ 

խուսափել դապարտված անձին տեղափոխելուց այն հիմնարկները, որտեղ 

հասանելի չէ իրեն անհրաժեշտ բուժումը 


