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ՀՀ արդարադատության 

նախարարի պաշտոնակատար 

պարոն Գրիգոր Մինասյանին 

 

Հարգելի՛ պարոն Մինասյան, 

 

ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական 

վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի անդամները 

(այսուհետ՝ Խումբ) 2022 թ․ նոյեմբերի 14-ին ՀՀ ԱՆ «Նուբարաշեն» ՔԿՀ կատարած այցելության 

ժամանակ տեսակցել են անազատության մեջ գտնվող Վ. Ա.-ին և Ս. Ա.-ին: 

Ստորև ներկայացվում են արձանագրված խնդիրները՝ ակնկալելով Ձեր կողմից դրանց 

լուծմանն ուղղված անհրաժեշտ, բավարար և ամբողջական միջոցառումների ձեռնարկում: 

1․Վ. Ա. 

Վ. Ա.-ը Խմբին հայտնել է, որ ունի առողջական խնդիրներ և դրանցով պայմանավորված` 

բժշկական հետազոտությունների կարիք։ Դեռևս ազատության մեջ գտնվելու 

ժամանակահատվածում Վ․ Ա․-ի մոտ ախտորոշվել է «Հեմոլիտիկ-ուռեմիկ համախտանիշ»։ Վ․ 

Ա․-ը միաժամանակ հայտնել է, որ առողջական խնդիրներով պայմանավորված՝ իրեն վատ է 

զգում, քնած վիճակում մարմինն ամբողջովին սառչում է, ունենում է մարմնի ցավեր, 

հոդացավեր, որովայնային և երիկամային հատվածներում ցավեր, ինչպես նաև գլխացավեր, 

ճգնաժամային իրավիճակում ունենում է նաև դողէրոցք, կրիզ։ Ըստ Վ․ Ա․-ի՝ 

ինքնազգացողությունը գնալով վատանում է և հավանականությունը մեծ է, որ նոր ավելի 

ուժգին կրիզ կարող է լինել։ 

 

2․ Ս․ Ա․ 

Ս. Ա.-ը Խմբին տեղեկացրել է, որ ունի դիմածնոտային խնդիր։ Ըստ Ս. Ա.-ի՝ ատամի 

հեռացման արդյունքում իր մոտ առաջացել է դիմածնոտային խնդիր, ներկայումս ունի 

երկարատև գլխացավեր։ Ս. Ա.-ը հայտնել է, որ 2022 թ․ հոկտեմբերի 21-ին դիմել է իր հաշվին 

համակարգչային տոմոգրաֆիա անցնելու խնդրանքով, սակայն Խմբի այցելության օրվա 

դրությամբ վերջինս համապատասխան հետազոտություն չի անցել, որը, ըստ իրեն, 

պատճառաբանվել է հերթագրվածների քանակով։ 
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Առաջարկություններ 

 

1. Ձեռնարկել անհրաժեշտ, բավարար և ամբողջական միջոցներ ապահովելու Վ. Ա.-ի 

պատշաճ բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու իրավունքը, այդ թվում՝ ապահովել 

Վ. Ա.-ի մոտ առկա առողջական խնդիրների ախտորոշմանն ուղղված համալիր 

միջոցառումների իրականացումը, բուժական, վերականգնողական բուժման անցկացումը։ 

2․ Ձեռնարկել անհրաժեշտ, բավարար և ամբողջական միջոցներ ապահովելու Ս. Ա.-ի 

պատշաճ բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու իրավունքը, այդ թվում ապահովել 

սեղմ ժամկետում անհրաժեշտ բժշկական հետազոտությունների անցկացումը։ 

 

Հարգանքով՝ 

 Խմբի նախագահ  Զարուհի Հովհաննիսյան 
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