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1. ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 
Ներկայումս, խոսելով տարբեր սոցիալական խմբերի նկատմամբ դրսևորվող 

խտրականությունից և նրանց իրավունքների պաշտպանությունից, հատուկ 
առանձնացվում են հաշմանդամներն ու նրանց իրավունքների պաշտպանությունը, 
նրանց համար հավասար պայմանների ստեղծումը, տարբեր ոլորտների 
ծառայությունների մատչելության ապահովումը: Վերջինիս մեջ, ի թիվս այլոց, 
առանձնահատուկ կարևորություն է ստանում ֆիզիկական մատչելիությունը կամ 
հաշմանդամների համար «անարգել միջավայրի» ստեղծումը: «Մատչելի» կամ «անարգել 
միջավայր» տերմինը կիրառվում է շրջակա միջավայրի մասին խոսելիս, որտեղ կարող 
են ազատ մուտք գործել և տարբեր տեսակի գործունեություն իրականացնել 
ֆունկցիոնալ խանգարումներ ունեցող մարդիկ:1 Սկզբնական շրջանում այս 
արտահայտությունը կիրառվում էր շենքերի և սարքավորումների նկարագրման համար, 
որոնցից կարող էին օգտվել սայլակ օգտագործող մարդիկ: Սակայն հետագայում այս 
տերմինի բնորոշման մեջ ընդգրկվեցին այնպիսի չափանիշներ, որոնց կիրառումը 
հարմար է նաև դժվար տեղաշարժվող այլ խմբերի համար, այն է` տեսողության 
խախտումներով հաշմանդամները, տարեց մարդիկ, ժամանակավորապես 
անաշխատունակները, հղի կանայք, մանկասայլակով երեխային ուղեկցող մարդիկ, 
նախադպրոցական տարիքի երեխաները և այլն: 

Ակնհայտ է, որ «անարգել միջավայրի» խնդիրն է՛լ ավելի արդիական է դառնում, երբ 
խոսում ենք այնպիսի ոլորտների մասին, ինչպիսիք են առողջապահության և 
արդարադատության ոլորտների ֆիզիկական մատչելությունը, քանզի սրանք այն 
ոլորտներն են, որոնց դեպքում մարդիկ չունեն այլընտրանք դրանց կողմից մատուցվող 
ծառայություններից օգտվելու տեսանկյունից: Օրինակ, իրավական խնդրի ծագման, կամ 
առողջական խնդիրների առաջացման դեպքում քաղաքացին ստիպված է դիմել 
համապատասխանաբար առաջին ատյանի դատարան և բուժհաստատություն 
(տարածքային պոլիկլինիկա, մասնագիտացված կլինիկա կամ բուժկենտրոն): Այս 
պարագայում հաճախ ոտնահարվում են սայլակ օգտագործող հաշմանդամների 
իրավունքները, քանզի Երևանում տեղակայված դատարանների, ինչպես նաև 
առողջապահական հաստատությունների շինությունների մեծ մասը ֆիզիկապես 
մատչելի չէ նման մարդկանց համար: 

Ինչպես նշվեց վերևում, բացի սայլակ օգտագործող հաշմանդամներից, 
ճարտարապետական արգելքները (աստիճաններ, թեքահարթակների և վերելակների 
բացակայությունը կամ անհամապատասխանությունը պահանջվող նորմերին և այլն) 
դժվարեցնում են նաև բազմաթիվ այլ մարդկանց ելումուտը վերոնշյալ 
հաստատություններ: 

Ենթակառուցվածքների զգալի փոփոխություններ են պահանջվում սայլակ օգտա-
գործող կամ դժվար տեղաշարժվող մարդկանց լիարժեք կյանքի ապահովման համար: 

Տվյալ հետազոտությունը նախաձեռնվել է ԱՄՆ Միջազգային զարգացման 
գործակալության միջոցներով «Քաունթերփարթ» և CASP կազմակերպությունների 
աջակցությամբ` «Ունիսոն» ՀԿ-ի կողմից իրականացվող «Հաշմանդամություն ունեցող 

                                                 
1 «Հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և երիտասարդների ներառում»: Մեթոդաբանական ձեռնարկ, «Ունիսոն» 
ՀԿ, Երևան, 2009թ. 
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երևանցիների իրավունքների պաշտպանություն» ծրագրի շրջանակներում` նպատակ 
ունենալով վերհանել և ուսունասիրել վերոնշյալ խնդիրները: 

2. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
 
Հետազոտության նպատակն է (I) ուսումնասիրել Երևան քաղաքի դատարանների և 
առողջապահական հաստատությունների շենքերի ֆիզիկական մատչելիության 
մակարդակը սայլակ օգտագործող հաշմանդամների համար, (II) պատրաստել և 
հետազոտված հաստատությունների ղեկավարներին ներկայացնել խորհրդատվական 
առաջարկների փաթեթ` շինություններն առավել մատչելի դարձնելուն ուղղված 
անհրաժեշտ բարեփոխումների մասին, ինչպես նաև (III) իրազեկել սայլակ օգտագործող 
և այլ սակավաշարժ մարդկանց` առավել մատչելի բուժհաստատությունների և 
դատարանների ցանկի մասին: 
 Հետազոտության նպատակին հասնելու համար առաջադրվել են հետևյալ խնդիրները. 

 գնահատել Երևան քաղաքի դատարանների և առողջապահական 
հաստատությունների շենքերի ֆիզիկական մատչելության մակարդակը` ըստ 
սահմանված ցուցանիշների, 

 պարզել, թե որքանով են հաստատությունների ղեկավարները տեղեկացված 
սայլակ օգտագործող հաշմանդամների կարիքները բավարարելու համար 
անհրաժեշտ պայմանների մասին և ինչպես են գնահատում իրենց 
հաստատությունները հենց այդ տեսակետից: 

3. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 
Գնահատման ցուցանիշները 

Հետազոտության նպատակին հասնելու համար իրականացվել է հետազոտման ենթակա 
հաստատությունների դիտարկում, որը հիմք է հանդիսացել վերջիններիս ֆիզիկական 
մատչելիության մակարդակը գնահատելու համար: 
Ֆիզիկական մատչելիության գնահատումն իրականացվել է ըստ մի քանի ասպեկտների 
(բլոկների) և դրանցում առանձնացված ցուցանիշների: Այդ ասպեկտներն են. 

 Անցումը փողոցից դեպի հաստատության մուտք 
 Հաստատության անմիջական մուտք 
 Հաստատության մուտքի դուռ 
 Իրավիճակը հաստատության ներսում2  
 Վերելակ 
 Հանրային սանհանգույց 
 Հիվանդասենյակների, դրանցում առկա սանհանգույցների, ռենտգենի և 
սոնոգրաֆիայի սենյակների մատչելիություն (միայն ստացիոնար 
բուժհաստատությունների համար) 

Վերոնշյալ ասպեկտների (բլոկների) շրջանակում դիտարկվել են գնահատման հետևյալ 
ցուցանիշները. 

                                                 
2 Դիտարկման ընթացքում գնահատվել է հատկապես առաջին հարկում սայլակով հաշմանդամի տեղաշարժման 
համար անհրաժեշտ պայմանների առկայությունը, քանզի հակառակ դեպքում մուտքը մնացած հարկեր հաշմանդամի 
համար ի սկզբանե անհնարին է դառնում: 
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• աստիճան(ներ)ի և թեքահարթակի առկայությունն ու համապատասխա-
նությունը սահմանված նորմերին, աստիճան(ներ)ի և թեքահարթակի մոտ 
բազրիքի (թեքահարթակի մոտ` նաև եզրաշերտի) առկայությունն ու համապա-
տասխանությունը սահմանված նորմերին, 

• հաստատության մուտքի և ներսի (ներառյալ` սանհանգույցի) դռների 
համապատասխանությունը սահմանված նորմերին, 

• վերելակի առկայությունը բազմահարկ շինություններում և դրա համապատաս-
խանությունը սահմանված նորմերին, 

• հանրային սանհանգույցի առկայությունն ու համապասխանությունը սահ-
մանված նորմերին (դուռ, բռնաձող, տագնապի կոճակ, տեղաշարժման համար 
անհրաժեշտ տարածություն, խոչընդոտներ), 

• ստացիոնար բուժհաստատություններում` նաև հիվանդասենյակների և դրան-
ցում առկա սանհանգույցների համապատասխանությունը սահմանված նորմե-
րին, 

• ստացիոնար բուժհաստատություններում` սոնոգրաֆիայի և ռենտգենի սենյակ-
ների առկայությունն ու դրանց մատչելիությունը սայլակով հաշմանդամի հա-
մար,3 

• հաշմանդամի` հաստատություն մուտք գործելուն և տեղաշարժվելուն խոչընդո-
տող առկա հնարավոր գործոնները: 

 
Բացի հաստատությունների շենքերի դիտարկումից, իրականացվել է նաև հարցազրույց 
տվյալ հաստատությունների ղեկավարների հետ` պարզելու համար, թե որքանով են 
նրանք տեղեկացված սայլակ օգտագործող հաշմանդամների կարիքները հոգալու հա-
մար անհրաժեշտ պայմանների մասին և ինչպես են գնահատում իրենց հաստատու-
թյունները հենց այդ տեսանկյունից: 

 
Հետազոտության ընտրանքը 

Դիտարկման է ենթարկվել 118 հաստատություն: Հետազոտության ընտրանքի ներկայա-
ցուցչականությունը ապահովելու համար ընդգրկվել են առողջապահական հաս-
տատությունների բոլոր տիպերը, այն է` բժշկական համալիրները, բժշկական կենտ-
րոններն ու հիվանդանոցները, տարածքային պոլիկլինիկաները, ստոմատոլոգիական 
կլինիկաները, մասնագիտացված կլինիկաները, դեղատները, ինչպես նաև Երևանում 
տեղակայված բոլոր դատարանները: 
Բուժհաստատությունների ընտրանքը ձևավորվել է ՀՀ առողջապահության 
նախարարության կողմից տրամադրված բուժհաստատությունների ցանկի, ինչպես նաև 
«Սփյուռ» տեղեկատույում գրանցված հաստատությունների ցանկի համադրման հիման 
վրա: Ցանկում առկա գրեթե բոլոր բուժհաստատություններն ամբողջությամբ ընդգրկվել 
են ընտրանքում, ծրագրի իրականացման ժամանակահատվածի սահմանափակու-
թյունից ելնելով` չեն դիտարկվել միայն մասնագիտացված ծառայություն չմատուցող 
մասնավոր բուժհաստատությունները: 
Այսպիսով, դիտարկվել են Երևանում գործող գրեթե բոլոր խոշոր բժշկական 
համալիրները, վերականգնողական և բժշկական կենտրոնները, պոլիկլինիկաները, նեղ 

                                                 
3 Հենաշարժողական ապարատի խնդիրներ ունեցող հաշմանդամներն առավել հաճախ դիմում են 
բուժհաստատություններ սոնոգրաֆիայի կամ ռենտգենի ծառայություններից օգտվելու համար: 
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մասնագիտական ծառայություն մատուցող բուժհաստատությունները, պետպատվերով 
ծառայություն մատուցող ստոմատոլոգիական կլինիկաները, ինչպես նաև Երևանում 
գործող 5 խոշոր դեղատնային ցանցի մեկական դեղատուն: Ընտրանքի մեջ ընդգրկվել են 
Երևանում գործող բոլոր դատարանները: 
Դիտարկված հաստատությունների համամասնական բաշխումը ներկայացվում է 
արդյունքների վերլուծության բաժնում: 
 

4. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 
Հետազոտության արդյունքների վերլուծությունը ներկայացվում է ըստ դիտարկման 
քարտում առանձնացված բաժինների (բլոկների), արդյունքները ներկայացվում են 
տոկոսներով:  
 
Ա. Հետազոտված հաստատությունները 
 
Ստորև ներկայացվում է դիտարկված հաստատությունների համամասնական բաշխվա-
ծությունն ընտրանքում: 
 
Գծապատկեր 1.  
 

 
 
 
Բ. Հաստատության ղեկավարի (ներկայացուցչի) վերաբերմունքը հիմնախնդրին 
 
Պարզելու համար, թե որքանով են հաստատությունների ղեկավարները տեղեկացված 
սայլակ օգտագործող հաշմանդամների կարիքները բավարարելու համար անհրաժեշտ 
պայմանների մասին և ինչպես են գնահատում իրենց հաստատությունները հենց այդ 
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տեսակետից` անցկացվել է հարցազրույց դիտարկված հաստատությունների ղեկավար 
անձնակազմի ներկայացուցիչների հետ, այն է` տնօրենների/ղեկավարների (52.2%), 
փոխտնօրենների/ղեկավարի տեղակալների (38.1%), գլխավոր հաշվապահների (4.4%), 
հաստատության այլ ներկայացուցիչների (5.3%) հետ: Ստորև ներկայացվում են վերջին-
ներիս գնահատականներն ու կարծիքները: 
Այն հարցին, թե իրենց (բուժ)հաստատության շենքը և ներքին հարդարանքը որքանո՞վ է 
բավարարում սայլակավոր հաշմանդամների կարիքները հոգալու համար, ստացվել են 
հետևյալ պատասխանները (տե՛ս գծապատկեր 2). 
 
Գծապատկեր 2.  
 

  
 
Ինչպես երևում է գծապատկեր 2-ում, հարցվողների մոտ 30%-ը կարծում է, որ իր հաս-
տատությունը լիովին համապատասխանում է սայլակով հաշմանդամի կարիքները 
բավարարելու համար անհրաժեշտ նորմերին, իսկ հարցազրույցի մասնակիցների մոտ 
4.5%-ը դժվարացել է գնահատել իր հաստատության մատչելության մակարդակը. կա-
րելի է ենթադրել, որ սա իրազեկության պակասի արդյունք է, այսինքն հարցվողներն 
ուղղակի չեն պատկերացնում, չգիտեն, թե ինչպիսի պայմաններ պետք է հաշվի առնել 
հաստատության կառուցման կամ վերանորոգման ժամանակ` հաստատության ֆիզիկա-
կան մատչելիությունն ապահովելու համար: 
Ինչ վերաբերում է այն հաստատություններին, որոնք, ըստ հարցվողների, մասամբ 
բավարարում են հաշմանդամների կարիքները, ապա պետք է նշել, որ նման 
հաստատությունների մեծամասնությունում հաշմանդամների համար առկա պայման-
ները (թեքահարթակ, բռնաձող և այլն) չէին համապատասխանում ընդունված նորմերին: 
Այս փաստը վկայում է այն մասին, որ նման պայմանների կիրառումը երբեմն ուղղակի 
ձևական, օրակարգային բնույթ է կրում` չկատարելով իր ուղիղ առաքելությունը: 
Հետազոտության արդյունքում պարզ դարձավ, որ դիտարկված հաստատություններից 
20.2%-ը առաջիկա 1 տարվա բյուջեում նախատեսում է միջոցներ հաշմանդամների հա-
մար շինությունն ավելի մատչելի դարձնելուն ուղղված բարեփոխումներ իրականաց-
նելու համար, 79.8%-ը` ոչ, այնինչ այդպիսի բարեփոխումներն ուղղակի անհրաժեշտ են 
դիտարկված հաստատությունների մեծամասնության մոտ: 
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Գծապատկեր 3-ում ներկայացվում են այն բարեփո-
խումները, որոնք նախատեսվում է իրականացնել 
առաջիկա տարում: 
 
 
Գծապատկեր 3. 

 
Ինչպես երևում է գծապատկեր 3-ում, հաստատու-
թյունների մոտ 35%-ի դեպքում նախատեսվում է իրականացնել ամբողջական կամ 
մասնակի վերանորոգում, նման պայմաններում ան-
հրաժեշտ է մշակել օպտիմալ մեխանիզմներ` վերա-
հսկելու համար վերանորոգման ընթացքում սայլա-
կավոր հաշմանդամների կարիքները բավարարելու 
համար անհրաժեշտ նորմերին պահպանումը: 
 
Գծապատկեր 4.  
 

 
 
Ինչպես երևում է գծապատկերից, հաստատություն-
ների` բարեփոխումներ չնախատեսելու առաջնային և 
ամենատարածված պատճառը ֆինանսական ռե-
սուրսների սահմանափակությունն է, երկրորդ ամե-

1. որևէ բաժանմունքի 
հիմնովին վերանորոգում 
/8.7/ 

2. թեքահարթակների 
կառուցում մուտքի մոտ 
/17.4/ 

3. հաշմանդամների համար 
մատչելի վերելակի 
կառուցում /8.7/ 

4. շինության ամբողջական 
վերանորոգում /26.1/ 

5. աստիճանների կառուցում 
մուտքի մոտ /8.7/ 

6. սանհանգույցի կառուցում 
/8.7/ 

7. սանհանգույցում տագնապի 
կոճակի տեղադրում /8.7/ 

8. դժվ. պատ. /13.0/ 
 

1. բյուջեի 
սահմանափակությունը, 
ֆինանսների 
բացակայությունը/44.6/ 

2. դրա կարիքը չկա, քանի որ 
հաստատությունը քիչ 
թվով հաշմանդամներ է 
սպասարկում/8.7/ 

3. շինության ներկայիս 
նախագիծը թույլ չի տալիս 
նման վերակառուցումներ 
կատարել/14.1/ 

4. խոչընդոտում են 
պետական մարմինները 
/կադաստր և այլն/13.0/ 

5. բոլոր հարմարությունները 
կան, հաստատությունը լի-
ովին մատչելի է հաշման-
դամների համար /2.2/ 

6. հաստատությունը 
վարձակալված է և ենթա-
կա չէ վերակառուցման 
/13.0/ 

7. վերջերս է վերանորոգվել



 11

նահաճախ հանդիպող պատճառն այն է, որ շինության ներկայիս նախագիծը թույլ չի 
տալիս համապատասխան վերակառուցումներ կատարել` հաստատությունը հաշման-
դամների համար առավել մատչելի դարձնելու համար: 
 
Գ. Անցումը փողոցից դեպի հաստատության մուտք 
 

Հաստատության ֆիզիկական մատչելության մակարդակի գնահատման համար կարևոր 
են ոչ միայն հաստատության անմիջական մուտքի և ներքին հարդարանքի պայմանները, 
այլև փողոցից մինչև հաստատության մուտք տանող ճանապարհին առկա խոչընդոտ-
ները, որոնք չհաղթահարելու դեպքում սայլակով հաշմանդամն ուղղակի չի կարող ինքն-
ուրույնաբար մուտք գործել հաստատություն: 
Ստորև ներկայացվում է դիտարկված հաստատությունների` փողոցից դեպի հաստա-
տության մուտք տանող հատվածի մատչելության մակարդակը: 
 
Գծապատկեր 5. Փողոցից դեպի հաստատության մուտք տանող ճանապարհին կողնակի 
(բորդյուր) և թեքահարթակի առկայությունն ու համապատասխանությունը նորմերին.4 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Կողնակի և թեքահարթակի համապատասխանությունը նորմերին որոշվել է նախապես սահմանված սանդղակով, 
որը ներկայացված է հավելված 2-ում: 

1. կա կողնակ թեքահարթակով, որը իդեալականորեն համապատաս-
խանում է նորմերին /2.6/ 

2. կա կողնակ թեքահարթակով, որը շատ լավ համապատասխանում է 
նորմերին /0.9/ 

3. կա կողնակ թեքահարթակով, որը բավարար չափով համապատաս-
խանում է նորմերին /4.4/ 

4. կա կողնակ թեքահարթակով, որը չի համապատասխանում է նորմե-
րին /0.9/ 

5. կա կողնակ թեքահարթակով, որը վտանգավոր է սայլակավոր հաշ-
մանդամի համար /2.6/ 

6. կա կողնակ առանց թեքահարթակի /21.9/ 
7. չկա կողնակ /66.7/ 
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Ինչպես երևում է ստացված տվյալներից, հաստատությունների գրեթե 22%-ի դեպքում 
փողոցից դեպի հաստատության մուտք տանող ճանապարհին կա կողնակ առանց 
թեքահարթակի, ինչը բնականաբար անանցանելի խոչընդոտ է սայլակով հաշմանդամի 
համար, մոտ 1% դեպքերում թեքահակը չի համապատասխանում նորմերին, իսկ 2.6%-ի 
մոտ կողնակի թեքահարթակը նույնիսկ վտանգավոր է սայլակով հաշմանդամի համար: 
Այսպիսով ստացվում է, որ հաստատություններից մոտ 30%-ի դեպքում սայլակով հաշ-
մանդամի մուտքը տվյալ հաստատություն ‹‹փակ է›› հենց փողոցից: 
 
Գծապատկեր 6. Փողոցից դեպի հաստատության մուտք տանող աստիճանների և թեքա-
հարթակի առկայությունն ու համապատասխանությունը նորմերին.5 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
5 Աստիճանի և թեքահարթակի համապատասխանությունը նորմերին որոշվել է նախապես սահմանված սանդղակով, 
որը ներկայացված է հավելված 2-ում: 
 

1. կան աստիճաններ թեքահարթակով, որը իդեալականորեն համա-
պատասխանում է նորմերին /0.9/ 

2. կան աստիճաններ թեքահարթակով, որը շատ լավ համապատաս-
խանում է նորմերին /1.8/ 

3. կան աստիճաններ  թեքահարթակով,  որը  բավարար  չափով  հա-
մապատասխանում է նորմերին /1.8/ 

4. կան  աստիճաններ  թեքահարթակով,  որը  չի  համապատասխա-
նում նորմերին /2.7/ 

5. կան աստիճաններ  թեքահարթակով,  որը  վտանգավոր  է  սայլա-
կավոր հաշմանդմաի համար /9.8/ 

6. կան աստիճաններ առանց թեքահարթակի /83.0/ 
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Գծապատկեր 6-ում երևում է, որ հաստատությունների 83%-ի դեպքում փողոցից դեպի 
հաստատության մուտք տանող ճանապարհին կան աստիճաններ առանց 
թեքահարթակի, ինչն անանցանելի խոչընդոտ է սայլակով հաշմանդամի համար, ընդ 
որում թեքահարթակ կառուցելը 75%-ի դեպքում հնարավոր է, իսկ 25%-ի դեպքում` ոչ, 
իսկ թեքահարթակ կառուցելու անհնարինության պատճառը 75%-ի դեպքում հանդի-
սանում է անբավարար տարածությունը, 25%-ի դեպքում շինության նախագիծը թույլ չի 
տալիս նման վերակառուցում կատարել: Միաժամանակ հաստատություններից մոտ 
10%-ի մոտ մենք արձանագրել ենք աստիճաններ, որոնց թեքահարթակն ուղղակի վտան-
գավոր է հաշմանդամի համար: 
Փողոցից դեպի հաստատության մուտք տանող աստիճանների ընդամենը 15%-ը ունեն 
բազրիք:  
Առկա թեքահարթակի 33%-ի դեպքում կա բազրիք: Միևնույն ժամանակ 33%-ի դեպքում 
թեքահարթակի մոտ կա եզրաշերտ, որը համապատասխանում է նորմերին, իսկ 67%-ի 
դեպքում եզրաշերտ ընդհանրապես չկա, ինչը նույնպես վտանգավոր է դարձնում տվյալ 
թեքահարթակի օգտագործումը սայլակով հաշմանդամի համար: 
Ստորև ներկայացվում են փողոցից դեպի հաստատության մուտք տանող ճանապարհին 
հանդիպող այլ խոչընդոտները: 

 
 Գծապատկեր 7.  
 

 
 

Այսպիսով, երբ ամբողջացնում ենք ստացված պատկերը, ստացվում է, որ հաստա-
տությունների մեծամասնության մոտ սայլակով հաշմանդամի ինքնուրույն մուտքը 
հաստատություն արդեն իսկ անհնար է դառնում մինչ հաստատության բուն մուտքին 
հասնելը` բակում կամ փողոցում: 
 
 
 
 
 
 
 



 14

Դ. Հաստատության մուտքը  
 
Աղյուսակ 1.  

 Տոկոսներով 
կան աստիճաններ թեքահարթակով, 
որն իդեալականորեն 
համապատասխանում է նորմերին 

3.5
կան աստիճաններ թեքահարթակով, 
որը շատ լավ համապատասխանում է 
նորմերին 2.6
կան աստիճաններ թեքահարթակով, 
որը բավարար չափով 
համապատասխանում է նորմերին 

3.5
կան աստիճաններ թեքահարթակով, 
որը վտանգավոր է սայլակավոր 
հաշմանդամի համար 

14.1
կան աստիճաններ առանց 
թեքահարթակի 

50.9

Հաստատության մուտքի 
աստիճանների և 
թեքահարթակի 
առկայությունն ու 
համապատասխանությունը 
նորմերին 

չկան աստիճաններ 
25.4

 
Ինչպես երևում է աղյուսակ 1-ում, հաստատության մուտքի մոտ 51%-ի դեպքում կան 
աստիճաններ առանց թեքահարթակի, որոնք բնականաբար անանցանելի են սայլակով 
հաշմանդամների համար, ընդ որում թեքահարթակ կառուցելը 79%-ի դեպքում 
հնարավոր է, իսկ 21%-ի դեպքում` ոչ, իսկ թեքահարթակ կառուցելու անհնարինության 
պատճառը 50%-ի դեպքում հանդիսանում է անբավարար տարածությունը, իսկ 50%-ի 
դեպքում շինության նախագիծը թույլ չի տալիս նման վերակառուցում կատարել: 
Միաժամանակ պետք է նշել, որ աստիճանների ավելի քան 14%-ի դեպքում առկա 
թեքահարթակը վտանգավոր է սայլակով հաշմանդամի համար, իսկ բազրիք կա միայն 
25%-ի մոտ: Միևնույն ժամանակ 6.9%-ի դեպքում թեքահարթակի մոտ կա եզրաշերտ, 
որը համապատասխանում է նորմերին, 37.9%-ի դեպքում կա եզրաշերտ, որը չի 
համապատասխանում նորմերին, իսկ 55.2%-ի դեպքում եզրաշերտ ընդհանրապես չկա: 
Վերջինս նույնպես վտանգավոր է դարձնում թեքահարթակի օգտագործումը սայլակով 
հաշմանդամի համար: 
Մուտքի աստիճաններից միայն 25% -ի մոտ է հանդիպում բազրիք:  
Միայն հաստատությունների 25%-ի դեպքում հաշմանդամի մուտքը հաստատություն չի 
խոչընդոտվում աստիճաններով: 
 
Աղյուսակ 2.  
 Տոկոսներով 

բորդյուր, շեմ մուտքի մոտ 1.8 

առանց թեքահարթակի 
սանդուղք դեպի ներքև 0.9 

Հաստատություն մուտք 
գործելուն խոչընդոտող 
այլ գործոններ 

չկան այլ խոչընդոտներ 97.4 
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Բացի գլխավոր մուտքի դիտարկումից, դիտարկվել են նաև հնարավոր այլընտրանքային 
մուտք(եր)ի առկայությունն ու համապատասխանությունը նորմերին: 
 

Աղյուսակ 3.  
 Տոկոսներով 

կա մեկ այլընտրանքային 
մուտք 16.8 

կան մեկից ավել 
այլընտրանքային մուտքեր 17.7 

Այլընտրանքային 
մուտքերի առկայություն 

չկա այլընտրանքային մուտք 65.5 
 

Ինչպես երևում է աղյուսակ 3-ում, հաստատությունների 65.5%-ը չունեն այլընտ-
րանքային մուտքեր, ինչը գլխավոր մուտքի անմատչելիության կամ անանցանելիության 
դեպքում անհնար կդարձնի հաշմանդամի մուտքը տվյալ հաստատություն: 
 

 Աղյուսակ 4.  
 Տոկոսներով 

կան աստիճաններ և 
թեքահարթակ, որը 
իդեալականորեն 
համապատասխանում է 
նորմերին 

5.0 

կան աստիճաններ և 
թեքահարթակ, որը բավարար 
չափով համապատասխանում 
է նորմերին 

2.5 

կան աստիճաններ և 
թեքահարթակ, որը չի 
համապատասխանում 
նորմերին 

2.5 

կան աստիճաններ և 
թեքահարթակ, որը 
վտանգավոր է սայլակով 
հաշմանդամի համար 

12.5 

կան աստիճաններ առանց 
թեքահարթակի 47.5 

Այլընտրանքային մուտքի 
աստիճանների և 
թեքահարթակի 
առկայությունն ու 
համապատասխանությունը 
նորմերին 

չկան աստիճաններ 30.0 
 

Դեպի այլընտրանքային մուտք տանող 70% աստիճանների առկայության պայմաննե-
րում դրանցից 40.7%-ը ունեն բազրիք, իսկ 59.3%-ը` ոչ:  
Առկա աստիճանների համար թեքահարթակ կառուցելը 76.5%-ի դեպքում հնարավոր է, 
իսկ 23.5%-ի դեպքում` ոչ, ընդ որում թեքահարթակ կառուցելու անհնարինության պատ-
ճառը 25%-ի դեպքում հանդիսանում է անբավարար տարածությունը, իսկ 75%-ի դեպ-
քում շինության նախագիծը թույլ չի տալիս նման վերակառուցում կատարել: 
Առկա թեքահարթակի 28.6%-ի դեպքում կա բազրիք, իսկ 71.4%-ի դեպքում` ոչ: Միևնույն 
ժամանակ 12.5%-ի դեպքում թեքահարթակի մոտ կա եզրաշերտ, որը չի համապատաս-
խանում նորմերին, 12.5%-ի մոտ` եզրաշերտ, որը համապատասխանում է նորմերին, 
իսկ 75%-ի դեպքում եզրաշերտ ընդհանրապես չկա: 
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Աղյուսակ 5. 
 Տոկոսներով 

բորդյուր, շեմ մուտքի մոտ 10 

առանց թեքահարթակի 
սանդուղք դեպի ներքև 2.5 

Այլընտրանքային մուտքին 
խոչընդոտող այլ 
գործոններ 

այլ խոչընդոտներ չկան 87.5 
 
 Ե. Հաստատության մուտքի դուռը 
 
Գծապատկեր 8.  

 
 
Աղյուսակ 6. 
   Տոկոսներով 
Հաստատության դռան 
համապատասխանությունը 
նորմերին 6 

մեկ փեղկանի դուռ, որը մատչելի է սայլակավոր 
հաշմանդամի համար 25.4

 

  մեկ փեղկանի դուռ, որը մատչելի չէ սայլակավոր 
հաշմանդամի համար 
 

0.9

երկփեղկանի դուռ, որը բացվելու դեպքում մատչելի է 
սայլակավոր հաշմանդամի համար 14.9

  

երկփեղկանի դուռ, որը նույնիսկ չբացվելու դեպքում 
մատչելի է սայլակավոր հաշմանդամի համար 
 

58.8

 

Երբեմն խոչընդոտ է հանդիսանում ոչ միայն մուտքի դռան լայնությունը, այլև դռան մոտ 
գտնվող շեմը, որի բարձրությունը շատ հաճախ անանցանելի է սայլակով հաշմանդամի 
համար: Վերջինիս համար առավել մատչելի է միայն 3սմ-ը չգերազանցող բարձրությամբ 
շեմը: Ինչպես երևում է գծապատկեր 8-ից, դիտարկված հաստատությունների մուտքերի 

                                                 
6 Տե՛ս հավելված 2: 

1. 3-5 սմ շեմ, որը բավարար 
չափով մատչելի է սայլա-
կավոր հաշմանդամի հա-
մար /10.5%/ 

2. 6 սմ-ից բարձր շեմ, որը 
մատչելի չէ սայլկավոր 
հաշմանդամի համար 
/7.9%/ 
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դռների մոտ 8% դեպքերում դռան շեմի բարձրությունը գերազանցում է սահմանված և 
սայլակով հաշմանդամի համար մատչելի բարձրության սահմանը: 
Ինչ վերաբերում է հաստատության մուտքի դռան մատչելիությանը, ապա ըստ ստացված 
տվյալների (տե՛ս աղյուսակ 6), դիտարկված հաստատություններում առկա մեկփեղկանի 
դռներից (26.3%) ընդամենը 0.9%-ը չեն համապատասխանում նորմերին, մնացած հաս-
տատություններում առկա երկփեղկանի դռներից (73.3%) զգալի մասը (58.8%) նույնիսկ 
փեղկը չբացելու դեպքում մատչելի են սայլակով հաշմանդամի համար, իսկ մի մասը 
(14.9%) մատչելի է միայն փեղկը բացելու դեպքում: 

 
Զ. Իրավիճակը հաստատության ներսում  
 
Շատ հաճախ սայլակով հաշմանդամները խոչընդոտների են հանդիպում հաստատու-
թյան հենց առաջին հարկում, և նույնիսկ այն դեպքում, եթե հաստատության բակը և 
անմիջական մուտքը մատչելի են, ապա առաջին հարկում տեղաշարժվելը դառնում է 
անհնար սայլակով հաշմանդամների համար: Ստորև ներկայացվում են այն խոչընդոտ-
ները, որոնք բացահայտվել են դիտարկման արդյունքում և կարող են անմատչելի դարձ-
նել սայլակով հաշմանդամի տեղաշարժվելն առաջին հարկում: 
 
Աղյուսակ 7.  
   Տոկոսներով 
Առաջին հարկում 
աստիճանների և 
թեքահարթակի 
առկայությունն ու 
համապատասխանությունը 
նորմերին 

կան աստիճաններ 
թեքահարթակով, որը 
վտանգավոր է սայլակավոր 
հաշմանդամի համար 3.5 

  կան աստիճաններ առանց 
թեքահարթակի 25.4 

  չկան աստիճաններ 71.1 
  
Ինչպես երևում է աղյուսակ 7-ից, դիտարկված հաստատությունների առաջին հարկում 
28.9% դեպքերում առկա են աստիճաններ, որոնցից 25.4%-ը` առանց թեքահարթակի, իսկ 
3.5% դեպքերում առկա թեքահարթակը նույնիսկ վտանգավոր է հաշմանդամի համար: 
Միաժամանակ առկա աստիճանների համար թեքահարթակ կառուցելը 35.7%-ի դեպքում 
հնարավոր է, իսկ 64.3%-ի դեպքում` ոչ, ընդ որում թեքահարթակ կառուցելու անհնա-
րինության պատճառը 76.5%-ի դեպքում հանդիսանում է անբավարար տարածությունը, 
իսկ 23.5%-ի դեպքում շինության նախագիծը թույլ չի տալիս նման վերակառուցում կա-
տարել: Առկա թեքահարթակի մոտ բազրիք ընդհանրապես չկա: Միևնույն ժամանակ 
33.3%-ի դեպքում թեքահարթակի մոտ կա եզրաշերտ, որը չի համապատասխանում 
նորմերին, իսկ 66.7%-ի դեպքում եզրաշերտ ընդհանրապես չկա: 
Առկա աստիճանների 25%-ը ունեն բազրիք, իսկ 75%-ը` ոչ:  
Ստացվում է, որ հաստատություններից մոտ 1/3 դեպքերում առաջին հարկում սայլակով 
հաշմանդամի համար ինքնուրույնաբար տեղաշարժվելը ոչ միայն անհնար է, այլև 
կարող է վտանգավոր լինել: 
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Աղյուսակ 8.  
 Տոկոսներով 

նեղ միջանցք 0.9 

մեկ առանձին աստիճան 
առանց թեքահարթակի 1.8 

Առաջին հարկում 
սայլակով հաշմանդամի 
տեղաշարժմանը 
խոչընդոտող այլ 
գործոններ այլ խոչընդոտներ չկան 97.4 

 

Հաստատության ներսում սայլակով հաշմանդամի համար հաջորդ էական խոչընդոտ են 
հանդիսանում ներսի դռները, քանզի դրանց անհամապատասխանությունը նորմերին7 
անհնար է դարձնում հաշմանդամի լիարժեք օգտվելը տվյալ հաստատության 
ծառայություններից: 
 
Գծապատկեր 9.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Հաստատության ներսում դռները կարող են ունենալ ինչպես նույն լայնությունը, այնպես 
էլ` տարբեր: Ինչպես երևում է գծապատկեր 9-ից, դիտարկված հաստատությունների 

                                                 
7 Տե՛ս հավելված 2: 

1. նույնն է և լավ կերպով համապատասխանում է նորմերին /74.6%/ 
2. նույնն է և բավարար չափով համապատասխանում է նորմերին /1.8%/ 
3. նույնն է, սակայն մատչելի է միայն նեղ սայլակով հաշմանդամների հա-

մար /4.4%/ 
4. նույնն է, սակայն ընդհանրապես մատչելի չէ որևէ սայլակի համար 

/0.9%/  
5. տարբեր է և լավ կերպով համապատասխանում է նորմերին /6.1%/ 
6. տարբեր է և բավարար չափով համապատասխանում է նորմերին /3.5%/ 
7. տարբեր է, սակայն մատչելի է միայն նեղ սայլակով հաշմանդամների 

համար /2.6%/ 
8. տարբեր է, սակայն ընդհանրապես մատչելի չէ որևէ սայլակի համար 

/2.6%/  
9. բացի մուտքի դռնից, այլ դռներ չկան/3.5%/ 
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զգալի մասում դռներն ունեն նույն լայնությունը և լավ կերպով (74.6%) կամ բավարար 
չափով (1.8%) համապատասխանում են նորմերին, մի մասն էլ (4.4%) մատչելի են միայն 
նեղ սայլակների համար, իսկ 0.9%-ը ընդհանրապես չեն համապատասխանում նորմե-
րին: Միևնույն ժամանակ դիտարկված հաստատությունների մոտ 14.8%-ում ներսի դռնե-
րի լայնությունը տարբեր է, որոնցից մի մասը լավ կերպով (6.1%) կամ բավարար չափով 
(3.5%) համապատասխանում են նորմերին, 2.6%-ը մատչելի են միայն նեղ սայլակների 
համար, իսկ 2.6%-ը ընդհանրապես մատչելի չեն որևէ սայլակի համար: 
Այսպիսով, ստացվում է, որ դիտարկված հաստատություններում 3.5% դեպքերում է, որ 
ներսի դռներն ընդհանրապես մատչելի չեն սայլակով հաշմանդամի համար: Ընդ որում, 
դիտարկվել է նաև հաստատության ներսում ոչ մատչելի դռներով սենյակների ֆունկցի-
ոնալ նշանակությունը. թերապևտի սենյակ (33.3%), ադմինիստրատիվ սենյակներ 
(44.4%) և ռենտգենի սենյակ (22.2%): Պարզվում է, որ ոչ մատչելի դռներով սենյակների 
մոտ կեսից ավելին ունեն կարևոր ֆունկցիոնալ նշանակություն սայլակով հաշմանդամ-
ների համար: 
 
 
Է. Վերելակ  
 
Ստորև ներկայացվում են դիտարկված հաստատությունների շինությունների հարկերի 
թվի համամասնությունը, ինչպես նաև այդ շինություններում տեղակայված` դիտարկ-
ված հաստատությունների զբաղեցրած հարկերի համամասնությունը:  
 
Աղյուսակ 9.  
Շինության հարկերի թիվը %-ով Հաստատության զբաղեցրած 

հարկերը 
%-ով 

1 1 հարկ 9.6 1 1-ին և դրանից բարձր հաստա-
տության բոլոր հարկերը 

52.2 

2 1-3 հարկ 34.2 2 միայն 1-ին հարկը 28.3 
3 4-6 հարկ 40.4 3 1-3 հարկերը 11.5 
4 7 և ավելի հարկեր 15.8 4 4-6 հարկերը 7.1 

5 7-րդ և դրանից բարձր հարկերը 0.9 
 
Ինչպես երևում է աղյուսակ 9-ից, դիտարկված հաստատությունների ընդամենը 9.6%-ն է 
գտնվում առաջին հարկում, մնացած 90.4%-ը գտնվում են 1-ից բարձր հարկերում: Միա-
ժամանակ դիտարկված հաստատությունների ընդամենը 28.3%-ն են գտնվում առաջին 
հարկում, դրանցից կեսից ավելին զբաղեցնում են առաջինից բարձր բոլոր հարկերը, 
11.5%-ը` 1-3 հարկերը, 7.1%-ը`4-6 հարկերը, իսկ 0.9%-ը տեղակայված են 7-րդ և դրանից 
բարձր հարկերում: Նման պայմաններում շատ կարևոր են դառնում առաջինից բարձր 
հարկեր զբաղեցնող հաստատություններում վերելակի առկայությունն ու դրա համապա-
տասխանությունը (վերելակի խցի խորություն և դռան բացվածքի լայնություն) սահման-
ված նորմերին, այլապես սայլակով հաշմանդամի տեղաշարժվելը տվյալ հաստատու-
թյունում դառնում է անհնար: 
Դիտարկված հաստատություններից 57.7%-ում կա վերելակ, իսկ 42.3%-ում` ոչ: 
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Գծապատկեր 10. Հաստատության զբաղեցրած հարկերի և այդ հաստատություններում 
վերելակի առկայության համամասնությունը 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ինչպես երևում է գծապատկեր 10-ից, 1-ից բարձր բոլոր հարկերը զբաղեցնող 
հաստատությունների կեսում հավասարապես կա և չկա վերելակ, 1-3 հարկերը 
զբաղեցնող 30.8%-ում և 4-6 հարկերը զբաղեցնող հաստատությունների 12.5%-ում չկա 
վերելակ, իսկ 7-րդ և դրանից բարձր գտվող հաստատություններից բոլորում էլ կա 
վերելակ:  
Փաստորեն, 1-ից բարձր բոլոր հարկերը զբաղեցնող հաստատություններում, որտեղ չկա 
վերելակ, սայլակով հաշմանդամը չի կարող տեղաշարժվել և օգտվել մատուցվող ծառա-
յություններից: 
Նույնիսկ այն հաստատություններում, որտեղ կա վերելակ, դա դեռ չի նշանակում, որ 
դրանից կարող է օգտվել սայլակով հաշմանդամը, քանզի շատ հաճախ վերելակի 
չափերը թույլ չեն տալիս դա անել: Ստորև ներկայացվում է, թե դիտարկված 
հաստատություններում առկա վերելակների որ մասն է համապատասխանում 
սահմանված նորմերին:8 Սայլակով հաշմանդամների համար վերելակի մատչելի-
                                                 
8 Տե՛ս հավելված 2: 

 
Վերելակի առկայություն  

/%-ով/ 
  կա չկա 

 1-ից բարձր բոլոր 
հարկերը 

50 50 
Հաստատության 
զբաղեցրած 
հարկերը   

 Միայն առաջին 
հարկը 

0 0 

 1-3 հարկերը 69.2 30.8 
 4-6 հարկերը 87.5 12.5 
 7-րդ և դրանից 
բարձր 

 100 0 
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ությունը գնահատվել է սահմանված նորմերին վերելակի խցի խորության և դռան 
բացվածքի լայնության համապատասխանությամբ: 
 
Գծապատկեր 11. Վերելակի բացվածքի լայնության և խցի խորության համապատաս-
խանությունը նորմերին. 
 
 

 
 
 
Ինչպես երևում է գծապատկեր 11-ից, 
դիտարկված հաստատություններում առկա վերելակներից մի մասը 
համապատասխանում է նորմերին միայն մեկ չափանիշով. միայն ըստ դռան լայնության 
(2.3%) կամ ըստ խցի խորության (15.9%), իսկ վերելակներից 6.8%-ը ընդհանրապես չեն 
համապատասխանում նորմերին ոչ մի չափանիշով: Դիտարկված 
հաստատություններից միայն 65.9%-ն է համապատասխանում նորմերին և հետևաբար 
մատչելի է սայլակով հաշմանդամի համար: 
Նշենք նաև, որ դիտարկված հաստատություններից 9.1%-ի դեպքում առկա վերելակները 
տևական ժամանակ է, ինչ չեն աշխատում, հետևաբար հնարավոր չի եղել դրանց մատ-
չելիության գնահատումը, այդուհանդերձ բազմահարկ հաստատության վերելակի չաշ-
խատելն ինքնին անանցանելի խոչընդոտ է սայլակով հաշմանդամի համար: 
Նույնիսկ վերելակի մատչելիության պայմաններում, երբեմն վերելակ տանող ճանա-
պարհին հանդիպում են խոչընդոտներ, որոնք անացանելի են սայլակով հաշմանդամի 
համար: 
Այսպիսով, դիտարկված հաստատություններում վերելակ տանող ճանապարհին 4.8%-ի 
մոտ կան աստիճաններ առանց թեքահարթակի, ընդ որում դրանցից կեսի մոտ թեքա-
հարթակի կառուցումը հնարավոր է, մյուս կեսի մոտ` ոչ: Թեքահարթակի կառուցման 
անհնարինության միակ պատճառը բոլորի դեպքում հանդիսանում է անբավարար տա-
րածությունը: Աստիճաններից ոչ մեկի մոտ չկա բազրիք: 
Վերելակ տանող ճանապարհին արձանագրվել են նաև հետևյալ խոչընդոտները. 
բորդյուր, շեմ (2%) և առանց թեքահարթակի սանդուղք դեպի ներքև (4.1%): 
 
 

1. վերելակը համապատասխանում է 
նորմերին միայն ըստ դռան լայ-
նության /2.3%/  

2. վերելակը համապատասխանում է 
նորմերին միայն ըստ խցի խորու-
թյան /15.9%/ 

3. վերելակը համապատասխանում է 
նորմերին և ըստ դռան լայնության, 
և ըստ խցի խորության /65.9%/ 

4. վերելակը համապատասխանում է 
նորմերին ոչ ըստ դռան լայնու-
թյան, ոչ ըստ խցի խորության 
/6.8%/  

5. Վերելակը տևական ժամանակ է, 
ինչ չի աշխատում /9 1%/
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Ը. Հանրային սանհանգույց 
 
Դիտարկված հաստատություններում գնահատվել են նաև առկա հանրային սանհան-
գույցների մատչելությունը սայլակով հաշմանդամի համար: 
Դիտարկված հաստատություններից 84.2%-ում առկա է հանրային սանհանգույց, 15.8%-
ում` համապատասխանաբար ոչ: 
Ստորև ներկայացվում է առկա հանրային սանհանգույցների դռների համապատասխա-
նությունը նորմերին:9 
 
Գծապատկեր 12. 
 

 
 
 
Գծապատկեր 12-ից երևում է, որ դիտարկված 
հաստատությունների հանրային սանհանգույցի 
դռները լիովին (59.4%), կամ բավարար չափով (5.2%) 
համապատասխանում են սահմանված նորմերին, 
այնինչ 9.4%-ը մատչելի են միայն նեղ սայլակների համար, իսկ դռների 26%-ը ընդհան-
րապես մատչելի չեն սայլակով հաշմանդամի համար:  
Դիտարկվել են նաև դռների բացվելու ուղղությունները, քանզի մեծ ջանքերի միջոցով 
բացվող դռները լուրջ խնդիրներ են ներկայացնում հենակներից կամ սայլակից օգտվող 
հաշմանդամի համար: Դուռ բացելու և փակելու առավելագույն ջանքը չպետք է գերա-
զանցի 2.5 կգ: Այս առումով շատ կարևոր է դառնում դռների բացման ուղղությունը: Դեպի 
դուրս կամ կողք բացվող դռներն առավել մատչելի են սայլակից օգտվող հաշմանդամի 
համար: Դիտարկված հանրային սանհանգույցի դռների 34.4%-ը բացվում է դեպի ներս, 
իսկ 64.6% և 1%-ը` համապատասխանաբար դեպի դուրս և կողք: 
Ստացվում է, որ սայլակով հաշմանդամի համար դիտարկված հանրային սանհան-
գույցներից 1/3 դեպքում օգտվելը գրեթե անհնար է կամ բավականին դժվար: 
Սանհանգույցի դռան մատչելությունը դեռևս չի երաշխավորում սայլակով հաշմանդամի 
անարգել տեղաշարժվելը սանհանգույցում: 
 

                                                 
9 Տե՛ս հավելված 2: 

1. սանհանգույցի դուռը լիո-
վին համապատասխանում 
է նորմերին /59.4%/ 

2. սանհանգույցի դուռը բա-
վարար չափով համապա-
տասխանում է նորմերին 
/5.2%/ 

3. սանհանգույցի դուռը մատ-
չելի է միայն նեղ սայլակնե-
րի համար /9.4%/ 

4. սանհանգույցի դուռը ընդ-
հանրապես մատչելի չէ 
որևէ սայլակի համար /26%/ 
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Աղյուսակ 10.  
 Տոկոսներով 

կան խոչընդոտող շարժական 
առարկաներ /լվացարան, 
սարքավորում, պահարան/ 

9.4 

կան խոչընդոտող անշարժ 
առարկաներ /դուռ, բորդյուր, 
շեմ/ 

19.8 

Դեպի զուգարանակոնք 
սայլակի մոտեցմանը 
խոչընդոտող 
առարկաների 
առկայություն 

չկա որևէ խոչընդոտող 
առարկա 70.8 

 
Աղյուսակ 10-ում երևում է, որ դիտարկված սանհանգույցների 9.4%-ում կան խոչընդո-
տող առարկաներ, որոնք շարժական են, այսինքն անհրաժեշտության դեպքում ենթակա 
են տեղափոխման, այնինչ 19.8%-ում կան անշարժ առարկաներ, որոնց տեղափոխումն 
անհնար է, դրանք ենթակա են միայն վերակառուցման: Սանհանգույցների զգալի մասում 
խոչընդոտող առարկաներ չկան (70.8%):  
Բացի զուգարանակոնքին սայլակի մոտեցման հնարավորությանը, անհրաժեշտ է նաև 
սանհանգույցում սայլակի պտտման, տեղաշարժման համար տարածություն, առանց որի 
զուգարանակոնքից օգտվելն անհնար է: 
 
Աղյուսակ 11.  
 Տոկոսներով 

կա անհրաժեշտ 
տարածություն 

55.2 

չկա անհրաժեշտ 
տարածություն, միջանցքը 
նեղ է 

42.7 

Սանհանգույցում 
սայլակի 
տեղաշարժման, 
պտտման համար 
անհրաժեշտ 
տարածության 
առկայություն 

չկա անհրաժեշտ 
տարածություն, ներսում նեղ 
խցիկներ են 

2.1 

 
Դիտարկված հաստատություններից գրեթե կեսում (44.8%) չկա անհրաժեշտ տարածու-
թյուն սայլակի տեղաշարժման համար: 
Զուգարանակոնքից օգտվելու համար սայլակով հաշմանդամին անհրաժեշտ է հատուկ 
բռնաձող, որը պետք է տեղադրված լինի զուգարանակոնքի կողքի պատին, որպեսզի 
հաշմանդամն ազատ կարողանա սայլակից զուգարանակոնքին տեղափոխվել: Այն 
պետք է ունենա համապատասխան բարձրություն և հեռավորություն զուգարանա-
կոնքից:10 Դիտարկման արդյունքում պարզվել է, որ առկա հանրային սանհանգույցների 
97.9%-ում ընդհանրապես չկա հաշմանդամների համար նախատեսված բռնաձող, իսկ 
առկա 2.1%-ի մոտ այդ բռնաձողի բարձությունը և հեռավորությունը լիովին համապա-
տասխանում է նորմերին: 

                                                 
10 Տե՛ս հավելված 2 



 24

Փաստորեն, հանրային սանհանգույցների զգալի մեծամասնությունում նույնիսկ 
սանհանգույց անարգել մուտք գործելու և ազատ տեղաշարժվելու պայմաններում 
սայլակով հաշմանդամը չի կարող ինքնուրույն օգտվել զուգարանակոնքից: 
Որպեսզի սայլակով հաշմանդամը կարողանա օգտվել զուգարանակոնքից, դրա կողային 
հատվածներում պետք է լինի անհրաժեշտը տարածություն ինչպես ըստ լայնության, 
այնպես էլ ըստ խորության:11 
 
 

Գծապատկեր 13.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ինչպես երևում է գծապատկեր 13-ից, դիտարկված հանրային սանհանգույցներից գրեթե 
60%-ում զուգարանակոնքի կողային հատվածներում չկա անհրաժեշտ տարածություն, 
որը թույլ կտա սայլակով հաշմանդամին օգտվել զուգ.-ից, միաժամանակ զուգարանա-
կոնքերից որոշ մասում կա տարածություն միայն ըստ խորության (13.5%) կամ 
լայնության (4.2%): Միայն դիտարկված սանհանգույցների 20.8%-ում զուգ.-ի կողային 
հատվածներում կա անհրաժեշտ տարածություն: 

                                                 
11 Տե՛ս հավելված 2 

1. կա առանց խոչընդոտների տարածություն, որը մատչելի է սայլակով հաշ-
մանդամի համար միայն ըստ խորության /13.5%/ 

2. կա առանց խոչընդոտների տարածություն, որը մատչելի է սայլակով հաշ-
մանդամի համար միայն ըստ լայնության /4.2%/ 

3. կա առանց խոչընդոտների տարածություն, որը մատչելի է սայլակով հաշ-
մանդամի համար և՛ ըստ լայնության, և՛ ըստ խորության /20.8%/ 

4. զուգ.-ի կողային հատվածում կա խոչընդոտող առարկա, որն անանցանելի է 
դարձնում սայլակով հաշմանդամի մոտեցումը զուգ.-ին /1%/ 

5. զուգ.-ի կողային հատվածում կա առարկա, որը չի խոչընդոտում սայլակով 
հաշմանդամի մոտեցումը զուգ.-ին /1%/ 

6. զուգ.-ի կողային հատվածում չկա տարածություն /59.4%/ 
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Զուգարանակոնքի կողային հատվածում տարածություն չլինելու դեպքում, սայլակով 
հաշմանդամի համար վերջին հնարավորությունը զուգ.-ից օգտվելու համար զուգ.-ի 
դիմացի հատվածում անհրաժեշտ տարածությունն է: 
 
 
 Գծապատկեր 14.  
  

 
 
Դիտարկված սանհանգույցների 51% 
դեպքերում զուգ-ի դիմացի հատվածում չկա տարածություն, միաժամանակ կա 
տարածություն, որը մատչելի է միայն ըստ լայնության (7.3%) կամ խորության (2.1%), և 
միայն 39.6% դեպքերում կա տարածություն զուգ.-ի դիմացի հատվածում, որը հնարավոր 
է դարձնում սայլակով հաշմանդամի կողմից զուգ.-ից օգտվելը: 
Այսպիսով ստացվում է, որ դիտարկված հանրային սանհանգույցների մոտ կեսից 
ավելինի դեպքում սայլակով հաշմանդամը չի կարող օգտվել դրանից, քանզի զուգ.-ի 
կողային և դիմացի հատվածում չկա անհրաժեշտ տարածություն: 
Որպեսզի սանհանգույցում հաշմանդամի համար հնարավոր լինի օգտվել լվացարանից, 
այն պետք է տեղադրված լինի այնպես, որ չկրճատի անվասայլակի տեղակայման 
համար անհրաժեշտ տարածությունը, ինչպես նաև ունենա ներքին խորշ, որպեսզի նրա 
տակ տեղավորվի անվասայլակը: 
 
Աղյուսակ 12.  
 Տոկոսներով 

կա լվացարան, որի 
բարձրությունը 
համապատասխանում է 
նորմերին 

35.4 

կա լվացարան, որի 
բարձրությունը չի 
համապատասխանում նորմերին 

58.3 

Սանհանգույցում 
լվացարանի 
առկայությունն ու 
համապատասխանությունը 
նորմերին 

չկա լվացարան 6.3 

 
1. կա տարածություն, որը մատչելի է 

սայլակով հաշմանդամի համար 
միայն ըստ խորության /2.1%/ 

2. կա տարածություն, որը մատչելի է 
սայլակով հաշմանդամի համար 
միայն ըստ լայնության /7.3%/ 

3. կա տարածություն, որը մատչելի է 
սայլակով հաշմանդամի համար և՛ 
ըստ լայնության, և՛ ըստ խորու-
թյան /39.6%/ 

4. չկա տարածություն /51%/ 
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Դիտարկված հանրային սանհանգույցներում առկա լվացարաններից կեսից ավելինի 
(58.3%) բարձրությունը չի համապատասխանում նորմերին և մատչելի չէ սայլակով հաշ-
մանդամի համար:12 
Հաշվի առնելով արտակարգ իրավիճակների ի հայտ գալու հնարավորությունը, սան-
հանգույցում, զուգարանակոնքի կողքին անհրաժեշտ է տագնապի կոճակի կամ զանգի 
առկայությունը: Վերջինիս առկայությունն էլ ավելի կարևոր է սայլակով հաշմանդամի 
համար` անհետաձգելի օգնության կարիք ունենալու (անվասայլակից հաշմանդամի 
հանկարծակի ընկնելու, զուգարանակոնքից անվասայլակի անմատչելի հեռավորու-
թյամբ հեռանալու և նման այլ) դեպքերում: 
Դիտարկման արդյունքում պարզվել է, որ հանրային սանհանգույցների 98.9%-ում 
ընդհանրապես չկա հաշմանդամների համար (և ոչ միայն) նախատեսված տագնապի 
կոճակ, իսկ առկա 1.1%-ի մոտ այդ տագնապի կոճակի հեռավորությունը զուգարանա-
կոնքից չի համապատասխանում նորմերին: Վերջինից կարելի է եզրակացնել, որ 
տագնապի կոճակի տեղադրումը նման դեպքերում կրում է ձևական բնույթ և մինչ այն 
տեղադրելը չեն ուսումնասիրվել առկա չափանիշները:  
 
 
Թ. Հիվանդասենյակների, դրանցում առկա սանհանգույցների, ռենտգենի և սոնո-
գրաֆիայի սենյակների մատչելություն (միայն ստացիոնար բուժհաստատություն-
ների համար) 
Դիտարկված ստացիոնար բուժհաստատությունների հիվանդասենյակներից 96.6%-ում 
կա սայլակով հաշմանդամի տեղաշարժման համար անհրաժեշտ տարածություն, իսկ 
3.4%-ում` համապատասխանաբար ոչ: 
Ստացիոնար բուժհաստատության հիվանդասենյակում գտնվելու (բուժվելու) ընթացքում 
մեծ կարևորություն է ստանում սանհանգույցի առկայությունը հիվանդասենյակի ներ-
սում` հատկապես սայլակով հաշմանդամի համար: 
 
Աղյուսակ 13.  
 Տոկոսներով 

կա բոլոր հիվանդասենյակներում 
65.5 

կա ոչ բոլոր 
հիվանդասենյակներում` անկախ 
վճարովի կամ անվճար լինելուց 

27.6 

Հիվանդասենյակներում 
սանհանգույցի 
առկայություն 

չկա ոչ մի հիվանդասենյակում 6.9 

 
Դիտարկված ստացոնար բուժհաստատությունների հիվանդասենյակների սանհանգույց 
կա ոչ բոլոր հիվանդասենյակներում (27.6%) կամ ընդհանրապես չկա (6.9%), այն առկա է 
միայն հիվանդասենյակների 65.5%-ում: Ստացվում է, որ այն հիվանդասենյակներում, 
որտեղ չկա սանհանգույց, սայլակով հաշմանդամը չի կարող օգտվել սանհանգույցից 
առանց կողմնակի օգնության: 
Այդուհանդերձ, սանհանգույցի առկայությունը հիվանդասենյակում դեռևս չի երաշխա-
վորում սայլակով հաշմանդամի օգտվելու հնարավորությունը դրանից: Ստորև ներկա-

                                                 
12 Տե՛ս հավելված 2 
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յացվում է հաշմանդամի համար հիվանդասենյակներում առկա սանհանգույցների մատ-
չելիության մակարդակը: 
 
Աղյուսակ 14.  

 Տոկոսներով 
սանհանգույցի դուռը լավ կերպով 
համապատասխանում է 
նորմերին 

33.3 

սանհանգույցի դուռը բավարար 
չափով համապատասխանում է 
նորմերին 

3.7 

Հիվանդասենյակների 
սանհանգույցի դռան 
համապատասխանությունը 
նորմերին 

սանհանգույցի դուռը 
ընդհանրապես մատչելի չէ որևէ 
սայլակի համար 

63 

 
Ինչպես երևում է աղյուսակ 14-ից, հիվանդասենյակների սանհանգույցների 63%-ի 
դռները մատչելի չեն սայլակով հաշմանդամի համար, այսինքն ստացվում է, որ նույնիսկ 
սանհանգույցի առկայության պայմաններում հաշմանդամը ստիպված է դիմել կողմնակի 
օգնության: Միաժամանակ սանհանգույցի դռների բացման ուղղություններն են. դեպի 
դուրս (33.3%), դեպի ներս (63%) և դեպի կողք (3.7%):  
Դիտարկված հիվանդասենյակների սանհանգույցներում դեպի զուգարանակոնք սայ-
լակի մոտեցմանը խոչընդոտող առարկաներ չեն արձանագրվել, սակայն այդ սանհան-
գույցներից 63%-ում սայլակի տեղաշարժման, պտտման համար անհրաժեշտ տարածու-
թյուն չի եղել:  
 
Գծապատկեր 15. 
 

 
 
Հիվանդասենյակների սանհանգույցներից զգալի 
մեծամասնությունում (88.9%) չկա հաշմանդամների 
համար նախատեսված բռնաձող, իսկ առկա 3.7%-ի 
մոտ այն չի համապատասխանում անհրաժեշտ 
նորմերին: 

1. կա բռնաձող, որի բարձրու-
թյունը և հեռավորությունը 
զուգ.-ից համապատասխա-
նում են նորմերին /3.7%/ 

2. կա բռնաձող, որի բարձրու-
թյունը և հեռավորությունը 
զուգ.-ից չեն համապատաս-
խանում նորմերին /3.7%/ 

3. կա բռնաձող, որը միայն զուգ.-
ից իր հեռավորությամբ է հա-
մապատասխանում նորմերին 
/3.7%/ 

4. չկա բռնաձող /88.9%/ 
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Աղյուսակ 15.   
 Տոկոսներով 

կա առանց խոչընդոտների 
տարածություն, որը մատչելի 
է և խորությամբ, և 
լայնությամբ 

33.3 

կա խոչընդտող առարկա, 
որն անանցանելի է դարձնում 
սայլակով հաշմանդամի 
մոտեցումը 
գուգարանակոնքին 

7.4 

Զուգարանակոնքի 
կողային 
հատվածներում 
տարածություն 

չկա տարածություն 59.3 

 
Ինչպես երևում է աղյուսակ 15 և 16-ից, սանհանգույցի կողային (59.3%) և դիմացի (55.6%) 
հատվածներում չկա տարածություն, կողային հատվածում մատչելի տարածություն 
հանդիպում է 33.3%-ի դեպքերում, իսկ դիմացի հատվածում` 29.6%: 
 
Աղյուսակ 16 .  
 Տոկոսներով 

կա տարածություն, որը 
մատչելի է միայն ըստ 
լայնության 

14.8 

կա տարածություն, որը 
մատչելի է և ըստ լայնության, 
և ըստ խորության 

29.6 

Զուգարանակոնքի 
դիմացի հատվածում 
տարածություն 

չկա տարածություն 55.6 

 
Հիվանդասենյակների սանհանգույցներում առկա լվացարանների միայն 33.3%-ն է իր 
բարձրությամբ համապատասխանում նորմերին, 55.6%-ի դեպքում այն չի համապա-
տասխանում նորմերին, իսկ 11.1% սանհանգույցներում ընդհանրապես չկա լվացարան: 
Դիտարկման արդյունքում պարզվել է, որ հիվանդասենյակներում առկա հանրային սան-
հանգույցների 88.9%-ում ընդհանրապես չկա հաշմանդամների համար (և ոչ միայն) 
նախատեսված տագնապի կոճակ, իսկ առկա 11.1%-ի մոտ այդ տագնապի կոճակի 
հեռավորությունը զուգարանակոնքից համապատասխանում է նորմերին:  
Ինչպես ցույց տվեցին դիտարկումները, ստացիոնար բուժհաստատություններից 92.9%-
ում առկա է սոնոգրաֆիայի սենյակ, որը մատչելի է սայլակով հաշմանդամի սպա-
սարկման համար, իսկ համապատասխանաբար 7.1%-ում չկա սոնոգրաֆիայի սենյակ:  
Միաժամանակ դիտարկված հաստատություններից 85.7%-ում կա ռենտգենի սենյակ, 
որը մատչելի է սայլակով հաշմանդամի սպասարկման համար, իսկ 14.3%-ում չկա 
ռենտգենի սենյակ: 
Համադրելով դիտարկված հաստատություններում հետազոտված գնահատման ցուցա-
նիշները` իրականացվել է դիտարկված բուժհաստատությունների և դատարանների  
դասակարգում չորս հիմնական խմբերի. 
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• մատչելի 
• հիմնականում մատչելի 
• դժվարամատչելի 
• անմատչելի 
 

Գծապատկեր 16. 

17%
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մատչելի

հիմնականում մատչելի

դժվարամատչելի

անմատչելի

Բուժհաստատությունների բաշխումն
ըստ  մատչելիության  

 
 
Գծապատկեր 17. 
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հիմնականում մատչելի

դժվարամատչելի

անմատչելի

Դատարանների բաշխումն  ըստ
մատչելիության

 
   

Յուրաքանչյուր խմբում ընդգրկված հաստատությունների համար առանձնացվել են սայ-
լակով հաշմանդամի ֆիզիկական մատչելիությանը խոչընդոտող գործոնները և դրանց 
հիման վրա մշակվել են հանձնարարականներ: Վերջիններս թույլ կտան հաստատու-
թյունների ղեկավարներին իրականացնել իրենց հաստատությունը սայլակով հաշման-
դամի համար առավել մատչելի դարձնելուն ուղղված համապատասխան բարեփո-
խումներ:13 

                                                 
13 Դիտարկված հաստատությունների մատչելիությանը խոչընդոտող գործոնները և դրանց հիման վրա մշակված  
հանձնարարականները տե՛ս հավելված 3-ում 



 30

5. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ ԵՎ 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
Ամփոփելով հետազոտության արդյունքները, տեսնում ենք, որ Երևանում տեղակայված 
բուժհաստատությունների և դատարանների շենքերի հարդարանքն ընդհանուր առմամբ 
չի համապատասխանում սահմանված նորմերին և համապատասխանաբար անմատչելի 
է դարձնում սայլակով հաշմանդամների մուտքն ու տեղաշարժվելը այդ հաստատու-
թյուններում, մասնավորապես. 
 

 Հարցազրույցին մասնակցած հաստատության ղեկավար անձնակազմի ներկայա-
ցուցիչների կողմից իրենց հաստատությունների մատչելության գնահատականը 
ընդհանուր առմամբ չի համապատասխանում իրականությանը, իսկ նրանցից 
որոշ մասը (4.5%) դժվարացել է գնահատել իր հաստատության մատչելության 
մակարդակը: Այստեղից կարելի է ենթադրել, որ սա արդյունք է տեղեկատվու-
թյան պակասի, այսինքն հարցվողներն ուղղակի չեն պատկերացնում, թե ինչ-
պիսի պայմաններ պետք է հաշվի առնել հաստատության կառուցման կամ վերա-
նորոգման ժամանակ` սայլակով հաշմանդամի համար հաստատության ֆիզի-
կական մատչելիությունն ապահովելու համար: 

 Դիտարկված հաստատություններից միայն 20.2%-ն է առաջիկա  1 տարվա  բյու-
ջեում նախատեսում միջոցներ հաշմանդամների համար շինությունն ավելի մատ-
չելի  դարձնելուն  ուղղված  բարեփոխումներ  իրականացնելու  համար, չնայած 
նրան, որ դրանց զգալի մեծամասնությունն ունի այդպիսի վերակառուցման, վե-
րանորոգման անհրաժեշտություն: 

 Հաստատությունների` բարեփոխումներ կամ վերակառուցումներ չնախատեսելու 
առաջնային և ամենատարածված պատճառը ֆինանասական ռեսուրսների սահ-
մանափակությունն է, երկրորդ ամենահաճախ հանդիպող պատճառն այն է, որ 
շինության ներկայիս նախագիծը թույլ չի տալիս կատարել համապատասխան 
վերակառուցումներ կատարել: 

 Հաստատությունների մոտ 30%-ի դեպքում սայլակով հաշմանդամի մուտքը հաս-
տատություն արդեն իսկ անհնար է դառնում մինչ հաստատության բուն մուտքին 
հասնելը` բակում կամ փողոցում առկա առանց թեքահարթակի աստիճանների, 
կողնակների և այլ խոչընդոտների պատճառով: 

 Հաստատությունների զգալի մասը (65.5%) չունի այլընտրանքային մուտք, ինչը 
նշանակում է, որ գլխավոր մուտքի անմատչելիության կամ անանցանելիության 
պայմաններում նվազում է հաշմանդամների (և ոչ միայն)` տվյալ հաստատու-
թյուն  մուտք գործելու հնարավորությունը:  

 Երբեմն սայլակով հաշմանդամի համար խոչընդոտ է հանդիսանում ոչ միայն 
մուտքի դռան լայնությունը, այլև դռան մոտ գտնվող շեմը, որի բարձրությունը 
շատ հաճախ անանցանելի է սայլակով հաշմանդամի համար (7.9%): 
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 Հաստատությունների մեծասնությունում մուտքի դռները համապատասխանում 
են սահմանված նորմերին և մատչելի են սայլակով հաշմանդամի համար` 
անկախ նրանից, մեկփեղկանի են, թե` երկփեղկ: 

 Հաստատություններից մոտ 1/3 դեպքերում առաջին հարկում սայլակով հաշ-
մանդամի համար տեղաշարժվելը ոչ միայն անհնար է, այլև կարող է վտանգավոր 
լինել: 

 Դիտարկված հաստատություններում 3.5% դեպքերում ներսի դռներն ընդհան-
րապես մատչելի չեն սայլակով հաշմանդամի համար: 

 Դիտարկված հաստատությունների ընդամենը 28.3%-ն են գտնվում առաջին հար-
կում, դրանցից կեսից ավելին զբաղեցնում են առաջինից բարձր բոլոր հարկերը, 
ընդ որում այդ հաստատությունների կեսում հավասարապես կա և չկա վերելակ, 
1-3 հարկերը զբաղեցնող 30.8%-ում և 4-6 հարկերը զբաղեցնող հաստատություն-
ների 12.5%-ում չկա վերելակ: 

 Դիտարկված հաստատություններից միայն 65.9%-ի դեպքում է վերելակը համա-
պատասխանում նորմերին և հետևաբար մատչելի է սայլակով հաշմանդամի 
համար. առկա վերելակներից մի մասը համապատասխանում է նորմերին միայն 
մեկ չափանիշով. միայն ըստ դռան լայնության (2.3%) կամ ըստ խցի խորության 
(15.9%), իսկ վերելակներից 6.8%-ը ընդհանրապես չեն համապատասխանում 
նորմերին ոչ մի չափանիշով: 

 Դիտարկված հաստատությունների հանրային սանհանգույցի դռների 26%-ը 
ընդհանրապես մատչելի չեն սայլակով հաշմանդամի համար: 

 Դիտարկված սանհանգույցներից 19.8%-ում կան անշարժ խոչընդոտող առարկա-
ներ, որոնց տեղափոխումն անհնար է, դրանք ենթակա են միայն վերակառուց-
ման: 

 Դիտարկված հաստատություններից գրեթե կեսում (44.8%) չկա անհրաժեշտ տա-
րածություն սայլակի տեղաշարժման համար:  

 Հանրային սանհանգույցների 97.9%-ում ընդհանրապես չկա հաշմանդամների 
համար նախատեսված բռնաձող: Դիտարկված հանրային սանհանգույցներից 
գրեթե 60%-ում զուգարանակոնքի կողային հատվածներում և 51% դեպքերում 
զուգ-ի դիմացի հատվածում չկա տարածություն: Ստացում է, որ հանրային 
սանհանգույցների զգալի մեծամասնությունում նույնիսկ սանհանգույց անարգել 
մուտք գործելու և ազատ տեղաշարժվելու պայմաններում սայլակով հաշման-
դամը չի կարող ինքնուրույն օգտվել զուգարանակոնքից: Հանրային սանհան-
գույցների 98.9%-ում չկա հաշմանդամների համար (և ոչ միայն) նախատեսված 
տագնապի կոճակ: 

 Ստացիոնար բուժհաստատություններում առկա սանհանգույցների 63%-ի դռները 
մատչելի չեն սայլակով հաշմանդամի համար, այսինքն ստացվում է, որ նույնիսկ 
սանհանգույցի առկայության պայմաններում հաշմանդամը ստիպված է դիմել 
կողմնակի օգնության: Սանհանգույցի կողային (59.3%) և դիմացի (55.6%) 
հատվածներում չկա տարածություն: Դիտարկման արդյունքում պարզվել է, որ 
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հիվանդասենյակներում առկա հանրային սանհանգույցների 88.9%-ում ընդհան-
րապես չկա հաշմանդամների համար (և ոչ միայն) նախատեսված տագնապի 
կոճակ: Այսպիսով, հիվանդասենյակներում առկա սանհանգույցներն ընդհանուր 
առմամբ մատչելի չեն սայլակով հաշմանդամի համար: 

 Ստացիոնար բուժհաստատություններում առկա ռենտգենի և սոնոգրաֆիայի 
սենյակների զգալի մեծամասնությունը մատչելի է սայլակով հաշմանդամների 
համար: 

Այսպիսով, ինչպես ցույց տվեցին հետազոտության արդյունքները, դիտարկված 
հաստատությունների զգալի մեծամասնությունն ունի հաստատությունը սայլակով 
հաշմանդամների համար առավել մատչելի դարձնելուն ուղղված վերակառուցման, 
բարեփոխումների անհրաժեշտություն` փողոցից դեպի մուտք անցնող հատվածում, 
մուտքի դռան մոտ, առաջին հարկում, սանհանգույցներում, վերելակում: 
Ելնելով այն փաստից, որ հաստատության ղեկավար անձնակազմի ներկայացու-
ցիչների մեծամասնությունը չունի ամբողջական և համակարգված տեղեկատ-
վություն սայլակով հաշմանդամների համար շինությունն առավել մատչելի 
դարձնելուն ուղղված անհրաժեշտ նորմերի մասին, անհրաժեշտ է մշակել օպտիմալ 
մեխանիզմներ` վերահսկելու համար վերանորոգման ընթացքում սայլակավոր 
հաշմանդամների կարիքները բավարարելու համար անհրաժեշտ նորմերի 
պահպանումը: 



 
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1 

¸Æî²ðÎØ²Ü ø²ðî   
². ÀÜ¸Ð²Üàôð  îìÚ²ÈÜºð 
1. Ð³ëï³ïáõÃÛ³Ý ³Ýí³ÝáõÙÁ ______________________________________________________________ 

2. Ð³ëó»ª ________________________________________________Ñ»é³Ëáëª ________________ 
´. Ð²êî²îàôÂÚ²Ü ÔºÎ²ì²ðÆ ìºð²´ºðØàôÜøÀ ÐÆØÜ²ÊÜ¸ðÆÜ 
 

3. Ð³ñó»ñÇÝ å³ï³ëË³Ý»ó  /².², ä³ßïáÝ/_____________________________________________ 
4. Æ՞Ýã »ù Ï³ñÍáõÙ, Ò»ñ /µáõÅ/Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý ß»ÝùÁ ¨ Ý»ñùÇÝ Ñ³ñ¹³ñ³ÝùÁ áñù³Ýá՞í »Ý µ³í³ñ³ñáõÙ 

ë³ÛÉ³Ï³íáñ Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ï³ñÇùÝ»ñÁ  Ñá·³Éáõ Ñ³Ù³ñ:  
1. ÉÇáíÇÝ µ³í³ñ³ñáõÙ »Ý 
2. Ù³ë³Ùµ »Ý  µ³í³ñ³ñáõÙ 
3. µáÉáñáíÇÝ ã»Ý  µ³í³ñ³ñáõÙ 
4. ¹Åí³ñ³ÝáõÙ ¿ å³ï³ëË³Ý»É 

5. ²ñ¹Ûá՞ù Ò»ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³é³çÇÏ³ 1 ï³ñí³ µÛáõç»Ý Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ ÙÇçáóÝ»ñ Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ 
Ñ³Ù³ñ ßÇÝáõÃÛáõÝÝ ³í»ÉÇ Ù³ïã»ÉÇ ¹³ñÓÝ»ÉáõÝ áõÕÕí³Í µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:   

  1. ³Ûá                2. áã  (³ÝóÝ»É Ñ³ñó 7-ÇÝ) 
6. ºÃ» ³Ûá, ³å³ áñá՞Ýù »Ý ¹ñ³Ýù _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ (³ÝóÝ»É Ñ³ñó 8-ÇÝ) 
7. ºÃ» áã, ³å³ á՞ñÝ ¿ å³ï×³éÁ. 

1.  µÛáõç»Ç ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÃÛáõÝÁ, ýÇÝ³ÝëÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ 
2. ¹ñ³ Ï³ñÇùÁ ãÏ³, ù³ÝÇ áñ Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÁ ùÇã Ãíáí Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙÝ»ñ ¿ ëå³ë³ñÏáõÙ 
3. ßÇÝáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³ÛÇë Ý³Ë³·ÇÍÁ ÃáõÛÉ ãÇ ï³ÉÇë ÝÙ³Ý í»ñ³Ï³éáõóáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»É 
4. ËáãÁÝ¹áïáõÙ »Ý å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ /Ï³¹³ëïñ ¨ ³ÛÉÝ/ 
5. ³ÛÉ ____________________________________________________________________________ 

 
¶© ²ÜòàôØÀ öàÔàòÆò ¸ºäÆ Ð²êî²îàôÂÚ²Ü Øàôîø 
8. ÏáÕÝ³Ï /µáñ¹Ûáõñ/    1) Ï³_____ ëÙ µ³ñÓñáõÃÛ³Ùµ       2) ãÏ³    (³ÝóÝ»É Ñ³ñó 10-ÇÝ) 
9. Ã»ù³Ñ³ñÃ³Ï  ÏáÕÝ³ÏÇ Ùáï   1) Ï³_____Ù»ïñ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ     2) ãÏ³        

10. ÷áÕáóÇó ¹»åÇ Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý Ùáõïù ï³ÝáÕ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñ 
1) Ï³Ý___ Ñ³ï« Ù»Ï ³ëïÇ×³ÝÇ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ _____ ëÙ      2) ãÏ³Ý (³ÝóÝ»É Ñ³ñó 16-ÇÝ) 

11. µ³½ñÇù ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ Ùáï  1) Ï³  2) ãÏ³ 
12. Ã»ù³Ñ³ñÃ³Ï      1) Ï³_____Ù»ïñ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ    (³ÝóÝ»É Ñ³ñó 14-ÇÝ)       2) ãÏ³        
13. Ã»ù³Ñ³ñÃ³Ï Ï³éáõó»ÉÁ    1) ÑÝ³ñ³íáñ ¿     2) ÑÝ³ñ³íáñ ã¿___________________   (³ÝóÝ»É Ñ³ñó 16-ÇÝ) 
14. µ³½ñÇù  Ã»ù³Ñ³ñÃ³ÏÇ Ùáï  1) Ï³     2) ãÏ³ 
15. »½ñ³ß»ñï Ã»ù³Ñ³ñÃ³ÏÇ Ùáï  1) Ï³ _______ëÙ µ³ñÓñáõÃÛ³Ùµ     2) ãÏ³ 
16. ÷áÕáóÇó ¹»åÇ Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý Ùáõïù ï³ÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÇÝ ³ÛÉ ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ. 

1. ù³ñù³ñáï Ï³Ù ë³ÛÉ³ÏÇ ï»Õ³ß³ñÅáõÙÁ ËáãÁÝ¹áïáÕ ·»ïÝ³Í³ÍÏ 
2. áã Ù³ïã»ÉÇ ¹³ñå³ë  (Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»É) _________________________________________ 
3. ë³ÛÉ³ÏÇ ï»Õ³ß³ñÅÙ³Ý, åïïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³Ýµ³í³ñ³ñ ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ 
4. ë³ÛÉ³ÏÇ ³ÝóáõÙÁ ËáãÁÝ¹áïáÕ ³íïáÏ³Û³Ý³ï»ÕÇ 
5. ³ÛÉ ______________________________________________________________________ 

      99. ³ÛÉ ËáãÁÝ¹ïáïÝ»ñ ãÏ³Ý 
¸ © Ð²êî²îàôÂÚ²Ü  ØàôîøÀ 

17. ³ÝÙÇç³å»ë Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý Ùáõïù ï³ÝáÕ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñ 
1) Ï³Ý___ Ñ³ï« Ù»Ï ³ëïÇ×³ÝÇ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ _____ ëÙ    2) ãÏ³Ý (³ÝóÝ»É Ñ³ñó 23-ÇÝ) 

18. µ³½ñÇù ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ Ùáï                          1) Ï³      2) ãÏ³ 
19. Ã»ù³Ñ³ñÃ³Ï 1) Ï³_____Ù»ïñ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ  (³ÝóÝ»É Ñ³ñó 21-ÇÝ)     2) ãÏ³       
20. Ã»ù³Ñ³ñÃ³Ï Ï³éáõó»ÉÁ.  1) ÑÝ³ñ³íáñ ¿    2) ÑÝ³ñ³íáñ ã¿__________________  (³ÝóÝ»É Ñ³ñó 23-ÇÝ) 
21. µ³½ñÇù  Ã»ù³Ñ³ñÃ³ÏÇ Ùáï  1) Ï³    2) ãÏ³ 
22. »½ñ³ß»ñï Ã»ù³Ñ³ñÃ³ÏÇ Ùáï  1) Ï³ _______ëÙ µ³ñÓñáõÃÛ³Ùµ     2) ãÏ³ 
23. Ð³ëï³ïáõÃÛáõÝ Ùáõïù ·áñÍ»ÉáõÝ ËáãÁÝ¹áïáÕ ³ÛÉ ·áñÍáÝÝ»ñ. ________________________________ 
______________________________________________________________________________ 99. ³ÛÉ Ëáã. ãÏ³Ý 
24. µ³óÇ ·ÉË³íáñ ÙáõïùÇó ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ Ùáõïù»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ         

1. Ï³  Ù»Ï ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ Ùáõïù 
2. Ï³Ý 1-Çó ³í»ÉÇ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ Ùáõïù»ñ    
3. ãÏ³ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ Ùáõïù   (³ÝóÝ»É Ñ³ñó 32-ÇÝ) 



 
 
¸Æî²ðÎàÔÆÜ. ÙÇ ù³ÝÇ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ÙáõïùÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ  Ñ³ñó 25-31-Á Éñ³óÝ»É ³Û¹  
Ùáõïù»ñÇó ³Ù»Ý³Ù³ïã»ÉÇÇ Ñ³Ù³ñ: 
 

25. ¹»åÇ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ Ùáõïù ï³ÝáÕ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñ  
       1) Ï³Ý___ Ñ³ï« Ù»Ï ³ëïÇ×³ÝÇ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ _____ ëÙ      2) ãÏ³Ý (³ÝóÝ»É Ñ³ñó 31-ÇÝ) 
26. µ³½ñÇù ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ Ùáï      1) Ï³      2) ãÏ³ 
27. Ã»ù³Ñ³ñÃ³Ï   1) Ï³_____Ù»ïñ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ  (³ÝóÝ»É Ñ³ñó 29-ÇÝ)     2) ãÏ³       
28. Ã»ù³Ñ³ñÃ³Ï Ï³éáõó»ÉÁ.  1) ÑÝ³ñ³íáñ ¿   2) ÑÝ³ñ³íáñ ã¿_____________________ (³ÝóÝ»É Ñ³ñó 30-ÇÝ) 
29. µ³½ñÇù Ã»ù³Ñ³ñÃ³ÏÇ Ùáï  1) Ï³      2) ãÏ³ 
30. »½ñ³ß»ñï Ã»ù³Ñ³ñÃ³ÏÇ Ùáï  1) Ï³ _______ëÙ µ³ñÓñáõÃÛ³Ùµ     2) ãÏ³ 
31. ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ÙáõïùÇó û·ïí»ÉáõÝ ËáãÁÝ¹áïáÕ ³ÛÉ ·áñÍáÝÝ»ñ. ________________________________ 
______________________________________________________________________________99. ³ÛÉ Ëáã. ãÏ³Ý 
 
º. Ð²êî²îàôÂÚ²Ü  ØàôîøÆ  ¸àôèÀ 

32. ¹é³Ý Ùáï 3 ëÙ-Á ·»ñ³½³ÝóáÕ  µ³ñÓñáõÃÛ³Ùµ ß»Ù  1) Ï³______ëÙ µ³ñÓñáõÃÛ³Ùµ       2) ãÏ³       
33. Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý ÙáõïùÇ ¹é³Ý ÷»ÕÏ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ 

1) 1 ÷»ÕÏ           2) 2 ÷»ÕÏ, 2-ñ¹ ÷»ÕÏÁ µ³óíáõÙ ¿        3) 2 ÷»ÕÏ, 2-ñ¹ ÷»ÕÏÁ ãÇ µ³óíáõÙ 
34. Ù»Ï ÷»ÕÏÇ É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ____ ëÙ, »ñÏñáñ¹ ÷»ÕÏÇ É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ____ ëÙ ¥»Ã» ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ ³é³çÇÝÇó¤ 
 
¼. Æð²ìÆÖ²ÎÀ Ð²êî²îàôÂÚ²Ü ²è²æÆÜ Ð²ðÎàôØ 

35. ³ëïÇ×³ÝÝ»ñ ³é³çÇÝ Ñ³ñÏáõÙ 
1) Ï³Ý___ Ñ³ï« Ù»Ï ³ëïÇ×³ÝÇ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ _____ ëÙ    2) ãÏ³Ý (³ÝóÝ»É Ñ³ñó 41-ÇÝ) 

36. µ³½ñÇù  ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ Ùáï      1) Ï³      2) ãÏ³ 
37. Ã»ù³Ñ³ñÃ³Ï 1) Ï³_____Ù»ïñ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ  (³ÝóÝ»É Ñ³ñó 39-ÇÝ)     2) ãÏ³       
38. Ã»ù³Ñ³ñÃ³Ï Ï³éáõó»ÉÁ.  1) ÑÝ³ñ³íáñ ¿   2) ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ ___________________ (³ÝóÝ»É Ñ³ñó 41-ÇÝ) 
39. µ³½ñÇù Ã»ù³Ñ³ñÃ³ÏÇ Ùáï  1) Ï³      2) ãÏ³ 
40. »½ñ³ß»ñï Ã»ù³Ñ³ñÃ³ÏÇ Ùáï  1) Ï³ _______ëÙ µ³ñÓñáõÃÛ³Ùµ     2) ãÏ³ 
41. ³é³çÇÝ  Ñ³ñÏáõÙ ë³ÛÉ³Ïáí Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙÇ ï»Õ³ß³ñÅÙ³ÝÁ ËáãÁÝ¹áïáÕ ³ÛÉ ·áñÍáÝÝ»ñ. 

1. Ý»Õ ÙÇç³Ýóù  
2. ³Ýµ³í³ñ³ñ ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ ë³ÛÉ³ÏÇ ï»Õ³ß³ñÅÙ³Ý Ñ³Ù³ñ (Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»É) _______________ 
___________________________________________________________________________________ 
3. Ù»ï³ÕÛ³ åïï³ÓáÕáí ³Ýó³Ï»ï 
4. ¹áõé (Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»É) _______________________________________________________________ 
5. ³ÛÉ______________________________________________________________________________ 

   99. ³ÛÉ ËáãÁÝ¹áïÝ»ñ ãÏ³Ý 
42. µáÉáñ ¹éÝ»ñÇ É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý Ý»ñëáõÙ. 1) ÝáõÛÝÝ ¿____ ëÙ ¥³ÝóÝ»É Ñ³ñó 44¬ÇÝ)   2) ï³ñµ»ñ ¿ 
43. Ý»Õ ¥70 ëÙ¬Çó å³Ï³ë É³ÛÝáõÃÛ³Ùµ) ¹éÝ»ñÇ É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ____ ëÙ ¥Ãí³ñÏ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ë»ÝÛ³ÏÝ»ñÇ 

ýáõÝÏóÇáÝ³É Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ) ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________  
¾. ìºðºÈ²Î   

44.  44.1 ßÇÝáõÃÛ³Ý  Ñ³ñÏ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ______      44.2  Ñ³ëï³ïáõÃÛ³Ý ½µ³Õ»óñ³Í Ñ³ñÏ»ñÁ____ 
¥¸Æî²ðÎàÔÆÜ. Éñ³óÝ»É« »Ã» ¹Çï³ñÏíáÕ Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ³é³çÇÝÇó µ³ñÓñ Ñ³ñÏáõÙ, Ï³Ù 
µ³½Ù³Ñ³ñÏ ¿¤ 

45. í»ñ»É³Ï           1) Ï³    2) ãÏ³ (³ÝóÝ»É Ñ³ñó 55-ÇÝ) 
46. í»ñ»É³ÏÇ ¹é³Ý µ³óí³ÍùÇ É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ____ ëÙ 
47. í»ñ»É³ÏÇ ËóÇ ËáñáõÃÛáõÝÁ  _____ ëÙ 
48. ³ëïÇ×³ÝÝ»ñ  í»ñ»É³Ï ï³ÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÇÝ 

1) Ï³Ý___ Ñ³ï« Ù»Ï ³ëïÇ×³ÝÇ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÁ _____ ëÙ    2) ãÏ³Ý (³ÝóÝ»É Ñ³ñó 54-ÇÝ) 
49. µ³½ñÇù  ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ Ùáï      1) Ï³      2) ãÏ³ 
50. Ã»ù³Ñ³ñÃ³Ï 1) Ï³_____Ù»ïñ »ñÏ³ñáõÃÛ³Ùµ  (³ÝóÝ»É Ñ³ñó 52-ÇÝ)        2) ãÏ³       
51. Ã»ù³Ñ³ñÃ³Ï Ï³éáõó»ÉÁ.  1) ÑÝ³ñ³íáñ ¿   2) ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ ____________________(³ÝóÝ»É Ñ³ñó 54-ÇÝ) 
52. µ³½ñÇù Ã»ù³Ñ³ñÃ³ÏÇ Ùáï  1) Ï³     2) ãÏ³ 
53. »½ñ³ß»ñï Ã»ù³Ñ³ñÃ³ÏÇ Ùáï  1) Ï³ _______ëÙ µ³ñÓñáõÃÛ³Ùµ     2) ãÏ³ 
54. ³ÛÉ ËáãÁÝ¹áïÝ»ñ í»ñ»É³Ï ï³ÝáÕ ×³Ý³å³ñÑÇÝ __________________________________99. ³ÛÉ Ëáã. ãÏ³Ý 
À. Ð²Üð²ÚÆÜ ê²ÜÐ²Ü¶àôÚò 

55. Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ë³ÝÑ³Ý·áõÛó.           1) Ï³ 2) ãÏ³  (³ÝóÝ»É Ñ³ñó 66-ÇÝ) 



56. ë³ÝÑ³Ý·áõÛóÇ ¹é³Ý É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ____ ëÙ  
57. ë³ÝÑ³Ý·áõÛóÇ ¹áõéÁ µ³óíáõÙ ¿                1) ¹»åÇ  ¹áõñë     2) ¹»åÇ Ý»ñë          3) ¹»åÇ ÏáÕù 
58. ¹»åÇ ½áõ·³ñ³Ý³ÏáÝù / “Ãáõñù³Ï³Ý” ½áõ·.-Ý  ë³ÛÉ³ÏÇ Ùáï»óÙ³ÝÁ ËáãÁÝ¹áïáÕ ³é³ñÏ³/Ý»ñ/.   

 1) Ï³ ___________________________________________________________________            2) ãÏ³   
59. ë³ÝÑ³Ý·áõÛóáõÙ ë³ÛÉ³ÏÇ ï»Õ³ß³ñÅÙ³Ý, åïïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ  
        1) Ï³       2) ãÏ³  _______________________________________________________ 
60.  ë³ÝÑ³Ý·áõÛóáõÙ Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í µéÝ³ÓáÕ.  

   1) Ï³ ______ëÙ µ³ñÓñáõÃÛ³Ùµ          2) ãÏ³     (³ÝóÝ»É Ñ³ñó 62-ÇÝ) 
61. µéÝ³ÓáÕÇ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ  ½áõ·³ñ³Ý³ÏáÝùÇó  _________ ëÙ  
62. ½áõ·³ñ³Ý³ÏáÝùÇ / “Ãáõñù³Ï³Ý” ½áõ·.-Ç  ÏáÕ³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ  ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ.  

   1 )   Ï³` ³é³Ýó ËáãÁÝ¹-Ç,  ËáñáõÃÛáõÝ  _____ ëÙ,  É³ÛÝáõÃÛáõÝ______ ëÙ  ,  
        2)ËáãÁÝ¹áïáÕ ³é³ñÏ³ÛÇ ËáñáõÃÛáõÝÁ ·áõ·-Çó_______ëÙ, ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ____ëÙ ,             
ËáãÁÝ¹áïáÕ ³é³ñÏ³ÛÇ É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ½áõ·-Çó_______ëÙ, ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ _____ ëÙ,  3)   ãÏ³ ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ     
63. ½áõ·³ñ³Ý³ÏáÝùÇ / “Ãáõñù³Ï³Ý” ½áõ·.-Ç  ¹ÇÙ³óÇ Ñ³ïí³ÍáõÙ   ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ.   

  1)   Ï³` ³é³Ýó ËáãÁÝ¹-Ç,  ËáñáõÃÛáõÝ  _____ ëÙ,  É³ÛÝáõÃÛáõÝ______ ëÙ  ,  
       2)ËáãÁÝ¹áïáÕ ³é³ñÏ³ÛÇ ËáñáõÃÛáõÝÁ ·áõ·-Çó_______ëÙ, ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ____ëÙ ,            
ËáãÁÝ¹áïáÕ ³é³ñÏ³ÛÇ É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ½áõ·-Çó_______ëÙ, ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ _____ ëÙ ,   3) ãÏ³  ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ  
64. Éí³ó³ñ³Ý   ë³ÝÑ³Ý·áõÛóáõÙ.      1) Ï³_____ëÙ  µ³ñÓñáõÃÛ³Ùµ       2) ãÏ³   
65. ï³·Ý³åÇ Ïá×³Ï  ë³ÝÑ³Ý·áõÛóáõÙ.    65.1     1) Ï³        2) ãÏ³ (³ÝóÝ»É Ñ³ñó 66 -ÇÝ) 
                                                                      65.2   Ïá×³ÏÇ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ ½áõ·³ñ³Ý³ÏáÝùÇó   ________ ëÙ 
Â©  ØÆ²ÚÜ êî²òÆàÜ²ð ´àôÄÐ²êî²îàôÂÚàôÜÜºðÆ Ð²Ø²ð 

66.  ÑÇí³Ý¹³ë»ÝÛ³Ï/Ý»ñ/áõÙ  ë³ÛÉ³Ïáí Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙÇ ï»Õ³ß³ñÅÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ.                 
1) Ï³       2) ãÏ³ _____________________________________________ 

67.  ë³ÝÑ³Ý·áõÛó ÑÇí³Ý¹³ë»ÝÛ³Ï/Ý»ñ/áõÙ .    
1) Ï³ µáÉáñ ÑÇí³Ý¹³ë»ÝÛ³ÏÝ»ñáõÙ,  2) Ï³ ÙÇ³ÛÝ í×³ñáíÇ ÑÇí³Ý¹³ë»ÝÛ³ÏÝ»ñáõÙ,  3) Ï³ áã µáÉáñ ÑÇí³Ý-
¹³ë»ÝÛ³ÏÝ»ñáõÙ ¥³ÝÏ³Ë í×³ñáíÇ Ï³Ù ³Ýí×³ñ ÉÇÝ»Éáõó¤  4)  ãÏ³ áã ÙÇ ÑÇí-áõÙ (³ÝóÝ»É Ñ³ñó 78-ÇÝ) 

68. ë³ÝÑ³Ý·áõÛóÇ ¹é³Ý É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ____ ëÙ   
69. ë³ÝÑ³Ý·áõÛóÇ ¹áõéÁ µ³óíáõÙ ¿                1) ¹»åÇ  ¹áõñë     2) ¹»åÇ Ý»ñë          3) ¹»åÇ ÏáÕù 
70. ¹»åÇ ½áõ·³ñ³Ý³ÏáÝù/ “Ãáõñù³Ï³Ý” ½áõ·.-Ý  ë³ÛÉ³ÏÇ Ùáï»óÙ³ÝÁ ËáãÁÝ¹áïáÕ ³é³ñÏ³/Ý»ñ/.     

 1) Ï³       2) ãÏ³   
71. ë³ÝÑ³Ý·áõÛóáõÙ ë³ÛÉ³ÏÇ ï»Õ³ß³ñÅÙ³Ý , åïïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ  
        1) Ï³       2) ãÏ³   
72. ë³ÝÑ³Ý·áõÛóáõÙ Ñ³ßÙ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í µéÝ³ÓáÕ.  

 1) Ï³ ____ëÙ µ³ñÓñáõÃÛ³Ùµ           2) ãÏ³ (³ÝóÝ»É Ñ³ñó 74-ÇÝ) 
73. µéÝ³ÓáÕÇ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ  ½áõ·³ñ³Ý³ÏáÝùÇó  _________ ëÙ  
74. ½áõ·³ñ³Ý³ÏáÝùÇ / “Ãáõñù³Ï³Ý” ½áõ·.-Ç  ÏáÕ³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ   ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ.  

 1)    Ï³` ³é³Ýó ËáãÁÝ¹-Ç,  ËáñáõÃÛáõÝ  _____ ëÙ,  É³ÛÝáõÃÛáõÝ______ ëÙ  ,  
       2) ËáãÁÝ¹áïáÕ ³é³ñÏ³ÛÇ ËáñáõÃÛáõÝÁ ·áõ·-Çó_______ëÙ, ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ____ëÙ,            
ËáãÁÝ¹áïáÕ ³é³ñÏ³ÛÇ É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ½áõ·-Çó_______ëÙ, ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ _____ ëÙ,    3)  ãÏ³ ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ     
75. ½áõ·³ñ³Ý³ÏáÝùÇ / “Ãáõñù³Ï³Ý” ½áõ·.-Ç  ¹ÇÙ³óÇ Ñ³ïí³ÍáõÙ   ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ. 
     1 )    Ï³` ³é³Ýó ËáãÁÝ¹-Ç,  ËáñáõÃÛáõÝ  _____ ëÙ,  É³ÛÝáõÃÛáõÝ______ ëÙ  ,  

      2) ËáãÁÝ¹áïáÕ ³é³ñÏ³ÛÇ ËáñáõÃÛáõÝÁ ·áõ·-Çó_______ëÙ, ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ____ëÙ ,            
ËáãÁÝ¹áïáÕ ³é³ñÏ³ÛÇ É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ½áõ·-Çó_______ëÙ, ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ _____ ëÙ ,  3)  ãÏ³ ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ     
76. Éí³ó³ñ³Ý ë³ÝÑ³Ý·áõÛóáõÙ.      1) Ï³_____ëÙ  µ³ñÓñáõÃÛ³Ùµ       2) ãÏ³   
77. ï³·Ý³åÇ Ïá×³Ï  ë³ÝÑ³Ý·áõÛóáõÙ. 
  77.1     1) Ï³        2) ãÏ³ (³ÝóÝ»É Ñ³ñó 78 -ÇÝ) 
  77.2      Ïá×³ÏÇ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ ½áõ·³ñ³Ý³ÏáÝùÇó   ________  ëÙ 
78. µáõÅÑ³ëï³ïáõÃÛáõÝáõÙ ëáÝá·ñ³ýÇ³ÛÇ ë»ÝÛ³Ï            1 ) Ï³       2) ãÏ³  (³ÝóÝ»É Ñ³ñó  80-ÇÝ) 
79. ëáÝá·ñ³ýÇ³ÛÇ ³å³ñ³ïÇÝ ë³ÛÉ³Ïáí Ùáï»Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ.      1 ) Ï³      2) ãÏ³ 
80.  µáõÅÑ³ëï³ïáõÃÛáõÝáõÙ  é»Ýï·»ÝÇ ë»ÝÛ³Ï  1 ) Ï³       2) ãÏ³  (³í³ñï»É ¹Çï³ñÏáõÙÁ) 
81. é»Ýï·»ÝÇ ³å³ñ³ïÇÝ ë³ÛÉ³Ïáí Ùáï»Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ï³ñ³ÍáõÃÛáõÝ .        1 ) Ï³     2) ãÏ³   
 Ä© ²ÚÈ  ØºÎÜ²´²ÜàôÂÚàôÜÜºð 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Èñ³óñ»ó __________________________________________ (³ÝáõÝ« ³½·³ÝáõÝ) 
êïáñ³·ñáõÃÛáõÝ ________________   ²Ùë³ÃÇí _________________     ÀÝ¹áõÝ»óª ____________________   



ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2 

Դիտարկված հաստատությունների ֆիզիկական մատչելիության 
գնահատման  ցուցանիշների  սանդղակները 

 

Ա. Կողնակի և թեքահարթակի մատչելիության գնահատման  սանդղակ 

Կողնակ թեքահարթակով, որը իդեալականորեն 
համապատասխանում է նորմերին 

Կողնակի  ընդհ. բարձրություն * 
12/11 

Կողնակ թեքահարթակով, որը շատ լավ  
համապատասխանում է նորմերին 

Կողնակի  ընդհ. բարձրություն * 10/9 

Կողնակ թեքահարթակով, որը բավարար չափով 
համապատասխանում է նորմերին 

Կողնակի  ընդհ. բարձրություն * 8/7 

Կողնակ թեքահարթակով, որը չի 
համապատասխանում  նորմերին 

Կողնակի  ընդհ. բարձրություն * 6 

Կողնակ թեքահարթակով, որը վտանգավոր է 
սայլակով հաշմանդամի համար 

Աստիճանների ընդհ. բարձրություն  
* ‹6 

 

Բ. Աստիճանների և թեքահարթակի  մատչելիության գնահատման  սանդղակ 

Աստիճաններ թեքահարթակով, որը իդեալականորեն 
համապատասխանում է նորմերին 

Աստիճանների ընդհ. 
բարձրություն * 12/11 

Աստիճաններ թեքահարթակով, որը շատ լավ  
համապատասխանում է նորմերին 

Աստիճանների  ընդհ. 
բարձրություն * 10/9 

Աստիճաններ թեքահարթակով, որը բավարար չափով 
համապատասխանում է նորմերին 

Աստիճանների ընդհ. 
բարձրություն * 8/7 

Աստիճաններ թեքահարթակով, որը չի 
համապատասխանում  նորմերին 

Աստիճանների ընդհ. 
բարձրություն * 6 

Աստիճաններ թեքահարթակով, որը վտանգավոր է 
սայլակով հաշմանդամի համար 

Աստիճանների ընդհ. 
բարձրություն * ‹6 

 

Գ. Թեքահարթակի եզրաշերտի մատչելիության գնահատման  սանդղակ 

Եզրաշերտ, որը չի համապատասխանում 
նորմերին 

3 սմ-ից պակաս բարձրություն 

Եզրաշերտ, որը  համապատասխանում է 
նորմերին 

3սմ-ից ավել բարձրություն 

 

 



Դ. Դռան լայնության մատչելության  գնահատման  սանդղակ 

Դուռ, որը լավ կերպով համապատասխանում է նորմերին 70 սմ և ավել լայնություն 
Դուռ, որը բավարար չափով համապատասխանում է նորմերին 66-69սմ լայնություն 
Դուռ, որը մատչելի է միայն նեղ սայլակների համար 64-65սմ լայնություն 
Դուռ, որը ընդհանրապես մատչելի չէ որևէ սայլակի համար  64սմ-ից պակաս 

լայնություն 
 

Ե. Սանհանգույցի բռնաձողի բարձրության և զուգ.-ից հեռավորության մատչելիության 
գնահատման  սանդղակ  

 Բարձրությունը հատակից Հեռավորությունը զուգ.-
ից 

Համապատասխանում է նորմերին 75-85 սմ 5-15 սմ 
Չի համապատասխանում նորմերին 75սմ-ից  ցածր և  85սմ-ից  

բարձր 
5սմ-ից պակաս և   15սմ-
ից ավել 

 

Զ. Սանհանգույցում զուգ.-ից տագնապի կոճակի հեռավորության մատչելիության 
գնահատման  սանդղակ  

Տագնապի կոճակի հեռավորությունը զուգ.-ից 
համապատասխանում է  նորմերին 

5-15 սմ 

Տագնապի կոճակի հեռավորությունը զուգ.-ից չի 
համապատասխանում   նորմերին 

5սմ-ից պակաս և   
15սմ-ից ավել 

 

Է. Սանհանգույցում լվացարանի բարձրության մատչելիության գնահատման  սանդղակ  

Լվացարանի բարձրությունը  համապատասխանում է  
նորմերին 

80-87 սմ 

Լվացարանի բարձրությունը  չի համապատասխանում   
նորմերին 

79-ից պակաս և  
 88սմ-ից ավել 

 

Թ. Սայլակի տեղաշարժման  և տեղակայման  համար անհրաժեշտ տարածության 
մատչելիության գնահատման  սանդղակ 

 Լայնություն Խորություն 
Սայլակի տեղաշարժման և տեղկայման 
համար անհրաժեշտ տարածություն 

70-80սմ  և ավելի   90-100սմ և ավելի 

 



Հաստատություն Խնդիր(ներ) Հանձնարարական(ներ)

1

Հայկական Կարմիր Խաչի 
«Գրացիա» հետվնասված-
քային վերականգնողական 
կենտրոն

2
«Արմենիա» 
հանրապետական ԲԿ

Սանհանգույցներում չկան բռնաձողեր և տագնապի կոճակներ։
Յուրաքանչյուր բաժանմունքի առնվազն 1-2 
հիվանդասենյակների սանհանգույցներում 
տեղադրել բռնաձողեր և տագնապի կոճակներ։

3
«Դիագնոստիկա» բժշկական 
կենտրոն

Սանհանգույցում չկա բռնաձող և տագնապի կոճակ։
Սանհանգույցում տեղադրել բռնաձող և 
տագնապի կոճակ:

4 Օրթեզավորման կենտրոն
Հանրային սանհանգույցում չկա բռնաձող, տագնապի կոճակ, լվացարանը 
ցածր է

Ձեռնարկել միջոցներ սանհանգույցն ավելի  
մատչելի դարձնելու համար

5 Հայ-ամերիկյան 
առողջության կենտրոն

Հանրային սանհանգույցում չկա բռնաձող և  տագնապի կոճակ, 
հիվանդասենյակների սանհանգույցում չկա տագնապի կոճակ

Ձեռնարկել միջոցներ սանհանգույցն ավելի 
մատչելի դարձնելու համար

6 «Գապէքս» աչքի կլինիկա

7

Հայաստանի 
Առիթմոլոգիական 
սրտաբանական կենտրոն 
ՍՊԸ

Թեքահարթակը չունի եզրաշերտ: Սանհանգույցում չկա բռնաձող և 
տագնապի կոճակ

Կառուցել եզրաշերտ թեքահարթակի վրա։ 
Տեղադրել սանհանգույցում բռնաձող և 
տագնապի կոճակ

8
Պերինատոլոգիայի, 
մանկաբարձության և 
գինեկոլոգիայի ինստիտուտ

Թեքահարթակը չունի բազրիկ և եզրաշերտ։ Սանհանգույցում չկան բռնաձող 
և տագնապի կոճակ։

Կառուցել բազրիկ և եզրաշերտ թեքահարթակի 
վրա։ Սանհանգույցում տեղադրել բռնաձող և 
տագնապի կոճակ։

9
«Արթմեդ» բժշկական 
վերականգնողական 
կենտրոն

Հանրային և հիվանդասենյակներում գտնվող սանհանգույցներում չկան 
բռնաձողեր և տագնապի կոճակներ

Տեղադրել բռնաձող և տագնապի կոճակ 
առնվազն` 1-2 հիվանդասենյակների 
սանհանգույցներում

10 «Օպտոմեդ Կանադա» աչքի 
ախտաճանաչյան կենտրոն

Թեքահարթակը չունի բազրիկ և եզրաշերտ։ Սանհանգույցում չկան բռնաձող 
և տագնապի կոճակ։

Կառուցել բազրիկ և եզրաշերտ թեքահարթակի 
վրա։ Սանհանգույցում տեղադրել բռնաձող և 
տագնապի կոճակ։

11 Համալսարանական 
կլինիկա թիվ 2

Սանհանգույցներում չկան բռնաձողեր և տագնապի կոճակներ։
Յուրաքանչյուր բաժանմունքի առնվազն 1-2 
հիվանդասենյակների սանհանգույցներում 
տեղադրել բռնաձողեր և տագնապի կոճակներ։

12 Թիվ 2 համալսարական 
կլինիկայի պոլիկլինիկա

Գլխավոր մուտքի մոտ 2 աստիճան (սակայն այլընտրանքային մուտքը 
մատչելի է)։ Անմատչելի սանհանգույցներ։

Կառուցել թեքահարթակ գլխավոր մուտքի մոտ։ 
Հիմնանորոգման ժամանակ նախատեսել 
մատչելի սանհանգույց

13
Թիվ 1 մանկական 
ստոմատոլոգիական 
պոլիկլինիկա

Անմատչելի սանհանգույց Հարմարեցնել սանհանգույցը։

14
Թիվ 3 մանկական 
ստոմատոլոգիական 
պոլիկլինիկա

Անմատչելի սանհանգույց (նեղ դուռ, բռնաձողի և տագնապի կոճակի 
բացակայություն)

Հարմարեցնել սանհանգույցը։

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3
Դիտարկված հաստատությունների դասակարգումն ըստ մատչելիության

Բուժհաստատություններ

ՄԱՏՉԵԼԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 



15
«Ասպերա-Սկան գիտական 
ԲԿ

Սանհանգույցում բռնաձողի և տագնապի կոճակի բացակայություն
Սանհանգույցում տեղադրել բռնաձող և 
տագնապի կոճակ

16 Դեղատուն 5+

17 «Լևոն և Լամառա» 
դեղատուն

18 911 դեղատուն Թեքահարթակը չունի բազրիք և եզրաշերտ
Կառուցել բազրիք և եզրաշերտ թեքահարթակի 
վրա

Հաստատություն Խնդիր(ներ) Հանձնարարական(ներ)

1 «Նաիրի» բժշկական կենտրոն
Սրճարանի ճանապարհին 3 աստիճաններ։ Սանգանգույցներում չկան 
բռնաձողեր և տագնապի կոճակներ։

Կառուցել թեքահարթակ։ Յուրաքանչյուր 
բաժանմունքի առնվազն 1-2 
հիվանդասենյակների սանհանգույցներում 
տեղադրել հատակին ամրացվող բռնաձողեր և 
տագնապի կոճակներ։

2 «Մալաթիա» ԲԿ

Հանրային սանհանգույցն ու հիվանդասենյակների սանհանգույցները 
մատչելի չեն սայլակով հաշմանդամի համար (բռնաձող, տագնապի կոճակ, 
լվացարանի բարձրություն, դուռ, սայլակի համար տեղաշարժվելու 
տարածություն)

Հարմարեցնել հանրային սանհանգույցն ու  
առնվազն 1 հիվանդասենյակի սանհանգույց     

3 «Քանաքեռ-Զեյթուն» ԲԿ

Հանրային սանհանգույցն ու հիվանդասենյակների սանհանգույցները 
մատչելի չեն սայլակով հաշմանդամի համար (բռնաձող, տագնապի կոճակ, 
լվացարանի բարձրություն, դուռ, սայլակի համար տեղաշարժվելու 
տարածություն)

Հարմարեցնել հանրային սանհանգույցն ու  
առնվազն 1 հիվանդասենյակի սանհանգույց     

4 «Վիվա-Մեդիկա» ԲԿ

 Կողնակ փողոցում և  մեկ աստիճան մուտքի մոտ, որոնց  թեքահարթակները 
չեն համապատասխանում նորմերին, հանրային սանհանգույցը մատչելի չէ 
(բռնաձող, տագնապի կոճակ, սայլակի համար տեղաշարժվելու 
տարածություն)

Վերակառուցել թեքահարթակներն ըստ 
նորմերի, հարմարեցնել հանրային 
սանհանգույցը

5
«Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ» 
ԲԿ ծննդատուն

Գլխավոր մուտքի մոտ նորմայից թեկ թեքահարթակ, անմատչելի 
սանհանգույցներ

Վերակառուցել թեքահարթակը, 
հիմնանորոգման ժամանակ յուրաքանչյուր 
բաժանմունքի առնվազն 1 սենյակում 
նախատեսել մատչելի սանհանգույց

6 ԵՊԲՀ թիվ 1 պոլիկլինիկա
Մեկ աստիճան մուտքի մոտ, հանրային սանհանգույցը մատչելի չէ (բռնաձող, 
տագնապի կոճակ, սայլակի համար տեղաշարժվելու տարածություն, 
լվացարանը ցածր է)

Կառուցել թեքահարթակ, հարմարեցնել 
հանրային սանհանգույցը    

7
Համալսարանական 
կլինիկական համալիր

Հանրային սանհանգույցը մատչելի չէ սայլակով հաշմանդամի համար 
(բռնաձող, տագնապի կոճակ, լվացարանի բարձրություն, դուռ, սայլակի 
համար տեղաշարժվելու տարածություն)

Հարմարեցնել հանրային սանհանգույցը    

8 «Դիագեն պլյուս» 
ախտորոշման կենտրոն

Կողնակ փողոցում, երկու աստիճան մուտքի մոտ, հանրային սանհանգույցը 
մատչելի չէ սայլակով հաշմանդամի համար (բռնաձող, տագնապի կոճակ, 
լվացարանի բարձրություն, նեղ դուռ)

Կառուցել թեքահարթակներ կողնակի և 
աստիճանի մոտ, հարմարեցնել հանրային 
սանհանգույցը    

9 «Արաբկիր» ԲԿ

Հանրային սանհանգույցն ու հիվանդասենյակների սանհանգույցները 
մատչելի չեն սայլակով հաշմանդամի համար (բռնաձող, տագնապի կոճակ, 
լվացարանի բարձրություն, դուռ, սայլակի համար տեղաշարժվելու 
տարածություն)

Հարմարեցնել հանրային սանհանգույցն ու  
առնվազն 1 հիվանդասենյակի սանհանգույց     

ՀԻՄՆԱԿԱՆՈՒՄ ՄԱՏՉԵԼԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
* կողնակ կամ 1+1 աստիճան, իդեալական սանհագույցի բացակայություն ստացիոնար բուժհաստատությունների հիվանդասենյակներում



10 «Աղաբեկյան» ախտորոշիչ 
կլինիկա

Կողնակ փողոցում, երկու աստիճան առաջին հարկում, հանրային 
սանհանգույցը մատչելի չէ սայլակով հաշմանդամի համար (բռնաձող, 
տագնապի կոճակ, նեղ դուռ)

Կառուցել թեքահարթակներ կողնակի և 
աստիճանների մոտ, հարմարեցնել հանրային 
սանհանգույցը    

11
«Բելադենտ» 
ստոմատոլոգիական 
կենտրոն

Մեկ աստիճան մուտքի մոտ և առաջին հարկում, հանրային սանհանգույցը 
մատչելի չէ (բռնաձող, տագնապի կոճակ, լվացարանը ցածր է, դուռը նեղ է)

Կառուցել թեքահարթակներ աստիճանների 
մոտ, հարմարեցնել հանրային սանհանգույցը    

12 «Մալաթիա» ԲԿ 
պոլիկլինիկա

Մուտքի մոտ նորման գերազանցող շեմ
Վերակառուցել շեմը` 
համապատասխանեցնելով նորմերին

13 «Ալֆա Ֆարմ» ՓԲԸ
Փողոցում կողնակ առանց թեքահարթակի։ Մուտքի մոտ 1 աստիճան  առանց 
թեքահարթակի

Կառուցել թեքահարթակներ

14 Սիրտ-անոթային 
բուժախտորոշիչ կենտրոն

Փողոցում կողնակ առանց թեքահարթակի։ Անմատչելի սանհանգույց
Կառուցել թեքահարթակ: Հիմնանորոգման 
ժամանակ նախատեսել մատչելի սանհանգույց

15
Նորադենտ 
ստոմատոլոգիական 
կենտրոն

Դեպի որոշ կաբինետներ տանող 4 աստիճաններ։ Անմատչելի սանհանգույց
Կառուցել թեքահարթակ։ Հիմնանորոգման 
ժամանակ նախատեսել մատչելի սանհանգույց

16 Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ ԲԿ
Որոշ սայլակների համար անանցանելի (նեղ) դռներ, անմատչելի 
սանհանգույց

Նորոգման ժամանակ, լայնացնել դռները և 
յուրաքանչյուր բաժանմունքում նախատեսել 
առնվազն մեկ մատչելի սանհանգույց

17
Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ 
պոլիկլինիկա 
մեծահասակների համար 

Մուտքի մոտ տանող ճանապարհին մեծ ծաղկամաններ, սանհանգույցում 
բռնաձողի և տագնապի կոճակի բացակայություն

Տեղափոխել ծաղկամանները, սանհանգույցում 
տեղադրել բռնաձող և տագնապի կոճակ

18 Թիվ 2 բուժմիավորում
Մեկ աստիճան մուտքի մոտ։ Անմատչելի սանհանգույց (հատկապես՛ 
տղամարդկանց)

Կառուցել թեքահարթակ։ Հիմնանորոգման 
ժամանակ նախատեսել մատչելի սանհանգույց

Հաստատություն Խնդիր(ներ) Հանձնարարական(ներ)

Համալսարանական թիվ 1 
մանկական հիվանդանոց

Մուտքի մոտ երկու  և առաջին հարկում երեք  աստիճան, որոնց 
թեքահարթակները  չեն համապատասխանում նորմերին, հանրային 
սանհանգույցը մատչելի չէ (բռնաձող, տագնապի կոճակ, լվացարանը ցածր 
է,սայլակի համար տեղաշարժվելու տարածություն), ոչ մի 
հիվանդասենյակում չկա սանհանգույց

Կառուցել թեքահարթակներ  աստիճանների 
մոտ, հարմարեցնել հանրային սանհանգույցը, 
նախատեսել առնվազն մեկ հիվանդասենյակ 
սանհանգույցով    

2
Համալսարանական թիվ 1 
կլինիկական հիվանդանոց

Երեք աստիճան մուտքի մոտ(այլընտրանքային), որի թեքահարթակը չի 
համապատասխանում նորմերին, հանրային սանհանգույցը մատչելի չէ 
սայլակով հաշմանդամի համար (բռնաձող, տագնապի կոճակ, լվացարանի 
բարձրություն, դուռ, սայլակի համար տեղաշարժվելու տարածություն)

Վերակառուցել թեքահարթակն ըստ նորմերի, 
հարմարեցնել հանրային սանհանգույցը    

3 Թիվ 8 պոլիկիլինիկա

Չորս աստիճան փողոցում, երեք աստիճան մուտքի մոտ, մեկ աստիճան 
վերելակ տանող ճանապարհին, հանրային սանհանգույցը  մատչելի չի 
սայլակով հաշմանդամի համար (բռնաձող, տագնապի կոճակ, լվացարանի 
բարձրություն, դուռ)

Կառուցել թեքահարթակներ  աստիճանների 
մոտ, հարմարեցնել հանրային սանհանգույցը

4
«Արբես» առողջության 
կենտոն

Բազմաթիվ աստիճաններ մուտքի մոտ, որի թեքահարթակը չի 
համապատասխանում նորմերին, հանրային սանհանգույցը  մատչելի չի 
սայլակով հաշմանդամի համար (բռնաձող, տագնապի կոճակ, լվացարանի 
բարձրություն, նեղ դուռ)

Վերակառուցել թեքահարթակը, հարմարեցնել 
հանրային սանհանգույցը 

5 «Մեդլայն» ԲԿ
Չորս աստիճան մուտքի մոտ, հանրային սանհանգույցը  մատչելի չի 
սայլակով հաշմանդամի համար (բռնաձող, տագնապի կոճակ, նեղ դուռ)

Կառուցել թեքահարթակ աստիճանների մոտ, 
հարմարեցնել հանրային սանհանգույցը

* 2-4 աստիճան , այլ խոչընդոտներ

1

ԴԺՎԱՐԱՄԱՏՉԵԼԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ



6
«Արֆամեդ» լսողական 
ապարատների կենտրոն

Կողնակ փողոցում, երկու աստիճան մուտքի մոտ, հանրային սանհանգույցը  
մատչելի չի սայլակով հաշմանդամի համար (աստիճան մուտքի մոտ, 
բռնաձող, տագնապի կոճակ, լվացարանի բարձրություն, նեղ դուռ)

Կառուցել թեքահարթակ կողնակի և 
աստիճանների մոտ, հարմարեցնել հանրային 
սանհանգույցը

7 «Նատալի Ֆարմ» դեղատուն
Փողոցում կա կողնակ առանց թեքահարթակի։ Մուտքի մոտ կան 2 
աստիճաններ առանց թեքահարթակի։

Կառուցել թեքահարթակներ

8
«Նատուր-Պրոդուկտ» 
դեղատուն

Փողոցում կողնակ, մուտքի մոտ 3 աստիճաններ (անբավարար տարածության 
պատճառով մշտական թեքահարթակի կառուցումը հնարավոր չէ)

Կառուցել շարժական թեքահարթակներ

9
«Դիադենտ» 
ստոմատոլոգիական 
կենտրոն

Անմատչելի սանհանգույց, վերելակի բացակայություն
Հիմնանորոգման ժամանակ նախատեսել 
մատչելի սանհանգույց և վերելակ

10 Թիվ 4 պոլիկլինիկա
2 աստիճան մուտքի մոտ, 4 աստիճան ներսում (մշտական թեքահարթակի 
կառուցումը հնարավոր չէ), անմատչելի սանհանգույց

Կառուցել թեքահարթակներ (այդ թվում` 
շարժական թեքահարթակ ներսում), 
հիմնանորոգման ժամանակ նախատեսել 
մատչելի սանհանգույց

11 «Սպեղանի-Գրական» ԲԿ
Կողնակ, 1 աստիճան մուտքի մոտ և 2 աստիճան ներսում (մշտական 
թեքահարթակի կառուցումը հնարավոր չէ), անմատչելի սանհանգույց 

Կառուցել շարժական թեքահարթակներ, 
հիմնանորոգման ժամանակ նախատեսել 
մատչելի սանհանգույց

12
Մալայանի անվան 
ակնաբուժական կլինիկա

Նորմային չհամապատասխանող թեքահարթակ, նեղ դռներ, անմատչելի 
սանհանգույց

Վերակառուցել թեքահարթակը, դռները 
լայնացնել, հիմնանորոգման ժամանակ 
նախատեսել մատչելի սանհանգույց

13 «Պրոմեթեյ» ԲԿ 1 աստիճան մուտքի մոտ, 2 աստիճան ներսում, անմատչելի սանհանգույց
Կառուցել թեքահարթակներ, հիմնանորոգման 
ժամանակ նախատեսել մատչելի սանհանգույց

14 Թիվ 13 պոլիկլինիկա
Քարքարոտ գետնածածք փողոցում, գլխավոր մուտքի մոտ նորմայից թեք 
թեքահարթակ, անմատչելի սանհանգույցներ, 2-րդ և 3-րդ հարկերը 
անմատչելի են վերելակի բացակայության պատճառով:

Ասֆալտապատել փողոցը, 
համապատասխանեցնել մուտքի 
թեքահարթակը նորմերին, հիմնանորոգման 
ժամանակ տեղադրել վերելակ և նախատեսել 
մատչելի սանհանգույց

15 Թիվ 21 պոլիկլինիկա
2 աստիճան մուտքի մոտ, վերելակի բացակայություն (2-հարկանի 
հաստատությունը), անմատչելի սանհանգույց

Կառուցել թեքահարթակ մուտքի մոտ, 
հիմնանորոգման ժամանակ տեղադրել 
վերելակ 

16
«Արմենիա» 
հանրապետական      ԲԿ-ի 
պոլիկլինիկա

5 աստիճան մուտքի մոտ, վերելակը 2-րդ հարկում չի կանգնում, անմատչելի 
սանհանգույց

Գլխավոր մուտքի մոտ կառուցել 
թեքահարթակ, ներկայումս ընթացող 
հիմնավերանորոգման աշխատանքների 
արդյունքում հարմարեցնել սանհանգույցը, 
կարգավորել վերելակի աշխատանքը:

17 Էրեբունի ԲԿ պոլիկլինիկա
2 աստիճան մուտքի մոտ, 1 աստիճան առաջին հարկում, անմատչելի 
հանրային սանհանգույց (նեղ դուռ, բռնաձողի  և տագնապի կոճակի 
բացակայություն)

Կառուցել թեքահարթակներ, հիմնանորոգման 
ժամանակ նախատեսել մատչելի հանրային  
սանհանգույց

18

«Դենտա Էլիտա» 
ստոմատոլոգիական 
կենտրոն

4 աստիճան 1-ին հարկում, (անբավարար տարածության պատճառով 
մշտական թեքահարթակի կառուցումը հնարավոր չէ), անմատչելի 
սանհանգույց

Կառուցել շարժական թեքահարթակ, 
հիմնավերանորոգման ժամանակ նախատեսել 
մատչելի սանհանգույց

19

Է. Մնացականյանի անվ. 
մանկական 
ստոմատոլոգիական 
կենտրոն

2 աստիճան մուտքի մոտ, 1 աստիճան առաջին հարկում, անմատչելի 
սանհանգույց

Կառուցել թեքահարթակներ, հիմնանորոգման 
ժամանակ նախատեսել մատչելի հանրային  
սանհանգույց



20
Թիվ 5 մանկական 
ստոմատոլոգիական 
կենտրոն

3 աստիճան մուտքի մոտ, հանրային սանհանգույցում չկա բռնաձող և 
տագնապի կոճակ

Կառուցել թեքահարթակ,  հանրային 
սանհանգույցում տեղադրել բռնաձող և 
տագնապի կոճակ  

21 «Զեյթուն սիրտ-անոթ» ԲԿ

2 աստիճան փողոցում, 1 աստիճան այլընտրանքային մուտքի մոտ, 
հանրային սանհանգույցն ու հիվանդասենյակների սանհանգույցները 
մատչելի չեն սայլակով հաշմանդամի համար (բռնաձող, տագնապի կոճակ, 
լվացարանի բարձրություն, դուռ, սայլակի համար տեղաշարժվելու 
տարածություն)

Կառուցել թեքահարթակ։ Հիմնանորոգման 
ժամանակ հարմարեցնել հանրային 
սանհանգույցն ու  առնվազն 1 
հիվանդասենյակի սանհանգույց     

Հաստատություն Խնդիր(ներ) Հանձնարարական(ներ)

1 «Շենգավիթ» ԲԿ

Բազմաթիվ աստիճաններ մուտքի մոտ, հանրային սանհանգույցն ու 
հիվանդասենյակների սանհանգույցները մատչելի չեն սայլակով 
հաշմանդամի համար (բռնաձող, տագնապի կոճակ, լվացարանի 
բարձրություն, դուռ, սայլակի համար տեղաշարժվելու տարածություն)

Կառուցել թեքահարթակ, հարմարեցնել 
հանրային սանհանգույցն ու առնվազն 1 
հիվանդասենյակի սանհանգույց     

2 «Սեբաստիա» ԲԿ

Բազմաթիվ աստիճաններ մուտքի մոտ, հանրային սանհանգույցն ու 
հիվանդասենյակների սանհանգույցները մատչելի չեն սայլակով 
հաշմանդամի համար (բռնաձող, տագնապի կոճակ, լվացարանի 
բարձրություն, դուռ, սայլակի համար տեղաշարժվելու տարածություն)

Կառուցել թեքահարթակ, հարմարեցնել 
հանրային սանհանգույցն ու  առնվազն 1 
հիվանդասենյակի սանհանգույց     

3
ԵՊԲԿ թիվ 1 
համալսարանական 
կլինիկա

Բազմաթիվ աստիճաններ առաջին հարկում, վերելակ չկա (երկհարկանի 
շենք) հանրային սանհանգույցն ու հիվանդասենյակների սանհանգույցները 
մատչելի չեն սայլակով հաշմանդամի համար (բռնաձող, տագնապի կոճակ, 
լվացարանի բարձրություն, դուռ, սայլակի համար տեղաշարժվելու 
տարածություն)

Կառուցել թեքահարթակ, հիմնանորոգման 
ժամանակ նախատեսել վերելակի տեղադրում, 
հարմարեցնել հանրային սանհանգույցն ու  
առնվազն 1 հիվանդասենյակի սանհանգույց     

4
«Գոյդենտ» 
ստոմատոլոգիական 
կենտրոն

Բազմաթիվ աստիճաններ մուտքի մոտ և առաջին հարկում, վերելակ չկա 
(երկհարկանի շենք),  հանրային սանհանգույցը մատչելի չէ սայլակով 
հաշմանդամի համար (բռնաձող, տագնապի կոճակ, լվացարանի 
բարձրություն, սայլակի համար տեղաշարժվելու տարածություն)

Կառուցել թեքահարթակներ, հիմնանորոգման 
ժամանակ նախատեսել վերելակի տեղադրում, 
հարմարեցնել հանրային սանհանգույցը     

5 Թիվ 19 պոլիկլինիկա
Բազմաթիվ աստիճաններ մուտքի մոտ, հանրային սանհանգույցը մատչելի չէ 
սայլակով հաշմանդամի համար (բռնաձող, տագնապի կոճակ, դուռ, սայլակի 
համար տեղաշարժվելու տարածություն)

Կառուցել թեքահարթակ, հարմարեցնել 
հանրային սանհանգույցը    

6
Թիվ 9 մանկական  
պոլիկլինիկա

Բազմաթիվ աստիճաններ մուտքի մոտ, վերելակ չկա (եռահարկ շենք),  
հանրային սանհանգույցը մատչելի չէ սայլակով հաշմանդամի համար 
(բռնաձող, տագնապի կոճակ,  սայլակի համար տեղաշարժվելու 
տարածություն)

Կառուցել թեքահարթակ, հիմնանորոգման 
ժամանակ նախատեսել վերելակի տեղադրում, 
հարմարեցնել հանրային սանհանգույցը     

7 Թիվ 12 պոլիկլինիկա
Բազմաթիվ աստիճաններ մուտքի մոտ, վերելակը տևական ժամանակ է չի 
աշխատում

Կառուցել թեքահարթակ, վերանորոգել 
վերելակը     

8
Հակատուբերկուլյոզային 
դիսպանսեր (պոլիկլինիկա)

Վերելակ չկա (չորս հարկանի շենք),  հանրային սանհանգույցը մատչելի չէ 
սայլակով հաշմանդամի համար (բռնաձող, տագնապի կոճակ,  սայլակի 
համար տեղաշարժվելու տարածություն, լվացարանի բարձրություն)

Հիմնանորոգման ժամանակ նախատեսել 
վերելակի տեղադրում, հարմարեցնել 
հանրային սանհանգույցը     

9 Թիվ 9 պոլիկլինիկա
Վերելակ չկա (երկհարկանի շենք), հանրային սանհանգույցը մատչելի չէ 
սայլակով հաշմանդամի համար (բռնաձող, տագնապի կոճակ, լվացարանի 
բարձրություն, սայլակի համար տեղաշարժվելու տարածություն)

Հիմնանորոգման ժամանակ նախատեսել 
վերելակի տեղադրում, հարմարեցնել 
հանրային սանհանգույցը     

ԱՆՄԱՏՉԵԼԻ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
*  5 և ավելի աստիճաններ, այլ խոչընդոտներ



10
«Նելադենտ» 
ստոմատոլոգիական 
կենտրոն

Բազմաթիվ աստիճաններ առաջին հարկում, վերելակ չկա (երկհարկանի 
շենք)

Կառուցել թեքահարթակ, հիմնանորոգման 
ժամանակ նախատեսել վերելակի տեղադրում   

11 Սարի-Թաղի պոլիկլինիկա

Բազմաթիվ  աստիճաններ մուտքի մոտ, որի թեքահարթակը չի 
համապատասխանում նորմերին, վերելակ չկա (երկհարկանի շենք), 
հանրային սանհանգույցը մատչելի չէ սայլակով հաշմանդամի համար 
(բռնաձող, տագնապի կոճակ, լվացարանի բարձրություն, սայլակի համար 
տեղաշարժվելու տարածություն)

Վերակառուցել թեքահարթակը, 
հիմնանորոգման ժամանակ նախատեսել 
վերելակի տեղադրում, հարմարեցնել 
հանրային սանհանգույցը          

12
«Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ 
պոլիկլինիկա

Վերելակ չկա (եռահարկ շենք), հանրային սանհանգույցում չկա բռնաձող և  
տագնապի կոճակ

Հիմնանորոգման ժամանակ նախատեսել 
վերելակի տեղադրում,  հանրային 
սանհանգույցում տեղադրել բռնաձող և 
տագնապի կոճակ     

13 Թիվ 20 պոլիկլինիկա

Բազմահարկ շինություն, որի վերելակի դուռը նեղ է և մատչելի չէ սայլակով 
հաշմանդամի համար, հանրային սանհանգույցը մատչելի չէ սայլակով 
հաշմանդամի համար (բռնաձող, տագնապի կոճակ,սայլակի համար 
տեղաշարժվելու տարածություն)

Վերակառուցել թեքահարթակը, 
հիմնանորոգման ժամանակ նախատեսել նոր 
վերելակ, որը կհամապատասխանի նորմերին, 
հարմարեցնել հանրային սանհանգույցը          

14 «Նորագավիթ» պոլիկլինիկա 
Վերելակ չկա (երկհարկանի շենք), հանրային սանհանգույցը մատչելի չէ 
սայլակով հաշմանդամի համար (բռնաձող, տագնապի կոճակ, սայլակի 
համար տեղաշարժվելու տարածություն)

Հիմնանորոգման ժամանակ նախատեսել 
վերելակի տեղադրում,  հարմարեցնել 
հանրային սանհանգույցը          

15 «Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ 

Աստիճաններ մուտքի մոտ թեքահարթակով, որը չի համապատասխանում 
նորմերին, հիվանդասենյակի սանհանգույցը մատչելի չէ սայլակով 
հաշմանդամի համար (բռնաձող, տագնապի կոճակ, նեղ դուռ, սայլակի 
համար տեղաշարժվելու տարածություն)

Վերակառուցել թեքահարթակը, հարմարեցնել 
հիվանդասենյակի առնվազն մեկ  սանհանգույց  

16 «Կարմիր բլուր» պոլիկլինիկա

Մուտքի դռան մոտ կա շեմ, որը մատչելի չէ սայլակով հաշմանդամի համար, 
վերելակ չկա (եռահարկ շենք), հանրային սանհանգույցը մատչելի չէ 
սայլակով հաշմանդամի համար (բռնաձող, տագնապի կոճակ, սայլակի 
համար տեղաշարժվելու տարածություն)

Վերակառուցել շեմը`  
համապատասխանեցնելով նորմերին, 
հիմնանորոգման ժամանակ նախատեսել 
վերելակի տեղադրում,  հարմարեցնել 
հանրային սանհանգույցը         

17
Յոլյանի անվ. 
արյունաբանական կենտրոն

Աստիճաններ մուտքի և այլընտրանքային մուտքի մոտ թեքահարթակով, որը 
չի համապատասխանում նորմերին, հանրային և հիվանդասենյակների 
սանհանգույցները մատչելի չեն սայլակով հաշմանդամի համար (բռնաձող, 
տագնապի կոճակ, նեղ դուռ, սայլակի համար տեղաշարժվելու 
տարածություն)

Վերակառուցել թեքահարթակները, 
հարմարեցնել հանրային սանհանգույցը  և 
առնվազն մեկ հիվանդասենյակի սանհանգույց   

18
«Քանաքեռ-Զեյթուն» ԲԿ 
պոլիկլինիկա 

Կողնակ փողոցում, մեկ աստիճան մուտքի մոտ, շեմ դռան մուտքի մոտ, որը 
մատչելի չէ սայլակով հաշմանդամի համար,աստիճաններ առաջին հարկում, 
որի թեքահարթակը չի համապատասխանում նորմերին,   հանրային 
սանհանգույցը մատչելի չէ սայլակով հաշմանդամի համար (բռնաձող, 
տագնապի կոճակ)

Կառուցել և վերակառուցել թեքահարթակները, 
հարմարեցնել հանրային սանհանգույցը           

19 «Վիրաբուժություն» ԲԿ

Փողոցից դեպի մուտք տանող ճանապարհին քարե ծաղկամաններ կան, 
որոնք խոչընդոտում են սայլակի տեղաշարժմանը, երեք աստիճան մուտքի 
մոտ, բազմաթիվ աստիճաններ առաջին հարկում, վերելակ չկա (եռահարկ 
շենք), հիվանդասենյակի սանհանգույցը մատչելի չէ սայլակով հաշմանդամի 
համար (բռնաձող, տագնապի կոճակ, նեղ դուռ,սայլակի համար 
տեղաշարժվելու տարածություն )

Տեղափոխել քարե ծաղկամանները, կառուցել 
թեքահարթակները, հիմնանորոգման 
ժամանակ նախատեսել վերելակի տեղադրում,  
հարմարեցնել հանրային սանհանգույցը          

20
«Միքայելյան» 
վիրաբուժության 
ինստիտուտ

Բազմաթիվ աստիճաններ մուտքի մոտ և առաջին հարկում,որոնց 
թեքահարթակները չեն համապատասխանում նորմերին,   հանրային 
սանհանգույցը մատչելի չէ սայլակով հաշմանդամի համար (բռնաձող, 
տագնապի կոճակ), ոչ մի հիվանդասենյակում չկա սանհանգույց

Վերակառուցել թեքահարթակները, 
հարմարեցնել հանրային սանհանգույցը  և 
նախատեսել առնվազն մեկսանհանգույցով 
հիվանդասենյակ         



21

Կուրորտաբանության և 
ֆիզիկական բժշկության 
գիտահետազոտական 
ինստիտուտ

Բազմաթիվ աստիճաններ մուտքի մոտ և առաջին հարկում, հաստատության 
ներսի դռները նեղ են, հանրային սանհանգույցը և հիվանդասենյակների 
սանհանգույցները  մատչելի չեն սայլակով հաշմանդամի համար (բռնաձող, 
տագնապի կոճակ, սայլակի համար տեղաշարժվելու տարածություն, 
լվացարանի բարձրություն, նեղ դուռ),

Կառուցել թեքահարթակներ , հարմարեցնել 
հանրային սանհանգույցը  և նախատեսել 
նորմերին համապատասխանող առնվազն մեկ 
սանհանգույցով հիվանդասենյակում          

22 «Մանուկ» պոլիկլինիկա Կողնակ փողոցում,  վերելակ չկա (չորս հարկանի շինություն)
Կառուցել թեքահարթակ, հիմնանորոգման 
ժամանակ նախատեսել վերելակի տեղադրում

23
«Նորք-Մարաշ» ինֆեկցիոն 
հիվանդանոց 

Բազմաթիվ աստիճաններ առաջին հարկում, վերելակ չկա (եռահարկ շենք), 
հանրային սանհանգույցը մատչելի չէ սայլակով հաշմանդամի համար 
(բռնաձող, տագնապի կոճակ,սայլակի համար տեղաշարժվելու 
տարածություն )

Կառուցել թեքահարթակ, հարմարեցնել 
հանրային սանհանգույցը        

24 Թիվ 1 ՀՍՊ ԵՊԲՀ

Երկու աստիճան մուտքի մոտ, բազմաթիվ աստիճաններ առաջին հարկում, 
վերելակ չկա  (երկհարկանի շինություն), հանրային սանհանգույցը մատչելի 
չէ սայլակով հաշմանդամի համար (բռնաձող, տագնապի կոճակ,սայլակի 
համար տեղաշարժվելու տարածություն, լվացարանի բարձրություն )

Կառուցել թեքահարթակներ, հիմնանորոգման 
ժամանակ նախատեսել վերելակի տեղադրում, 
հարմարեցնել հանրային սանհանգույցը        

25
Թիվ 3 ստոմատոլոգիական 
կլինիկա

Բազմաթիվ աստիճաններ առաջին հարկում, վերելակը չի 
համապատասխանում նորմերին (նեղ դուռ), հանրային սանհանգույցը 
մատչելի չէ սայլակով հաշմանդամի համար (բռնաձող, տագնապի 
կոճակ,սայլակի համար տեղաշարժվելու տարածություն, լվացարանի 
բարձրություն )

Կառուցել թեքահարթակ, հիմնանորոգման 
ժամանակ նախատեսել նոր վերելակի 
տեղադրում, հարմարեցնել հանրային 
սանհանգույցը        

26
Թիվ 3 կլինիկական 
հիվանդանոց

Բազմաթիվ աստիճաններ մուտքի մոտ, հանրային սանհանգույցը մատչելի չէ 
սայլակով հաշմանդամի համար (բռնաձող, տագնապի կոճակ,սայլակի 
համար տեղաշարժվելու տարածություն, լվացարանի բարձրություն, նեղ 
դուռ)

Կառուցել թեքահարթակ,  հարմարեցնել 
հանրային սանհանգույցը        

27
«Արաբկիր»  մանկական 
պոլիկլինիկա

Բազմաթիվ աստիճաններ մուտքի մոտ, որի թեքահարթակը չի 
համապատասխանում նորմերին,   վերելակ չկա  (եռահարկ շենք), հանրային 
սանհանգույցը մատչելի չէ սայլակով հաշմանդամի համար (բռնաձող, 
տագնապի կոճակ, լվացարանի բարձրություն)

Վերակառուցել թեքահարթակը, 
հիմնանորոգման ժամանակ նախատեսել 
վերելակի տեղադրում, հարմարեցնել 
հանրային սանհանգույցը          

28 «Զեյթուն» պոլիկլինիկա

Մուտքի դռան մոտ կա շեմ, որը մատչելի չէ սայլակով հաշմանդամի համար, 
առաջին հարկում մեկ աստիճան, վերելակ չկա (եռահարկ շենք), հանրային 
սանհանգույցը մատչելի չէ սայլակով հաշմանդամի համար (բռնաձող, 
տագնապի կոճակ, սայլակի համար տեղաշարժվելու տարածություն)

Վերակառուցել շեմը`  
համապատասխանեցնելով նորմերին, 
հիմնանորոգման ժամանակ նախատեսել 
վերելակի տեղադրում,  հարմարեցնել 
հանրային սանհանգույցը         

29
«Դոկտոր-Լազեր» բժշկական 
կլինիկա

Կողնակ փողոցում, բազմաթիվ աստիճաններ մուտքի մոտ և փողոցում, 
հանրային սանհանգույցը մատչելի չէ սայլակով հաշմանդամի համար 
(բռնաձող, տագնապի կոճակ, սայլակի համար տեղաշարժվելու 
տարածություն, նեղ դուռ)

Կառուցել թեքահարթակներ, հարմարեցնել 
հանրային սանհանգույցը         

30 Ուռոլոգիայի կենտրոն

Կողնակ փողոցում, բազմաթիվ աստիճաններ առաջին հարկում, հանրային 
սանհանգույցը և հիվանդասենյակի սանհանգույցը մատչելի չեն սայլակով 
հաշմանդամի համար (բռնաձող, տագնապի կոճակ, սայլակի համար 
տեղաշարժվելու տարածություն, նեղ դուռ)

Կառուցել թեքահարթակներ, հարմարեցնել 
հանրային սանհանգույցը    և նախատեսել 
առնվազն մեկ հիվանդասենյակի սանհանգույց   

31 Թիվ 18 պոլիկլինիկա

Կողնակ փողոցում, բազմաթիվ աստիճաններ փողոցում և մեկ աստիճան 
առաջին հարկում, վերելակ չկա (եռահարկ շենք),   հանրային սանհանգույցը  
մատչելի չէ սայլակով հաշմանդամի համար (բռնաձող, տագնապի կոճակ, 
սայլակի համար տեղաշարժվելու տարածություն, նեղ դուռ)

Կառուցել թեքահարթակներ, հարմարեցնել 
հանրային սանհանգույցը         



32 Թիվ 1 պոլիկլինիկա
Վերելակ չկա (երկհարկանի շենք), հանրային սանհանգույցը  մատչելի չէ 
սայլակով հաշմանդամի համար (բռնաձող, տագնապի կոճակ, սայլակի 
համար տեղաշարժվելու տարածություն)

Հիմնանորոգման ժամանակ նախատեսել 
վերելակի տեղադրում, հարմարեցնել 
հանրային սանհանգույցը          

33 Թիվ 17 պոլիկլինիկա

Բազմաթիվ աստիճաններ փողոցում և  մուտքի մոտ, որոնց 
թեքահարթակները չեն համապատասխանում նորմերին, երեք աստիճան 
առաջին հարկում, վերելակը տևական ժամանակ է չի աշխատում, երեք 
աստիճան վերելակ տանող ճանապարհին, հանրային սանհանգույցում չկա 
բռնաձող և տագնապի կոճակ 

Վերակառուցել և կառուցել թեքահարթակներն 
ըստ նորմերի, վերանորոգել վերելակը, 
հանրային սանհանգույցում տեղադրել 
բռնաձող և տագնապի կոճակ 

34
«Գր. Նարեկացի» ԲԿ-ի «Նոր 
Արեշ» պոլիկլինիկա

12 աստիճան մուտքի մոտ (անբավարար տարածության պատճառով 
մշտական թեքահարթակի կառուցումը հնարավոր չէ),, վերելակի նեղ դռներ, 
անմատչելի սանհանգույց

Մուտքի մոտ կառուցել շարժական 
թեքահարթակ, հիմնանորոգման ժամանակ 
նախատեսել ավելի մեծ վերելակ և մատչելի 
սանհանգույց

35

Մոր և մանկան 
առողջության պահպանման 
գիտահետազոտական 
կենտրոն

1 աստիճան հաստատության մուտքի մոտ, դռան շեմ (7 սմ), 14 աստիճան 1-
ին հարկում, անմատչելի սանհանգույց, 10 աստիճան այլընտրանքային 
մուտքի մոտ (որը տանում է դեպի վերելակ)

Այլընտրանքային մուտքի մոտ կառուցել 
թեքահարթակ, հիմնանորոգման ժամանակ 
նախատեսել մատչելի սանհանգույց

36
Վլ. Ավագյանի անվ. 
բժշկական կենտրոն

Երեք աստիճան փողոցում, որի թեքահարթակը չի համապատասխանում 
նորմերին,  մեկ աստիճան մուտքի մոտ, վերելակ չկա (եռահարկ շենք), 
հանրային սանհանգույցում չկա բռնաձող և տագնապի կոճակ

Վերակառուցել և կառուցել թեքահարթակներն 
ըստ նորմերի, հիմնանորոգման ժամանակ 
նախատեսել վերելակի տեղադրում,  հանրային 
սանհանգույցում տեղադրել բռնաձող և 
տագնապի կոճակ 

37 «Մեդէլլէ»  ՍՊԸ

Կողնակ փողոցում, երեք աստիճան մուտքի մոտ և առաջին հարկում, 
հաստատության ներսի դռները նեղ են և անմատչելի սայլակով հաշմանդամի 
համար, հանրային սանհանգույցը  մատչելի չէ սայլակով հաշմանդամի 
համար (բռնաձող, տագնապի կոճակ, նեդ դուռ)

Կառուցել թեքահարթակներ, հիմնանորոգման 
ժամանակ ապահովել դռների 
մատչելիությունը, հարմարեցնել հանրային 
սանհանգույցը         

38 Թիվ 15 պոլիկլինիկա
Փողոցում դժվարանցանելի գետնածածկ, նաև կողնակ: 2-րդ հարկը մատչելի 
չէ վերելակի բացակայութան պատճառով։

Ասֆալտապատել փողոցը։ Կառուցել 
թեքահարթակ կողնակի մոտ։ Հիմնանորոգման 
ժամանակ նախատեսել վերելակի տեղադրում։

39 «Մեդասիստ» ԲԿ Բազմաթիվ խոչընդոտներ (հաստատությունը տեղափոխվելու է այլ վայր) Նոր շենքում ապահովել մատչելիությունը

40
«Նոր Արաբկիր» 
պոլիկլինիկա

Փողոցում կողնակ և 12 աստիճան, հանրային սանհանգույցում 
զուգարանակոնքի, բռնաձողի և տագնապի կոճակի բացակայություն

Կառուցել շարժական թեքահարթակ, 
սանհանգույցում տեղադրել զուգարանակոնք, 
բռնաձող և տագնապի կոճակ

41
Ֆանարջյանի անվ. 
ուսուցկաբանության 
ազգային ինստիտուտ

Փողոցում կողնակ և 12 աստիճան, անմատչելի սանհանգույցներ

Կառուցել թեքահարթակներ, հիմնանորոգման 
ժամանակ յուրաքանչյուր բաժանմունքի 
առնվազն 1 սենյակում նախատեսել մատչելի 
սանհանգույց

42 Նորք-Մարաշ ԲԿ
5 աստիճան 1-ին հարկում, անմատչելի հանրային սանհանգույց, բռնաձողի և 
տագնապի կոճակի բացակայություն հիվանդասենյակների 
սանհանգույցներում

Կառուցել թեքահարթակ, տեղադրել բռնաձող և 
տագնապի կոճակ հիվանդասենյակների 
սանհանգույցներում, հիմնանորոգման 
ժամանակ նախատեսել մատչելի հանրային 
սանհանգույց

43
ՀՀ ԱՆ «Ընտանեկան 
ստոմատոլոգիական 
կենտրոն»

5 աստիճան մուտքի մոտ (անբավարար տարածության պատճառով 
մշտական թեքահարթակի կառուցումը հնարավոր չէ), 1 աստիճան ներսում

Կառուցել շարժական թեքահարթակներ



44
«Վան» ստոմատոլոգիական 
կենտրոն

1 աստիճան փողոցում, 7 աստիճան մուտքի մոտ (մշտական թեքահարթակի 
կառուցումը հնարավոր չէ), 7 աստիճան ներսում (մշտական թեքահարթակի 
կառուցումը հնարավոր չէ), անմատչելի սանհանգույց

Կառուցել շարժական թեքահարթակներ, 
հիմնանորոգման ժամանակ նախատեսել 
մատչելի սանհանգույց

45 Թիվ 7 պոլիկլինիկա
Կողնակ, 19 աստիճան փողոցում և 2 աստիճան մուտքի մոտ, նաև 3 
աստիճան ներսում (մշտական թեքահարթակների կառուցումը հնարավոր չէ), 
անմատչելի սանհանգույց

Կառուցել շարժական թեքահարթակներ, 
հիմնանորոգման ժամանակ նախատեսել 
մատչելի սանհանգույց

46
«Եվրոդենտ» 
ստոմատոլոգիական 
կենտրոն

7 աստիճան ներսում, անմատչելի սանհանգույց
Կառուցել թեքահարթակ, հիմնանորոգման 
ժամանակ նախատեսել մատչելի սանհանգույց

47
«Լիգադենտ» 
ստոմատոլոգիական 
կենտրոն

1 աստիճան փողոցում, 1աստիճան մուտքի մոտ, վերելակի բացակայություն 
(հաստատությունը գտնվում է 2-րդ հարկում),  սանհանգույցում բռնաձողի և 
տագնապի կոճակի բացակայություն:

Կառուցել թեքահարթակներ, հիմնանորոգման 
ժամանակ տեղադրել վերելակ, 
սանհանգույցում տեղադրել բռնաձող և 
տագնապի կոճակ

48
«Յուվադենտ» 
ստոմատոլոգիական 
կենտրոն

Կողնակ  և 33 աստիճան փողոցում (մշտական թեքահարթակի կառուցումը 
հնարավոր չէ), 1 աստիճան մուտքի մոտ, վերելակի բացակայություն 
(հաստատությունը գտնվում է 2-րդ հարկում), անմատչելի սանհանգույց

Տեղափոխել հաստատությունը ուրիշ վայր` 
ապահովելով մատչելիությունը

49 ‹ՆորՄեդ› ԲԿ
Վերելակի բացակայություն (հաստատությունը գտնվում է 2-րդ 
հարկում),անմատչելի սանհանգույց

Հիմնանորոգման ժամանակ տեղադրել 
վերելակ, հիմնանորոգման ժամանակ 
նախատեսել մատչելի սանհանգույց

Հաստատություն Խնդիր(ներ) Հանձնարարական(ներ)

1
Շենգավիթ վարչական 
շրջանի ընդհանուր 
իրավասության դատարան

Թեքահարթակը չունի բազրիք և եզրաշերտ։ Անմատչելի սանհանգույց։
Կառուցել բազրիկ և եզրաշերտ թեքահարթակի 
վրա: Ձեռնարկել միջոցներ սանհանգույցն 
ավելի մատչելի դարձնելու համար

2

Ավան և Նոր Նորք 
վարչական շրջանների  
ընդհանուր իրավասության 
դատարան

Անմատչելի սանհանգույց

Միացնել սանհանգույցի 2 խցիկները, 
տեղադրել բռնաձող և տագնապի կոճակ, 
հիմնանորոգման ժամանակ տեղադրել 
վերելակ, քանզի նիստերի դահլիճների մի 
մասը գտնվում են առաջինից բարձր 
հարկերում

3 ՀՀ վճռաբեկ դատարան
Վերելակի դուռը նեղ է որոշ սայլակների համար։ Սանհանգույցում չկան 
բռնաձող և տագնապի կոճակ։

Հիմնանորոգման ժամանակ տեղադրել ավելի 
մեծ վերելակ։ Սանհանգույցում տեղադրել 
բռնաձող և տագնապի կոճակ։

Հաստատություն Խնդիր(ներ) Հանձնարարական(ներ)

1

Մալաթիա-Սեբաստիայի 
վարչական շրջանի  
ընդհանուր իրավասության 
դատարան

Անմատչելի հանրային սանհանգույց (2 աստիճան դեպի հանրային 
սանհանգույցի զուգարանակոնք, չկա բռնաձող և տագնապի կոճակ)

 Հիմնանորոգման ժամանակ նախատեսել 
մատչելի սանհանգույց  և տեղադրել վերելակ, 
քանզի նիստերի դահլիճների մի մասը 
գտնվում են առաջինից բարձր հարկերում

ՀԻՄՆԱԿԱՆՈՒՄ ՄԱՏՉԵԼԻ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐ 
* կողնակ կամ 1+1 աստիճան

ՄԱՏՉԵԼԻ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐ 

Դատարաններ



2

Արաբկիր և Քանաքեռ‐
Զեյթուն վարչական 
շրջանների  ընդհանուր 
իրավասության դատարան

Անմատչելի հանրային սանհանգույց (չկա զուգարանակոնք, բռնաձող և 
տագնապի կոճակ, լվացարանը նորմայից բարձր է)

 Հիմնանորոգման ժամանակ նախատեսել 
մատչելի սանհանգույց  և տեղադրել վերելակ, 
քանզի նիստերի դահլիճների մի մասը 
գտնվում են առաջինից բարձր հարկերում

3

Էրեբունի  և Նուբարաշեն 
վարչական շրջանների  
ընդհանուր իրավասության 
դատարան

Անմատչելի հանրային սանհանգույց (նեղ դուռ, բավարար տարածության 
բացակայություն,  կողնակ զուգարանակոնքի մոտ,  բռնաձող և տագնապի 
կոճակ, լվացարանը նորմայից բարձր է)

 Հիմնանորոգման ժամանակ նախատեսել 
մատչելի սանհանգույց  և տեղադրել վերելակ, 
քանզի նիստերի դահլիճների մի մասը 
գտնվում են առաջինից բարձր հարկերում

4

Կենտրոն և Նորք-Մարաշ 
վարչական շրջանների  
ընդհանուր իրավասության 
դատարան

Փողոցում նորմերին չհամապատասխանող թեքահարթակ, անմատչելի 
սանհանգույց

Համապատասխանեցնել թեքահարթակը 
նորմերին, հիմնանորոգման  ժամանակ 
նախատեսել մատչելի սանհանգույց  և 
տեղադրել վերելակ, քանզի նիստերի 
դահլիճների մի մասը գտնվում են առաջինից 
բարձր հարկերում

5
ՀՀ վերաքննիչ քրեական 
դատարան

Անմատչելի հանրային սանհանգույց (գտնվում է նկուղային հարկում)

Հիմնանորոգման ժամանակ նախատեսել 
մատչելի սանհանգույց  և տեղադրել վերելակ, 
քանզի սանհանգույցը գտնվում է նկուղային 
հարկում, իսկ նիստերի դահլիճների մի մասը 
գտնվում են առաջինից բարձր հարկերում

Հաստատություն Խնդիր(ներ) Հանձնարարական(ներ)

1
ՀՀ Սահմանադրական 
դատարան

12 աստիճան մուտքի մոտ, մետաղյա պտտաձողով անցակետ, 2 աստիճան 
ներսում, հանրային սանհանգույցի բացակայություն

Կարուցել թեքահարթակներ, նախատեսել 
այլընտրանքային անցակետ, հիմնանորոգման 
ժամանակ նախատեսել մատչելի սանհանգույց

2
ՀՀ վերաքննիչ 
քաղաքացիական 
դատարան 

 12 աստիճան առաջին հարկում, հանրային սանհանգույցում չկա բռնաձող և 
տագնապի կոճակ

Կառուցել թեքահարթակ, հանրային 
սանհանգույցում տեղադրել բռնաձող և 
տագնապի կոճակ

3 ՀՀ վարչական դատարան
12 աստիճան առաջին հարկում, հանրային սանհանգույցում չկա բռնաձող և 
տագնապի կոճակ

Կառուցել թեքահարթակ, հանրային 
սանհանգույցում տեղադրել բռնաձող և 
տագնապի կոճակ

4

Աջափնյակ և Դավթաշեն 
վարչական շրջանների  
ընդհանուր իրավասության 
դատարան

Բազմաթիվ աստիճաններ փողոցում, որի թեքահարթակը չի 
համապատասխանում նորմերին, անմատչելի հանրային սանհանգույց (նեղ 
դուռ, բավարար տարածության բացակայություն, չկա բռնաձող և տագնապի 
կոճակ)

Վերակառուցել թեքահարթակը, 
հիմնանորոգման ժամանակ նախատեսել 
մատչելի հանրային սանհանգույց, 
հիմնանորոգման ժամանակ տեղադրել 
վերելակ, քանզի նիստերի դահլիճների մի 
մասը գտնվում են առաջինից բարձր 
հարկերում

ԱՆՄԱՏՉԵԼԻ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐ 
*  5 և ավելի աստիճաններ, այլ խոչընդոտներ

ԴԺՎԱՐԱՄԱՏՉԵԼԻ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐ ՉԿԱՆ
* 2-4 աստիճան , այլ խոչընդոտներ


