
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ` 

Տ. Սարգսյանին 

«Առաջնորդենք ապագան»  

ֆորումի կազմկոմիտեի եւ մասնակիցների կողմից 

 

 

 

 

Բաց նամակ 

Մեծարգո պարոն Սարգսյան, 

 

Տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ ս.թ. ապրիլի 15-ին Մ. Հերացու անվան Երևանի 

պետական բժշկական համալսարանի 90-ամյակին նվիրված միջոցառումների 

շրջանակներում անցկացվեց «Առաջնորդենք Ապագան» խորագրով միջազգային 

երիտասարդական ֆորումը, որին մասնակցեցին Հայաստանից և արտերկրից 

ժամանած թվով 350 երիտասարդներ: Ֆորումի ժամանակ քննարկվեցին 

երիտասարդությանը հուզող արդի հարցեր, այդ թվում` 

1.Գիտության և կրթության բարելավում, Բոլոնիայի գործընթաց 

2. Մարդու իրավունքներն առողջապահության ոլորտում  

3. Ուսանողական կառույցների ինքնակառավարում 

4. Երիտասարդ ընտանիքների կայացման խթանում 

 

Ծավալված թեժ քննարկումների արդյունքում ֆորումի մասնակիցները հանգեցին 

բարեփոխումերի ստորեւ բերվող առաջարկներին, որոնք ներկայացնում ենք ըստ 

կլոր սեղանների թեմաների. 

 

1.Գիտության և կրթության բարելավում, Բոլոնիայի գործընթաց 

 

Հաշվի առնելով ներկայիս կրթական համակարգում իրականացվող ռեֆորմները և 

հանրապետությունում բազմաթիվ մասնավոր բուհերի առկայությունը, ինչպես նաեւ 

այդ բուհերի շրջանավարտներին տրվող պետական նմուշի դիպլոմները և ստացված 

գիտելիքների անհամապատասխանությունը տրված դիպլոմին՝ առաջարկում ենք 

ստեղծել ավարտական բուհական քննությունների անցկացման միասնական 

համակարգ, որի ներդրման դեպքում բոլոր շրջանավարտների համար, անկախ 

բուհից, կստեղծվեն սեփական գիտելիքների դրսևորման համար հավասար 

պայմաններ: Որպեսզի նշված համակարգը կիրառելի և արդյունավետ լինի, 

անհրաժեշտ է, որ որակավորման քննությունների անցկացման իրավունք ստանան 

եւ այդ պարտականությունը ստանձնեն այն համալսարանները, որոնք երկար 

տարիներ  ապացուցել են իրենց շրջանավարտների մրցունակ լինելը, 

դասավանդելու առավել մեծամասշտաբ փորձը և ապացուցել են իրենց 

շրջանավարտների աշխատանքային որակները: 

Հաշվի առնելով, որ Հայաստանում ներդրվել է բժշկական կրթության 

երկաստիճան համակարգ՝ բակալավրի եւ մագիստրոսի աստիճաններ շնորհող, 

անհրաժեշտ է մշակել այդ աստիճաններին համապատասխան աշխատանքային 

գործառույթների չափանիշներ, որոնք կհաստատվեն հայաստանյան 

աշխատաշուկայում: Մենք առաջարկում ենք, որպեսզի կառավարության կողմից 



հաստատվեն բակալավրի և մագիստրոսի մասնագիտական չափորոշիչները, որոնք 

կհստակեցնեն համապատասխան որակավորմամբ մասնագետների հետագա 

գործունեությունն աշխատավայրում: Միեւնույն ժամանակ այն կնպաստի 

մասնագետների շարժունակությանը եւ կհեշտացնի դրա հետ կապված հետագա 

գործընթացներն աշխատաշուկայում: 

 

 

2. Մարդու իրավունքներն առողջապահության ոլորտում 

 

Հաշվի առնելով մեր ազգաբնակչության տնտեսական վիճակը՝ առաջարկում ենք 

համապատասխանեցնել մատուցվող բժշկական ծառայությունների արժեքը 

հասարակության կենսամակարդակին, որը թույլ կտա բնակչությանը դիմել 

բժշկական ծառայությունների տրամադրմանը ոչ միայն բուժման, այլև կանխարգելիչ 

նպատակով: Վերջինս կնպաստի ինչպես բնակչության առողջական վիճակի, այնպես 

էլ բժշկական կրթության որակի բարելավմանը: Այս նպատակով առաջարկում ենք 

պետության կողմից պարտադիր դարձնել որոշ հիվանդությունների (օրինակ՝ 

ֆենիլկետոնուրիա, հեպատիտներ, պարբերական հիվանդություն, 

ցիտոմեգալովիրուսային ինֆեկցիա և մեր ազգաբնակչության մեջ առավել հաճախ 

հանդիպող հիվանդություններ) պրոֆիլակտիկ ստուգումներ: 

Երիտասարդ բժիշկ մասնագետներին գործուղելով մարզերի 

բուժհաստատություններ (փոքր քաղաքների և գյուղերի հիվանդանոցներ, 

պոլիկլինիկաներ և ամբուլատորիաներ)՝ մենք կնպաստենք նաև այդ բժիշկների 

փորձի ձեռքբերմանը: 

Կլոր սեղանների ընթացքում վերլուծելով վերը նշված հարցերը՝ առաջարկում 

ենք համակարգ, որն արդյունավետ կլինի ինչպես բնակչության, այնպես էլ բժշկի 

համար, այն է՝ ներդնել մեր հանրապետությունում բժշկական ապահովագրական 

համակարգ: Վերջինս կապահովի բժշկի բարձր աշխատավարձ, իսկ բնակչությանը 

թույլ կտա այցելել բժշկին թե բուժման, թե պրոֆիլակտիկ նպատակով: Մենք չենք 

առաջարկում պարտադիր բժշկական ապահովագրություն, այլ առաջարկում ենք 

աստիճանական անցում սույն համակարգին, որը հասանելի կլինի հասարակության 

լայն շերտերին: 

 

 3. Ուսանողական կառույցների ինքնակառավարում 

 

Քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը զարգացող երկիր է, այդ իսկ պատճառով 

շատ համակարգերի շրջանակներում իրականացվող բարեփոխումները 

ամբողջությամբ դեռեւս չեն մշակվել եւ դրանց ներդրումն ունի որոշակի 

թերություններ: Այդ նպատակով առաջարկում ենք երկրի կառավարությանը 

նպաստել ուսանողական կառույցների ծավալած գործունեությանը, տալ նրանց 

ինքնակառավարման հնարավորություն, ինչը հիմք կհանդիսանա ապագա 

լիդերների պատրաստման, որն անհրաժեշտություն է բոլոր զարգացող երկրներում: 

Ինքնակառավարումն ապահովելու նպատակով առաջարկում ենք` 

 Ուսանողներին ինտեգրել կառավարման համակարգ 

 Տրամադրել կառույցին սեփական բյուջե, որը թույլ կտա ինքնավարության 

հաստատման և հնարավորություն կընձեռի համագործակցել միջազգային 



տարբեր ուսանողական կառույցների հետ: Այս ամենը կնպաստեն 

երիտասարդների գիտահորիզոնի եւ փորձի ընդլայնմանը 

 Ուսանողական կառույցներին ազատել հարկերից 

 Հնարավորություն ընձեռել ինքնուրույն որոշումների կայացման և տարբեր  

ծրագրերի իրականացման, որը կհամախմբի երիտասարդներին՝ ստեղծելով 

միասնական հզոր ներուժ 

 

4. Երիտասարդ ընտանիքների կայացման խթանում 

 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այսօր մեր երկրում առկա են դեմոգրաֆիկ 

խնդիրներ կապված ծնելիության և երիտասարդների ամուսնությունների թվի 

նվազման հետ, անհրաժեշտություն է առաջանում աջակցել երիտասարդ զույգերին 

ընտանիք կազմելու հարցում: Ելնելով երիտասարդության շրջաններում անցկացրած 

սոցհարցման տվյալներից՝ որտեղ գերակայում էր երիտասարդների ոչ բավարար և 

անկայուն ֆինանսական վիճակի մասին տեղեկատվությունը, առաջարկում ենք` 

 Ցածր տոկոսադրույքով հիպոթեքային վարկերի տրամադրում՝ հաշվի առնելով 

երիտասարդների ամսեկան եկամուտը: 

 Վարձով բնակվող երիտասարդ ընտանիքներին, որոնց աշխատավարձը չի 

բավականացնում նորմալ, կենսունակ պայմաններ ապահովելու համար, 

աջակցություն վարձավճարի մուծման հարցում: 

 Եթե ամուսիններից մեկը զբաղվում է անհատ ձեռներեցությամբ, առաջարկում 

ենք նրան առնվազն 5 տարի ժամկետով ազատել հարկերից: 

 Լինել հետևողական  դպրոցներում վերարտադրողական առողջությանը նվիրված 

դասաժամերի կազմակերպմանը՝ համաձայն  մարդու վերարտադրողական 

առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին 2002 թ. դեկտեմբերի 

11-ին ընդունված ՀՀ օրենքի: 

 Երիտասարդների շրջանում ներկայումս դիտվում է անկանոն սեռական կյանք 

վարելու բարձր միտում, որը հանգեցնում է սեռական ճանապարհով փոխանցվող 

հիվանդությունների տարածման բարձրացմանըֈ Հիվանդությունների մեծ մասը 

հետագայում անպտղության պատճառ է հանդիսանում։ Այդ իսկ պատճառով 

նպատակահարմար ենք գտնում մշակել եւ ներդնել սեռական առողջության 

ասպեկտները լուսաբանող կրթական եւ պրոֆիլակտիկ ծրագրեր 

երիտասարդների շրջանում:  

 

Հուսով ենք, որ մեր առաջարկները կառուցողական են և տեղ կգտնեն Ձեր հետագա 

օրենսդրական բարեփոխումներում: 

 

Հարգանքներով` 

«Առաջնորդենք Ապագան» 

Ֆորումի մասնակիցներ եւ կազմակերպիչ կոմիտե 


