
 

 

2019-ի դեպի Հայաստան մարդասիրական առաքելության կողմից 

Ինքնասպանությունների կանխարգելման թեժ գծի մեկնարկի ամփոփումը 

Նանար Նագգաշեան, Դոկտոր Անի Գալայճեան, 

Դոկտոր Ջասթինա Մեդինա  

Իմաստալից աշխարհ տրավմայի կանխարգելման ասոցիացիայի (ATOP) 2019-ի 

դեպի Հայաստան առաքելության թիմի անդամներն էին դոկտոր Անի Գալայճեանը, 

Ջասթինա Մեդինան և Նանար Նագգաշեանը։ Մեր Իմաստալից աշխարհ Հայաստանի 

համակարգողներն էին Լարա Աբրահամյանը և Կարեն Գարգարյանը։ Ի կատար պետք է 

ածվեին մի շարք նպատակներ, ներառյալ՝ Հայաստանի Ինքնասպանությունների 

կանխարգելման առաջին թեժ գծի մեկնարկումը։ 

 Մեր մարդասիրական առաքելությունը սկսվեց Թիֆլիսում՝ Վրաստանում, որտեղ 

մեզ հրավիրեցին Իլիա համալսարանում գիտաժողով վարելու: Դոկտոր Թաքուշեանը 

ներկայացրեց միջազգային հոգեբանության 140 տարիները, իսկ դոկտոր Գալայճեանը՝ 

հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարման թերապիայի մեթոդոդիկա. «7 քայլ բուժելու 

համար մեր մարմինը, միտքը, ոգին և երկրագունդը», որին հաջորդեց աշխույժ հարց ու 

պատասխան։ 

Մեր առաջին օրը Հայաստանում սկսվեց Արտակարգ իրավիճակների 

նախարարության ակադեմիայում, որտեղ ԱԻՆ-ի Ակադեմիայի ներկայացուցիչները մեզ 

ընդունեցին ամենայն խանդավառությամբ: Անց կացվեց քննարկում համագործակցության 

հեռանկարների վերաբերյալ, ինչպես նաև այն, թե ինչ կարող է առաջարկել Իմաստալից 

աշխարհը, այն է՝ հուզական կառավարման և իմաստի վերագտնման թրեյնինգներ: Նույն 

օրվա ընթացքում ավելի ուշ 80 ուսանող ակտիվ մասնակցություն ունեցավ 

Մանկավարժական ինստիտուտում մեր թրեյնինգին տրավմայի սերնդե սերունդ 

փոխանցվող ազդեցության, ինչպես նաև հետտրավմատիկ վերականգնման մոտեցումների 

վերաբերյալ: Օրը շարունակվեց մանկավարժական ինստիտուտի հոգեբանության 

ֆակուլտետում: Ավելի քան 65 ուսանող շատ ոգևորված էր Ինտեգրացիոն բուժման մոդելի 

և հոգու ճամփորդության 7-քայլերով: Օրը եզրափակեցինք Երևանի պետական 

համալսարանում Հոգեկան առողջության համաշխարհային օրվա տոնակատարությամբ ու 

Հայաստանում Ինքնասպանությունների կանխարգելման առաջին թեժ գծի մեկնարկով: 

Բացի այդ, մենք սկսեցինք դոկտոր Գալայճեանի «Անմոռուկ» գրքի հայերենով 

թարգմանության տարբերակի հրատարակությունը։ 

3-րդ օրը թիմը օգնեց տոնել Երևանի պետական համալսարանի 100-ամյակը: Մեզ 

հրավիրել էին մասնակցելու տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի 

հիմնախնդիրների 7-րդ միջազգային գիտաժողովին, որտեղ դոկտոր Գալայճեանը խոսեց 

այն մասին, թե ինչպես կարելի է ողբերգությունն ու տրավման վերածել ապաքինման և 

իմաստավորման: Դոկտոր Հարոլդ Թաքուշեանը ներկայացրեց միջազգային 

հոգեբանությունը, և երկուսն էլ ՝ դոկտորներ Գալայճեանը և Թաքուշեանը դոկտոր Հրանտ 



Ավանեսյանի հետ համագործակցությամբ  ներկայացրին իրենց ջանքերը Կովկասում 

առաջին «Psi Chi» մասնաճյուղը Երևանի պետական համալսարանում հիմնելու 

վերաբերյալ: 

4-րդ օրը թիմը գնացել է Երևանի պետական բժշկական համալսարան, բժշկական 

հոգեբանության ամբիոն, որտեղ մենք անց կացրեցինք դասընթաց 7 քայլանի բուժման 

մոդելի, EQ- ի (Հուզական ինտելեկտի) վերաբերյալ և այն մասին, թե ինչպես կարելի է 

հոլիստիկ մոտեցմամբ բուժել միտքը, մարմինը և ոգին: Մասնակիցները հոգեբույժներ և 

հոգեբաններ էին: Մենք նաև հնարավորություն ունեցանք քննարկել ԱՇԴՎ (EMDR)-ի 

առավելությունները և սուպերվիզիա տրամադրել մասնագետների փոքր խմբի, ովքեր 

քսան տարի առաջ վերապատրաստվել են մեր կամավոր բժիշկ Գերգերյանի հետ: 

 

5-րդ օրը թիմը մասնակցեց Երևանի պետական համալսարանում անցկացվող 

Միջազգային հոգեբանական կոնֆերանսի փակման սեմինարին, այնուհետև նշեց 

Համահայկական հոգեբանական ասոցիացիայի ստեղծումը: Օրը եզրափակվեց հուզիչ 

փորձառությամբ Երևանի Մեգերյան գորգերի թանգարան-մշակույթի կենտրոնում 

Ինքնասպանությունների կանխարգելման թեժ գծի հիմնման համագործակցությամբ, որը տեղի 

ունեցավ Կարեն Այվազյանի և Ջոն Դ. Մեգերյանի շնորհիվ: 

 

6-րդ օրը մենք սկսեցինք Հոդված 3-ում ՝ հավասար իրավունքների կենտրոնում, որտեղ 

թեժ գծի ապագա կամավորների հետ անց կացրեցինք ինքնասպանությունների 

կանխարգելման թրեյնինգ: Այս փորձը շատ իմաստալից էր, քանի որ մենք պետք է 

անդրադառնայինք Հայաստանում ինքնասպանության աճի պատճառներին: Կեսօրին դոկտոր 

Գևորգ Պողոսյանի կողմից մենք հրավիրված էինք  Գիտությունների ազգային ակադեմիա, 

Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ, որտեղ դոկտոր Գալայճեանը և 

Թաքուշեանը ներկայացրին Ակադեմիայի հետ 30 տարվա համագործակցությունը: Դոկտոր 

Խաչիկ Գասպարյանի հրավերով մենք ավարտեցինք օրը Հայաստանի ամերիկյան 

համալսարանում (ՀԱՀ) և իր հոգեբանության խմբի ուսանողներին թրեյնինգ տրամադրեցինք 

(միակն անգլերեն լեզվով): Համալսարանականները հետաքրքրված էին, և տեղի ունեցավ 

հիանալի քննարկում տրավմայի, հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարման և 

ինքնասպանությունների կանխարգելման վերաբերյալ: 

 

7-րդ օրը թիմը սկսեց Վանաձորում, որը գտնվում է Երևանից 80 կմ հեռավորության 

վրա: Քաղաքապետարանում թրեյնինգ անց կացրեցինք շուրջ 65 ոստիկանների, հոգեբանների, 

դատավորների, փաստաբանների և այլ մասնագետների հետ: Խումբն աշխույժ էր և շատ 

հետաքրքրված զանգվածային տրավմաների շուրջ քննարկմամբ: Այնուհետև մենք պատիվ 

ունեցանք հանդիպել Վանաձորի նորին սրբություն արքեպիսկոպոս Սեպուհ Չուլջյանին` իր 

իսկ հրավերով: Ապա հոգեկան առողջության և տրավմաների բուժման վերաբերյալ թրեյնինգ 

անց կացրեցինք Վանաձորի պետական համալսարանում: Թրեյնինգի զգալի մասը ներառում 

էր ինքնասպանությունների կանխարգելման հմտություններ, ինչը հայցվեց համայնքի կողմից : 

Օրը եզրափակեցինք Վանաձորի երեխաների տանը մի հուզիչ փորձառությամբ, որտեղ բոլոր 

երեխաները աներևակայելի հետաքրքրասեր և բարեհամբույր էին: Մենք հանդիպեցինք 2-19 

տարեկան 38 երեխայի հետ, նրանց բերեցինք բազմաթիվ նվերներ, ներառյալ՝ խաղալիքներ, 

մատիտներ, հագուստ և ծաղիկներ հուզական ապաքինման համար: 

 

Մենք սկսեցինք 8-րդ օրը UCom-ի հետ հանդիպումով, որպեսզի ապահովենք 

ինքնասպանությունների կանխարգելման թեժ գծի հեռախոսային կապը: Շարունակեցինք մեր 

օրը Ապագա հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնում, որտեղ ավելի քան 65 կամավոր 



հավաքվել էին ինքնասպանությունների կանխարգելման թեժ գծի թրեյնինգին մասնակցելու 

համար: Ընտանեկան բռնության վերաբերյալ բուռն քննարկում տեղի ունեցավ, որը ներկայիս 

Հայաստանում առկա մարտահրավեր է: Դժբախտաբար, կամավորների մոտ 60% -ը 

ընտանեկան բռնության ականատես կամ կրող են, ինչը հայաստանյան մշակույթի մաս է: 

Մենք մարտահրավեր նետեցինք նրանց մտածել սեփական առողջության մասին, այլ ոչ այն 

մասին, թե «ինչ կասեն ուիշները»: Հասարակական ճնշումը ստիպում է որոշում կայացնել 

մնալ անառողջ և բռնարար ընտանիքում, և մենք խրախուսեցինք նրանց դառնալ այդ 

համակարգը փոխողները։ Արական սեռի մի մասնակից հետաքրքրասիրությամբ հարցրեց. 

“Այսպիսով, դուք ասում եք, որ ընտրությունը ամուսնալուծությու՞նն է: Իսկ ի՞նչ կասեք 

ընտանեկան արժեքների մասին՞”: Մենք հաստատեցինք, որ ընտանեկան արժեքները պետք է 

պաշտպանվեն երկու զուգընկերների կողմից՝ առանց ակնկալելու, որ կանայք պետք է 

ընտանեկան բռնությունից տառապեն ընտանիքը պահպանելու համար: 

 

9-րդ օրը սկսվեց Շիրակի մարզում՝ Գյումրիում՝ Հայաստանի երկրորդ խոշոր 

քաղաքում, որտեղ մենք արդյունավետ առավոտ ունեցանք Շիրակի պետական 

համալսարանում: Հոգեբանության և սոցիոլոգիայի 60 ուսանող, ֆակուլտետների և 

ամբիոնների ղեկավարների հետ միասին, մասնակցեցին մեր workshop-ին: Նրանք 

տեղեկացան տրավմայի հինգ տարբեր տեսակների մասին, ինչպես նաև Ինտեգրատիվ 

բուժման մոդելի 7-քայլերի մասին: Հարցին, թե ինչն է նրանց անհանգստացնում, 

մեծամասնությունը ասաց, որ անհանգստացած են Սիրիայում տիրող քաղաքական 

անհանգիստ վիճակից և Հայաստանի տնտեսությունից: Այնուհետև մենք անցկացրեցինք 

թրեյնինգ Ինթրա հոգեբանական ակումբի համար, որը հոգեբանների մի ասոցիացիա է, և Նոր 

Լույսի ծրագրի երիտասարդ կին անդամների համար, որտեղ նրանք ստանում են 

մենթորություն, խորհրդատվության և իրական կյանքի հմտություններ: Մենք ավարտեցինք 

մեր օրը` այցելելով Հայաստանի Տիրամոր կենտրոն, մանկատուն և տեխնիկական դպրոց: 

Մենք հատուկ այցելեցինք որբերին, որտեղ նրանց սովորեցրինք միմյանց օգնելու մեր արշավի 

գաղափարը․ «Բարձրացրեք միմյանց, և մի եղեք դույլի միջի խեցգետին»: 

 

Մենք սկսեցինք 10-րդ օրը Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում: ԱԻՆ 

Ակադեմիայի փոխռեկտոր Հայկուհի Ղարիբյանի շատ ջերմ ընդունելությունից հետո, մենք 

հանդիպեցինք Ակադեմիայի գեներալ-մայոր Մաթևոսյանին: Այնուհետև, 55 մասնակիցների 

հետ անց կացրինք workshop, որն ընդգրկեց տրավմայի տեսակները, Ինտեգրատիվ բուժման 

մոդելի 7 քայլերը և ինքնասպանությունների կանխարգելումը: 

 

1. Մենք ուղղակիորեն հասանելի դարձանք 700 մարդու համար և անուղղակիորեն՝ 

2000-ի։ 

2. Մենք իրականացրինք 19 թրեյնինգ 3 տարբեր քաղաքներում՝ Երևան, Վանաձոր 

և Գյումրի։ 

3. Մենք համագործակցեցինք 3 նախարարությունների՝ կրթության, 

առողջապահության և արտակարգ իրավիճակների, ոստիկանության, 7 

համալսարանի,  մեկ ավագ դպրոցի, 6 հկ-ի և 2 մանկատան հետ։ 

4. Մենք ուրախ էինք կարողանալ հովանավորել 3 որբ երեխայի՝ Նունեին, 

Վաչագանին և Հովհաննեսին 94 դպրոցից։ 

5. Մենք մասնակցեցինք Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի 

հիմնախնդիրների 7-րդ միջազգային գիտաժողովին ՝ նշելով Երևանի պետական 

համալսարանի 100-ամյակը։ 

6. Մենք ստորագրեցինք Հոգեբանների համահայկական հարթակի հռչակագիրը: 



7. Մենք տվեցինք Հայաստանում ինքնասպանությունների կանխարգելման առաջին 

թեժ գծի մեկնարկը 

 8. Մենք մասնակցեցինք Երևանի 2,801 ամյակի տոնակատարություններին 

 9. Մենք մասնակցեցինք «Ավրորա» մարդասիրական մրցանակի մի մասին 

Հատուկ երախտագիտություն Հայաստանում մեր գործընկերներին `դոկտոր Հրանտ 

Ավանեսյանին, Կարեն Գարգարյանին, Լարա Աբրահամյանին, դոկտոր Գևորգ 

Պողոսյանին, Գևորգ Մանուկյանին, դոկտոր Խաչիկ Գասպարյանին, Շողեր Միքայելյանին, 

Քրիստինա Բաղդասարյանին, քույր Սերպուհուն, Նայրա Ավետիքյանին, Քրիստինա 

Թորոսյանին, Տաթևիկ Առաքելյանին, Կարեն Այվազյանին, Հայկուհի Քարիբյանին, Լիլիա 

Աբրահամյանին, Հայրաբեդ Կեհեյանին, Արևիկ Երիցյանին, UCom-ին և բոլոր մյուս 

կամավորներին, ովքեր օգնում էին ինքնասպանության կանխարգելման թեժ գծի հարցում: 

Սրտանց երախտապարտ շնորհակալություն մեր թիմին `դոկտոր Անի 

Գալայճեանին, դոկտոր Ջասթինա Մեդինային և Նանար Նագգաշեանին: 

Հատուկ շնորհակալություն մեր հովանավորներին ինքնասպանության 

կանխարգելման թեժ գիծն, ինչպես նաև սթրեսի մեջ գտնվող երեխաներին հովանավորելու 

համար՝ Թալին Գերգերյանին, դոկտոր Նոյեմի Իսնարին, դոկտոր Հարոլդ և տիկին Անն 

Թակուշյաններին, Գևորգ Ուկարյանին, դոկտոր Մարիանն Ջեֆրիզին, Մարիան 

Ուայսբերգին, Հայաստանի սահմանադրական իրավունքի պաշտպանության կենտրոնին , 

Արտ սրճարանին, Քերըլ Լեքմընին, դոկտոր Էնդրյու Հանին, Ֆես Ֆլաուերսին, Ջեքի 

Կազարյանին, Քիմ Ուայսբերգին, ՄԱԿ-ի հոգեբանության կոալիցիային, Կենսակենտրոն 

թերապիայի ուսուցման ինստիտուտին և Րոն ու Մարլի Վեսելսկիներին: Նախորդ 

դոնորներ՝ Goldman Sachs-ի Համապատասխան հիմնադրամ  Ջենեթ և Ջոն Դեմիրջյան-Դի 

Դոնատո, Գլորիա Սմիթ, Բազմամշակութային խորհրդատվության և կրթական 

ծառայությունների ինստիտուտ, Հրեական կոմունալ հիմնադրամ, Բուրքին 

խորհրդատվություններ, Լիզա Շիլլեր, Ալմա Դանիել, Սուպրիա Րեդդի, Լիզա Թան, The 

Tapping Solutions և Երիտասարդ Քիմ: 

 

 


