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«ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԱՐԴԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ» ԹԵՄԱՅՈՎ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ

2022թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան («Մուրացան» համալսարանական հիվանդանոց) կամ առցանց՝
«Զում» հարթակ

«Էմ Ջի Էմ Փարտներս» իրավաբանական խորհրդատվական ՍՊԸ

Օր 1
18։00-19։30 Դասախոսություն

Բժշկական իրավունքի հիմնահարցերը։ Ինչպես
նվազեցնել բուժաշխատողի մասնագիտական ռիսկերի
հետևանքով ծագող իրավաբանական ռիսկերը
Ինտերակտիվ քննարկում՝ ըստ
մասնակիցների թիրախային խմբերի
Բուժաշխատողի մասնագիտական գործունեության
ընթացքում և արդյունքում հաճախ հանդիպող ռիսկերը
ու հիմնական պատճառները:
Բուժաշխատողի մասնագիտական ռիսկերի
տրանսֆորմացիան, իրավական հարթություն.
իրավաբանական ռիսկերի դասակարգում
Կլինիկական, դատական դեպքերի ներկայացում
և քննարկում
Մահվան ելքով կլինիկական դեպքի քննարկում և
քրեական պատասխանատվություն
Մասնագիտական խոտանի հետևանքով
առողջությանը հասցրած վնասի հատուցման պահանջ.
դեպքի և իրավիճակի քննարկում: Յատրոգենիայի
հասկացությունը
Վարչական իրավախախտման օրինակ (ՎԻՎՕ, հոդ.
47.9)
Ամփոփում
Վարչական այլ զանցանքի օրինակ (ՎԻՎՕ, հոդ. 47.18)
Ուղեղային գրոհ
Ինչպես նվազեցնել բուժաշխատողի մասնագիտական
ռիսկերի հետևանքով ծագող իրավաբանական ռիսկերը

Ա. Երեմյան

19։30-19։40 Ընդմիջում
19։40-20։30 Դասախոսություն

Առողջության պահպանման իրավական կարգավորման
սկզբունքները, համակարգը,
առանձնահատկությունները և իրավաբանական
հասկացությունները

Ա.  Երեմյան

20։30-20։35 Ընդմիջում



20։35-21։15 Դասախոսություն
Բուժաշխատողի իրավական կարգավիճակը
(իրավունքները, պարտականությունները,
պատասխանատվությունը և դրանց
առանձնահատկությունները)

Ա. Երեմյան

Օր 2
18։00-19։30 Դասախոսություն

Բուժաշխատողի մասնագիտական էթիկայի կանոնները
(ՀՀ կառավարության 2022թ. 182-Ն որոշում):
Իրավիճակային խնդիրներ
Ինտերակտիվ քննարկում

Ա.  Երեմյան

19։30-19։40 Ընդմիջում
19։40-20։40 Դասախոսություն

Անձնական տվյալներ: Բժշկական գաղտնիք:
Իրազեկված համաձայնություն:
Իրավիճակային խնդիրներ
Սեմինար
ինտերակտիվ քննարկում

Ա. Երեմյան

20։40-20։45 Ընդմիջում
20։45-21։15 Դասախոսություն

Պացիենտի իրավական կարգավիճակը: Պացիենտի
իրավունքների խախտման առանձնահատկությունները,
դրանք կանխելու և պացիենտին պաշտպանելու
իրավական մեխանիզմները
 «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման
մասին» ՀՀ օրենքը և «Սպառողների իրավունքների
պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքը, այլ օրենքներն ու
նորմատիվ իրավական ակտերը՝ որպես պացիենտի
իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմներ

Ա. Երեմյան

Օր 3
18։00-19։30 Ինտերակտիվ դասախոսություն

Կլինիկական ուղեցույցերիիրավաբանական
նշանակությունը բուժանձնակազմի համար
(PowerPoint): Խնդիրների ներկայացում և ինտերակտիվ
քննարկում ըստ դասընթացի մասնակիցների
թիրախային խմբերի

Ա.  Երեմյան

19։30-19։40 Ընդմիջում
19։40-20։25 Ինտերակտիվ դասախոսություն

Պացիենտի վարման գործելակարգերի
իրավաբանական նշանակությունը բուժանձնակազմի
համար (PowerPoint): Խնդիրների ներկայացում և
ինտերակտիվ քննարկում ըստ դասընթացի
մասնակիցների թիրախային խմբերի

Ա.  Երեմյան

20։25-20։30 Ընդմիջում
20։30-21։15 Ինտերակտիվ դասախոսության շարունակություն,

պրակտիկ ուսուցում
Բժշկական օգնության և սպասարկման
կազմակերպումը նկարագրող ընթացակարգերի
իրավաբանական նշանակությունը բուժանձնակազմի
համար
Խնդիրների ներկայացում և ինտերակտիվ քննարկում
ըստ դասընթացի մասնակիցների թիրախային խմբերի

Ա. Երեմյան

Օր 4
18։00-19։30 Դասախոսություն Ա. Երեմյան



Արտահիվանդանոցային և հիվանդանոցային
պայմաններում բժշկական օգնության և սպասարկման
կազմակերպման կարգը: Վճարովի բժշկական
ծառայությունների պայմանագրային բնույթը

19։30-19։40 Ընդմիջում
19։40-20։20 Դասախոսություն

Բժշկական փաստաթղթերը և դրանց իրավաբանական
նշանակությունը

Ա. Երեմյան

20։20-20։25 Ընդմիջում
20։25-21։15 Բժշկական փաստաթղթերը և դրանց իրավաբանական

նշանակությունը
Ա. Երեմյան

Օր 5
18։00-19։30 «Ի՞նչ անել: Պացիենտը պահանջում է բուժաշխատողին

ենթարկել քրեական պատասխանատվության՝
մասնագիտական պարտականությունները չկատարելու
կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար: Բժշկական սխալ
խոտան ախտորոշման կամ բուժման ընթացքում։»
Քրեական պատասխանատվության հիմքերը,
հանցակազմը քրեական պատասխանատվությունը
բացառող հանգամանքները և
պատասխանատվությունից ազատելու հիմքերը (ՀՀ
քր.օր.,հոդ. 187): (PowerPoint),
Խնդիրների և իրավիճակների ներկայացում, դեպքերի
քննարկում:

Ա. Երեմյան

19։30-19։40 Ընդմիջում
19։40-20։20 Այլ «բժշկական» հանցագործություններ (PowerPoint)`

-  բժշկական գաղտնիքը հրապարակելը (ՀՀ
քր.օր.,հոդ. 205),

- անձին առանց իր համաձայնության բժշկական,
գիտական կամ այլ փորձի ենթարկելը (ՀՀ
քր.օր.,հոդ.185),

- բժշկական օգնություն և սպասարկում ապօրինի
իրականացնելը (ՀՀ քր.օր.,հոդված 407),
- մարդու իմունային անբավարարության վիրուսով
անզգուշությամբ վարակելը (ՀՀ քր.օր.,հոդ. 407)

Ա. Երեմյան

20։20–20։25 Ընդմիջում

20։25–21։15 էֆթանազիա. սպանություն տուժողի խնդրանքով՝
որպես դիտավորությամբ սպանություն կատարելու
եղանակ (ՀՀ քր.օր.,հոդ. 161)

Ա. Երեմյան

Օր 6
18։00-19։30 «Ի՞նչ անել: Պացիենտը պահանջում է վնասի

հատուցում»: Բժշկական սխալ (խոտան ախտորոշման
կամ բուժման ընթացքում)։
«Քաղաքացիական պատասխանատվության հիմքերը,
տեսակները, սուբյեկտները, այդ թվում վնասի
առկայությունը, անօրինական արարքը, պատճառա-
հետևանքային կապը, մեղքի առկայությունը,
պատասխանատվությունը բացառող հանգամանքները,

Ա. Երեմյան



Թիրախային լսարան՝ ավագ  և միջին բուժաշխատողներ։

Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝  10–40։

պատասխանատվությունից ազատելու հիմքերը»
(PowerPoint)

19։30–19։40 Ընդմիջում
19։40–20։20 «Բուժաշխատողի մասնագիտական գործունեությունում

վարչական իրավախախտումները և
պատասխանատվությունը։
 Բուժաշխատողի կարգապահական
իրավախախտումները և պատասխանատվությունը։»

Ա. Երեմյան

20։20–20։30 Ընդմիջում
20։30–21։15 «Ինչպես նվազեցնել բուժաշխատողի մասնագիտական

ռիսկերի հետևանքով ծագող իրավաբանական
ռիսկերը: Ինչպես բարձրաձնել բուժաշխատողի
իրավական պաշտպանվա-ծությունը և
պաշտպանությունը»
Ամփոփ պարապմունք
Մտքերի փոխանակում

Ա. Երեմյան


