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ՔԱՅԼ 1
Ողջունեք պացիենտին  և ուշադրությամբ 
լսեք նրան:

Զրուցեք առանձին, եթե հնարավոր է: 
Հավաստիացրեք, որ ձեր զրույցը գաղտնի 
է: Հարցրեք, թե ինչո՞վ կարող եք օգնել և 
բացատրեք, թե ինչ կարող է առաջարկել 
բուժհիմնարկը: 

ՔԱՅԼ 2
Պացիենտին հարցրեք իր մասին: 

Առաջարկեք խոսել վերարտադրողական առողջության 
ոլորտում նրա ունեցած փորձի, մտադրությունների, 
մտահոգությունների, ցանկությունների, ընթացիկ 
առողջական վիճակի և ընտանեկան կյանքի 
մասին: 

Հարցրեք՝ պացիենտը ինչպե՞ս 
է վերաբերվում երեխաներին, 
ունի՞ իր մտքում ցանկալի թիվ: 
Ուշադրություն դարձրեք պացիենտի 
բառերին, շարժումներին ու դեմքի 
արտահայտությանը: 

Արտահայտեք ձեր ըմբռնումը: 
Պարզեք պացիենտի գիտելիքներն 
աբորտի վտանգների մասին, 
կարիքները և մտահոգությունները, 
որպեսզի կարողանաք օգտակար կերպով 
արձագանքել:

Տղաների նախընտրության և աղջիկների թերարժևորման կանխարգելմանը ուղղված գլոբալ ծրագիր
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6 ՔԱՅԼ
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Սույն տեղեկատվական թերթիկը պատրաստվել է Եվրոպական Միության և ՄԱԿ-ի Բնակչության 
հիմնադրամի աջակցությամբ: Սույն թերթիկի բովանդակությունը որևէ կերպ չի արտացոլում Եվրոպական 
Միության և/կամ ՄԱԿ-ի Բնակչության հիմնադրամի տեսակետները: 

Տեղեկատվական թերթիկը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից:

ՀՀ առողջապահության նախարարություն

ՔԱՅԼ 4
Օգնեք պացիենտին կատարելու 
տեղեկացված ընտրություն՝ գործող 
օրենսդրության շրջանակներում:

Օգնեք պացիենտին մտածելու, թե 
գործողությունների ինչպիսի ընթացքն 
է առավել հարմար նրա վիճակին և 
ծրագրերին:
ՔԱՅԼ 5
Խրախուսեք պացիենտներին կարծիքներ 
արտահայտել և հարցեր տալ: 
Պատասխանեք լիարժեք և բացեիբաց: 

Քննության առեք պացիենտին 
հետաքրքրող քայլերը: Նաև հարցրեք, թե  
պացիենտի զուգընկերը հավանություն կտա՞ 
նրա որոշումներին: 

Հնարավորության դեպքում, ընտրությունը 
քննարկեք երկու զուգընկերների/ 
ընտանիքի որոշում կայացնող անդամների 
հետ: ՔԱՅԼ 6

Վերջում խրախուսեք կրկնակի այցերը, համոզվեք, որ պացիենտը  
հստակ որոշում է կայացրել հրաժարվելու աբորտի գաղափարից: 

Քննարկեք և պայմանավորվեք, թե պացիենտը երբ կարող է 
վերադառնալ հետագա խորհրդատվության կամ հղիության փաստով 
հաշվառման համար: Նաև պացիենտին առաջարկեք վերադառնալ 
ցանկացած ժամանակ, ցանկացած պատճառով:

ՔԱՅԼ 3
Պացիենտին տեղեկացրեք հնարավոր բարդությունների, այդ 
ժամկետում հղիության ընդհատման անհնարինության մասին:

Կախված պացիենտի կարիքներից, բացատրեք, թե նա 
վերարտադրողական առողջության ինչպիսի ընտրություններ կարող է 
կատարել հետագայում` ներառյալ ընտանիքի պլանավորման մեթոդների 
ընտրությունը կամ ոչ մի մեթոդից չօգտվելը:

 Կենտրոնացեք այն մեթոդների վրա, որոնք ամենից շատ են 
հետաքրքրում պացիենտին, սակայն նաև  համառոտ նշեք առկա այլ 
մեթոդները: 

Ծրագիրը ֆինանսավորվում է 
Եվրոպական միության կողմից
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