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 ՆԱ ԽԱ ԲԱՆ

 Հի վան դու թյուն նե րի ախ տո րո շու մը, մարդ կային կամ կեն դա նա կան 
նմուշ նե րի հե տա զո տու մը, հա մա ճա րա կա բա նա կան, գի տա կան, դե ղա գոր-
ծա կան հե տա զո տու թյուն ներն ի րա կա նաց վում են պե տա կան կամ մաս նա-
վոր կեն սա բա նա կան լա բո րա տո րի ա նե րում: Կեն սա բա նա կան նյու թե րի 
հետ աշ խա տան քը բազ մո լորտ է, ո ւս տի ան կախ այն հան գա ման քից՝ աշ խա-
տանք ներն ի րա կա նաց վում են գի տա կան, կր թա կան, ար դյու նա բե րա կան թե 
այլ նպա տակ նե րով, ան հրա ժեշտ է ա մե նու րեք հետ ևել ան վտանգ աշ խա տա-
կար գե րին:

 Սույն ձեռ նար կի նպա տակն է ու սու ցա նել լա բո րա տոր կեն սանվ տան-
գության և կեն սա պա հո վու թյան կոն ցեպտը՝ ան դրա դառ նա լով այն պի սի լայն 
գա ղա փար նե րին, ի նչ պի սին կեն սաէ թի կան է, և այն պի սի պրակ տիկ գոր ծ-
ընթաց նե րին, ի նչ պի սին կեն սա բա նա կան ռիս կե րի գնա հա տումն է: 

Սա ա ռա ջին հա յա լե զու ձեռ նարկն է, ո րի հիմ նան պա տակն է տա րա ծել 
պատ շաճ լա բո րա տոր աշ խա տա կար գե րից և մի շարք մի ջազ գային ստան-
դարտ նե րից բխող կեն սանվ տան գու թյան մո տե ցում նե րը՝ հասց նե լով դրանք 
լա բո րա տո րի ա ներ և ձևա վո րե լով հա մընդ հա նուր կեն սանվ տան գու թյան 
մշա կույթ:

 Ձեռ նար կը նա խա տես ված է, ի նչ պես ու սա նող նե րի, այն պես էլ լա բո րա-
տոր մաս նա գետ նե րի շա րու նա կա կան մաս նա գի տա կան զար գա ցումն ա պա-
հո վե լու հա մար: Ձեռ նար կը նաև ար ժե քա վոր ռե սուրս է լա բո րա տո րի ա նե րը 
կա ռա վա րող մե նե ջեր նե րի և տնօ րեն նե րի հա մար՝ կեն սանվ տան գու թյան 
և կեն սա պա հո վու թյան հիմ նախն դիր ներն ի րենց օ րա կար գում նե րա ռե լու և 
դրանք լու ծելու նկա տա ռում նե րով: 

Ձեռ նար կի հե ղի նակ ներն ի րենց ե րախ տա գի տու թյունն են հայտ նում 
CH2M, ներկայումս՝ Jacobs հա յաս տա նյան գրա սե նյա կին սույն ձեռ նար կի 
ստեղծ  մանն ա ջակ ցե լու հա մար:
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Վան Ռենսսելեր Փոթեր   
ամերիկացի գիտնական, հումանիստ, 

ուռուցքաբանության պրոֆեսոր  
(1911-2001 թթ.)

 ԿԵՆ ՍԱԷ ԹԻ ԿԱ

 Կեն սաէ թի կան ժա մա նա կա կից մշա կույ թի բարդ ֆե նո մեն է, ո րն ա ռա-
ջա ցել է Ա ՄՆ-ո ւմ XX դա րի 60-ա կա ննե րի վեր ջին և 70-ա կան նե րի սկզ բին: 
« Կեն սաէ թի կա» եզ րույթն ա ռա ջար կել է ա մե րի կա ցի ու ռուց քա բան Վան 
Ռենսսե լեր Փո թե րը: Նա կոչ էր ա րել բնա գի տա կան և հու մա նի տար գի տու-
թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին՝ ա ռա ջին հեր թին բժիշկ նե րին և կեն սա բան-
նե րին, մի ա վոր վել մարդ կանց կյան քի ար ժա նա պա տիվ պայ ման ներ ա պա-
հո վե լու հա մար: 

Ըստ Փո թե րի՝ « վե րապ րե լու գի տու-
թյու նը չպետք է լի նի պար զա պես գի տու-
թյուն, այլ նոր ի մաս տնու թյուն, ո րը կմի ա-
վո րի եր կու կար ևո րա գույն և ան հրա ժեշտ 
տար րեր՝ կեն սա բա նա կան գի տե լիք նե րը 
և հա մա մարդ կային ար ժեք նե րը: Ել նե լով 
դրա նից՝ նա ա ռա ջար կեց «կեն սաէ թի կա» 
եզ րույ թը: Այ սօր կեն սա էթի կան գտն վում 
է նո րա գույն կեն սաբժշ կա կան տեխ նո լո-
գի ա նե րի զար գաց մամբ պայ մա նա վոր-
ված (գե նե տիկական, վե րար տադ րո ղա-
կան, տրասպ լան տա լո գի ա կան) հե տա-
զո տու թյու ննե րի մար դա բա նա կան, բա-
րո յա կան, հա սա րա կա գի տա կան և ի րա-
վա կան խն դիր նե րի միջ գիտակարգային 
հե տա զո տու թյուն նե րի հար թու թյու նում:

 Ներ կա յումս կեն սաէ թի կան ժա մա-
նա կա կից կեն սաբժշ կա կան տեխ նո լո գի-

ա նե րի կի րառ ման պայ ման նե րում բու ժաշ խա տո ղի մաս նա գի տա կան վար քի 
կա նոն նե րի, սկզ բունք նե րի և կար գա վո րում նե րի մա սին ո ւս մունք է: Այն ոչ 
մի այն ու սում նա սի րում է գի տա տեխ նի կա կան ա ռա ջըն թա ցով պայ մա նա-
վոր ված բա րո յա կան խն դիր նե րը, այլ նաև ձևա վո րում է պլյու րա լիս տա կան 
հա սա րա կու թյանը հա տուկ քա ղա քա կան ի նս տի տուտ ներ: Ա ռանձ նա հա տուկ 
դե րա կա տա րու թյուն ու նեն այս տեղ է թի կայի կո մի տե նե րը: Այն սո ցի ա լա-
կան ի նս տի տուտ է, ո րը մի ջազ գային, պե տա կան և հա սա րա կա կան կազ-
մա կեր պու թյուն նե րի, ի նչ պես նաև ի րա վա պաշտ պան, կրո նա կան, բնա պահ-
պա նա կան շար ժում նե րի բազ մա մա կար դակ ցանց է: Է թի կայի կո մի տե ներ 
առ կա են գի տա հե տա զո տա կան ի նս տի տուտ նե րում, հի վան դա նոց նե րում, 
մաս նա գի տա կան մի ա վո րում նե րում (բժշ կա կան, բուժ քույ րա կան, դե ղա-
գոր ծա կան), պե տա կան մար մին նե րում (պառ լա մեն տում, նա խա գա հա կան 
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վար չախմ բում), մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րում (ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕ՝ Մի ա-
վոր ված ազ գե րի կր թա կան, գի տա կան և մշա կու թային կազ մա կեր պու թյուն, 
UNESCO - The United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization, 
Ա ՀԿ՝ Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու թյուն, Եվ րո պայի 
խոր հուրդ): 

Կեն սաէ թի կա կան քն նար կում նե րի և հե տա զո տու թյուն նե րի հիմ նա կան 
թի րա խը ժա մա նա կա կից բժշ կա գի տու թյան ար ժե քաի րա վա կան խն դիր նե րի 
վեր լու ծու թյունն ու լու ծում նե րի ո րո նումն է:

 Զար գաց ման ըն թաց քում կեն սաէ թի կան ձեռք է բե րել ազ դե ցիկ մի ջազ-
գային կար գա վի ճակ՝ ստեղծ վել են բազ մա թիվ մի ջազ գային կա ռույց ներ և 
կազ մա կեր պու թյուն ներ, կազ մա կերպ վում են մի ջազ գային գի տա ժո ղով ներ, 
հե տա զո տու թյուն ներ, ըն դուն վել են մի շարք կար ևո րա գույն մի ջազ գային 
փաս տաթղ թեր՝ նվիր ված կեն սաէ թի կայի զա նա զան խն դիր նե րին: 

Կեն սաէ թի կայի կար ևո րա գույն մի ջազ գային փաս տաթղ թե րից են.
 y Նյուրն բեր գյան կո դեքս (1947)
 y Ժն ևյան հռ չա կա գիր (բժշ կի մի ջազ գային եր դում, Բժիշկ նե րի հա մաշ-

խար հային ա սո ցի ա ցի ա՝ ԲՀԱ, 1948)
 y Բժշ կա կան է թի կայի մի ջազ գայն կո դեքս (Բ ՀԱ, 1949)
 y Հել սին կյան հռ չա կա գիր (Բ ՀԱ, 1964, վեր ջին խմ բագ րու մը՝ 2013)
 y Հի վանդ նե րի ի րա վունք նե րի մա սին Լիսա բո նյան հռ չա կա գիր (Բ ՀԱ, 

1981)
 y Եվ րո պա յում հի վանդ նե րի ի րա վունք նե րի ա ռա ջադր ման հռ չա կա գիր 

(Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու թյուն՝ Ա ՀԿ, 
1994) 

 y Եվ րո պայի խորհր դի կոն վեն ցի ա «Մար դու ի րա վունք նե րի և կեն սա-
բժշ կու թյան մա սին» (1997)

 y Մար դու գե նո մի և մար դու ի րա վունք նե րի մա սին հա մընդ հա նուր 
հռչա կա գիր (ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕ, 1997, 2005)

 y Ա ռա ջար կու թյուն ներ բժշ կա գի տա կան հե տա զո տու թյուն ներ, փոր-
ձաքն նու թյուն ի րա կա նաց նող է թի կայի կո մի տե նե րին (Ա ՀԿ, 2000)

 y Մարդ կան ցից վերց ված կեն սա բա նա կան նյու թի հի ման վրա հե տա-
զո տու թյուն նե րի վե րա բե րյալ Եվ րո պայի խորհր դի ա ռա ջար կու թյուն-
ներ (2006)։

Բջ ջային տեխ նո լո գի ա նե րի և նա նո կեն սա տեխ նո լո գի ա նե րի զար գաց-
մանը զու գընթաց ա ճում է կեն դա նի նե րի վրա ի րա կա նաց վող հե տա զո տու-
թյուն նե րի պա հան ջը: W.M.S. Russell and R.L. Burch The Principles of Humane 
Experimental Technique գր քի հրա պա րա կու մից հե տո գի տու թյան աշ խարհ 
մուտք գոր ծեց գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի մեջ ը նդ գրկ ված կեն դա նի-
նե րի հան դեպ հու մա նիս տա կան մո տե ցում նե րի հայե ցա կե տը՝ ներկայաց ված 
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3R concept մո տեց մամբ: Կեն դա նի նե րի վրա գի տա փորձ նա խա տե սե լիս հե-
տա  զո տո ղը ա ռաջ նորդ վում է «ե րեք R»-ի սկզ բուն քով.
ü	Կեն դա նի նե րի հա մար ցա վա լի փոր ձե րի փո խա րի նում տա ռա պանք 

չպատ ճա ռող փոր ձե րով (Replacement)
ü	Կեն դա նի նե րի հետ կապ ված փոր ձե րի քա նա կի նվա զե ցում (Reduction)
ü	Կեն սա փոր ձի մե թո դա բա նու թյան պար զե ցում կեն դա նու տա ռա-

պանք նե րի նվա զեց ման նպա տա կով (Refinement): 
Այս ո լոր տին ան դրա դարձ է կա տա րվում « Նա խակ լի նի կա կան լա բո րա-

տոր հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար պատ շաճ լա բո րա տոր աշ խա տա կար-
գերի» 58-րդ գլ խում (Good Laboratory Practice for Nonclinical Laboratory Studies):

Կեն սաէ թի կայի՝ որ պես գի տա կարգի զար գաց ման հենց սկզբից ծա ռա-
ցավ մե թո դի խն դի րը: Ի նչ պե՞ս են տր վում է թի կա կան գնա հա  տա կան ներն ու 
դա տո ղու թյուն ներն այս կամ այն բժշ կա կան գործ նա կան խնդիր նե րի, կեն-
սաբժշ կա կան հե տա զո տու թյուն նե րի, բժշ կու թյան և հա սա րա կու թյան փոխ-
հա րա բե րու թյուն նե րի միջև ա ռա ջա ցած հար ցե րի վե րա բեր յալ:

 Կեն սաէ թի կայի զար գաց ման հա մար ա ռա ջարկ ված բա զմաթիվ տար-
բե րակ նե րից կա րե լի է ա ռանձ նաց նել սկզ բունք նե րի վրա հիմն ված մո տե
ցումը (principle-based): Այս մե թո դը հիմն ված է հետ ևյալ գա ղա փա րի վրա. 
մե թո դը կի րա ռում է պարզ, կաս կած ներ չհա րու ցող բա րո յա կան սկզ բունք-
ներ և կի րա ռում է դրանք կոնկ րետ խն դիր նե րի լուծ ման հա մար:

 Հի րա վի, այս մե թո դի ա մե նա հայտ նի տար բե րակ նե րից է ա մե րի կա ցի 
գիտ նա կան ներ Թո մաս Բի չամ պի և Ջեյմս Չիլ դեր սի մո տե ցու մը՝ շա րադրված 
բազ միցս հրա տա րակ ված՝ «Կեն սաբժշ կա կան է թի կայի սկզ բունք նե րը» 
գրքում: Բի չամպ-Չիլ դեր սի մե թո դը հե տա գա յում ստա ցավ հա տուկ ան վա-
նում՝ «պ րին ցի պիա լիզմ» կամ «չորս սկզ բունք նե րի մո տե ցում», ո րոնք են.

1) Պա ցի են տի ավ տո նո մի ա (autonomy).
2)  Մի վնա սիր (nonmaleficence).
3) Գոր ծիր ի բա րօ րու թյուն (beneficence).
4) Ար դա րու թյուն (justice): 
Այս սկզ բունք նե րից բխում են մի շարք ա ծան ցյալ կա նոն ներ, օ րի նակ՝ 

ճշմար տու թյան և կոն ֆի դեն ցի ա լու թյան կա նոն նե րը:
Չ հե ռա նա լով սույն ձեռնարկի հա մա տեքս տից՝ նշենք, որ կեն սա բա նա-

կան պաշտ պա նու թյու նը, մաս նա վո րա պես կեն սանվ տան գու թյու նը, որ պես 
մշա կույթ ու նի է թի կա կան խն դիր նե րի հար թակ, ո րը պա հան ջում է ան հա տա-
կան ներգ րավ վա ծու թյուն և նվիր վա ծու թյուն ամբո ղջ գի տա կան հան րու թյան 
կող մից: Կեն սա բա նա կան պաշտ պա նու թյան մշա կույ թը ֆի զի կա կան պաշտ-
պա նու թյան, ան ձնա կազ մի ան վտան գու թյան, ար ժե քա վոր կեն սա բա նա կան 
նյու թե րի գույ քային հս կո ղու թյան ըն թա ցա կար գե րի հա ջող ի րա կա նաց ման 
ո ւժն ու ո գին է: Կեն սանվ տան գու թյան յու րա քան չյուր խն դիր «մ շա կու թային» 
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տե սան կյու նից ա ռա վել փոխ կա պակց ված է մտա ծե լա կեր պի և է թի կայի, 
քան զուտ կա նոն նե րի և կար գա վո րող պահանջ նե րի հետ: Այս մշա կույթն իր 
հիմքում աշ խա տան քային է թի կա է, որ տեղ հա մակց ված են կեն սանվ տան-
գու թյան հա մա կար գի ան հրա ժեշ տու թյան խոր ըն կա լումն ու ա մե ն ինչ ա նե-
լու ցան կու թյու նը, որ պես զի հա մա կարգն աշ խա տի: 

Անձ նա կազ մի ի րա զե կու թյան բա ցա կա յու թյու նը, աշ խա տան քային ըն-
թա ցա կար գե րին պատ շաճ չտի րա պե տե լը, կեն սանվ տան գու թյան հան դեպ 
հար գան քի բա ցա կա յու թյու նը հեշ տաց նում են կեն սա բա նա կան ար ժե քա վոր 
նյու թե րի հափշ տա կու մը լա բո րա տո րի ա նե րից, ին չի հետ ևան քով հնա րա-
վոր դար ձավ 2001թ. սի բի րախ տի սպոր նե րով ա հա բեկ չու թյու նը Ա ՄՆ-ում: 
Ա ղե տը կա րող էր կանխ վել, ե թե լա բոր ատո րի այի աշ խա տա կից նե րից կամ 
ղեկա վար նե րից որ ևէ մե կը ի նչ-որ կերպ մի ջամ տեր: Մեկ տա րի ան ց՝ 2002թ., 
Սան դի ա (Sandia) ազ գային լա բո րա տո րի ա նե րի կող մից ի րա կա նաց վեց ան-
կախ փոր ձաքն նու թյուն, ո րի ար դյուն քում պարզ վեց, որ տվյալ լա բո րա տո-
րի այի կեն սանվ տան գու թյան հա մա կար գը դեռևս բա զմաթիվ թե րու թյուն ներ 
ու նի: Հաշ վետ վու թյան մեջ հի շա տակ ված է ին. 

 y Ընդ հա նուր կեն սանվ տան գու թյան պլա նի բա ցա կա յու թյուն
 y Ան հա մա պա տաս խան ազ դան շա նային հա մա կարգ
 y  Տե ղե կատ վու թյան պաշտ պա նու թյան խո ցե լի հա մա կարգ
 y Հս կո ղու թյան են թա կա ար ժե քա վոր կեն սա բա նա կան նյու թե րին հա-

սա նե լի ու թյուն ու նե ցող ան ձնա կազ մի տվյալ նե րի ան հա մա պա տաս խան 
ստու գում

 y  Կեն սա բա նա կան ար ժե քա վոր նյու թե րի ան հա մա պա տաս խան գույ-
քային հս կո ղու թյուն:

Սա կայն այս բո լոր թե րու թյուն նե րի հիմ քում կեն սանվ տան գու թյան մշա-
կույ թի բա ցա կա յու թյունն էր։ «Հ նա րա վոր է՝ տվյալ հաշ վետ վու թյան կար ևոր 
դի տար կումն այն է, որ տվյալ հիմ նար կում առ կա մշա կույ թը չի ե րաշ խա վո-
րում պաշտ պա նու թյան ա պա հով ման պար տա կա նու թյուն նե րին հե տա մուտ 
լի նե լ՝ ի տար բե րու թյուն հե տա զո տու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման պար տա կա-
նու թյուն նե րի»,– գր ված էր հաշ վետ վու թյու նում:

 Բա վա րար չէ հետ ևել մի այն հե տա զո տու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման 
սկզբունք նե րին: Հե տա զո տո ղը պետք է ձգ տի այն բա նին, որ իր աշ խա-
տան քի ար դյունք ներն ու գի տե լիք նե րը հա մա պա տաս խա նեն «Մի վնա սիր» 
սկզբուն քին: 2005 թվա կա նի մար տի 25-ին Science գի տա կան ամ սագ րում 
հրա պա րակ վեց «Գիտ նա կան նե րի կյան քի է թի կա կան կո դեք սը», որ տեղ շա-
րադր ված է ին կեն սա բա նա կան է թի կային հա վա տար մու թյան հիմ նա կան 
հաս կա ցու թյուն նե րը: Դա փորձ էր գի տա կան հան րու թյան շրջանում ձևա վո-
րել է թի կա կան պար տա վո րու թյուն ներ հա սա րա կու թյան հան դեպ, ը նդ գծել 
ան հա տա կան պա տաս խա նատ վու թյան ձևա վոր ման ան հրա ժեշ տու թյու նը:
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 Բո լոր ան ձինք, ով քեր ներգ րավ ված են կյան քի մա սին գի տու թյու ննե րի 
ցան կա ցած ո լոր տում, պար տա վոր են.

1. Ի րա կա նաց նել ի րենց աշ խա տանք ներն այն պես, որ ի րենց բա ցա հայ-
տում ներն ու գի տե լիք նե րը վնա սա կար չլի նեն: 

2. Աշ խա տել գի տու թյան է թի կա կան, բա րե գոր ծա կան զար գաց ման, 
ա ռաջ խա ղաց ման և կի րառ ման հա մար:

3. Ս ևե ռել բնակ չու թյան կամ հա մա պա տաս խան մար մին նե րի ու շադրու-
թյունը այն մի ջո ցա ռում նե րին (նե րա ռյալ ոչ է թի կա կան հե տա զո տու թյուն-
նե րը), ո րոնց վե րա բե րյալ կան բո լոր խե լա միտ հիմ քե րը են թադ րե լու, որ 
դրանք նպաս տում են կեն սա բա նա կան զեն քի և կեն սա հա բեկ չու թյան զար-
գաց մանը:

4. Ձգ տել այն բանին, որ պես զի ե րաշ խա վոր վի, որ կեն սա բա նա կան 
զեն քի նե րուժ ու նե ցող կեն սա բա նա կան նյու թե րին հա սա նե լու թյուն ու նե նան 
մի այն նրանք, ովքեր հս տակ պատ կե րա ցում ու նեն կեն սա բա նա կան է թի-
կայի մա սին:

5. Ձգ տել այն բանին, որ պես զի սահ մանա փակ վի այնպիսի գի տե լիք նե-
րի և տե ղե կատ վու թյան տա րա ծու մը, ո րոնք կա րող են օգ տա գործ վել կեն-
սա բա նա կան ա հա բեկ չու թյուն ի րա կա նաց նե լու կամ կեն սա բա նա կան զենք 
պատ րաս տե լու հա մար այն ան ձանց կող մից, ով քեր պար տա վոր են կի րա ռել 
այդ գի տե լիք ները օ րի նա կան նպա տակ նե րով և ի նպաստ հա սա րա կու թյան: 

6. Ու սում նա սի րել և հս կել գի տա հե տա զո տա կան գոր ծու նե ու թյու նը, որ-
պես զի ե րաշ խա վոր վի, որ կատարվող աշ խա տանք նե րի օգ տա վե տու թյու նը 
գե րա զան ցում է ռիս կե րը: 

7. Են թարկ վել գի տու թյան մեջ առ կա օ րենք նե րին և կա նոն նե րին՝ բա-
ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, ե րբ դրանք հա կա սում են է թի կային, և գի տակ ցել 
պա տաս խա նատ վու թյու նը օ րենք նե րում և կա նոն նե րում այն պի սի փո փո խու-
թյուն ի րա կա նաց նե լիս, ո րոնք բախ վում են է թի կայի կա նոն նե րին:

8. Ըն դու նել, որ ցան կա ցած մարդ ի րա վունք ու նի մաս նակ ցելու այն հե-
տա զո տու թյուն նե րին, ո րոնք ին քը հա մա րում է հիմ նա վոր ված՝ է թի կայի և 
բա րո յա կա նու թյան տե սան կյու նից: 

9. Ի րա զե կել բո լոր նրանց, ով քեր մաս նակ ցում են կամ մաս նակ ցե լու են 
գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րին այս կո դեք սի և դրա է թի կա կան սկզ բունք-
նե րի շուրջ:
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Ան ձնա կան պա տաս խա նատ վու թյունից ու ներգ րավ վա ծու թյու նից բացի, 
կեն սանվ տա գու թյան մշա կույթն ու նի նաև մեկ այլ հայե ցա կետ, ո րը ներառում 
է խղ ճի հետ կապ ված հար ցեր: 

Կյան քի մա սին գի տու թյուն նե րի հա տուկ բարդ է թի կա  կան խնդիր նե րի 
առնչվելու համար պա հանջ վում է տի րա պե տել կեն սա բա նա կան է թի կայի 
ե րեք ի րա վա սու թյուն նե րի. 
ü	Ի րա զե կու թյուն՝ գո յու թյուն ու նե ցող ռիս կե րի և դի լե մա նե րի ի մա ցու-

թյուն, ի նչ պես նաև դրանց նույ նա կա նաց ման ու նա կու թյուն:
ü	Մ տո րում՝ գի տա կան նա խագ ծի ա ռա վե լու թյուն նե րի և հնա րա վոր 

վնաս նե րի կշ ռա դատ ման և հա մադր ման ու նա կու թյուն:
ü	 Գոր ծո ղու թյուն՝ ձեռ նար կել քայ լեր՝ ո ւղղ ված գի տու թյան և կեն ս-

անվտան գու թյան միջև ըն դու նե լի հաշ վեկշ ռի ձեռքբեր մանը:
 Կեն սաէ թի կայի այս ի րա վա սու թյուն նե րը պետք է դառ նան կյան քի մա սին 

գի տու թյուն նե րի ո լոր տում կր թու թյուն ստա ցո ղի ու սու ց ման մաս: Կար ևոր է 
նաև այս գի տե լիք նե րի փո խան ցու մը նրանց, ով քեր ար դեն ի սկ աշ խա տում 
ե ն՝ գիտ նա կան նե րին, լա բո րա տոր աշ խա տող նե րին և հատ կա պես ղե կա-
վար նե րին:

Զանգ վա ծային ո չն չաց ման կեն սա բա նա կան ոչ մի զենք չի կա րող ստեղծ-
վել ա ռանց հա մա պա տաս խան տեխ նո լո գի ա նե րի տի րա պե տող և գի տե լիք-
ներ ու նե ցող ան ձի: Եր բեմն սրա մեջ ներ քաշ վում է դա սա կան «ց նոր ված» 
գիտ նա կան: Սա կայն, ա ռա վել մեծ հա վա նա կա նու թյամբ, դա կլի նի «վատ 
գիտ նա կան»՝ մարդ, ո րն ու նի սթափ դա տո ղու թյուն և կա տա րել է սե փա կան 
փորձն ու գի տե լիք նե րը վնա սա կար և ա պա կա ռու ցո ղա կան նպա տակ նե րին 
ծա ռայեց նե լու գի տակց ված ը նտ րու թյուն: 

« Մի ա միտ» գիտ նա կա նը, որը կար ծում է, թե ցան կա ցած գի տու թյուն 
արդեն ի սկ պա տաս խա նա տու գի տու թյուն է, ևս կա րող է կա տա րել ոչ է թի-
կա կան ը նտ րու թյուն՝ լի ո վին չգի տակ ցե լով դա: 

Է թի կայի կո դեք սի կե տե րից մե կը վե րա բե րում է բո լոր նրանց, ով քեր 
աշ խա տում են կյան քի մա սին գի տու թյուն նե րի ո լոր տում, և ա ռա ջար կում է 
ը նտրու թյուն՝ «ՈՉ» ա սե լու ը նտ րու թյուն ցան կա ցած տե սա կի հե տա զո տու-
թյուն նե րին, ո րոնք, նրանց կար ծի քով, դուրս են կեն սաէ թի կայի կա նոն նե-
րից: Նույն կո դեք սի մեկ այլ կետ գի տա կան հան րու թյան ա ռջև դնում է բնակ-
չու թյանը կամ հա մա պա տաս խան մար մին նե րին կեն սա բա նա կան ա հա բեկ-
չու թյան կամ կեն սա բա նա կան պա տե րազ մին նպաս տող ցա նկա ցած գոր-
ծո ղու թյան մա սին ի րա զեկ ման խն դի րը: Գի տա կան հան րու թյու նը պետք է 
ներգ րավ ված լի նի կեն սաէ թի կայի ձևա վոր ման մեջ: Գի տա կան հան րու թյան 
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կող մից հրա պա րակ վող հոդ ված նե րի տե սու թյուն նե րում պետք է ը նդ գրկ ված 
լի նեն հե տա զո տու թյուն նե րի է թի կա կան քն նար կում ներ: Նման քն նար կում-
ներ և բա նա վե ճեր պետք է տե ղի ու նե նան աշ խա տա վայ րե րում, ու սում նա-
կան հաս տա տու թյուն նե րում, գի տա կան նիս տե րի, գի տա ժո ղով նե րի, հա-
մա ժո ղով նե րի ժա մա նակ: Հա մա պա տաս խան քա ղա քա կան բա նա վե ճերն 
ու հան րային լսում նե րը ևս պետք է ստա նան գի տա կան հան րու թյան կշ ռա-
դատ ված կար ծի քը՝ հատ կա պես ե րբ քն նարկ ման ա ռիթ են եր կա կի օգ տա
գործ ման տեխ նո լո գի ա ներն ու հե տա զո տու թյուն նե րը: Նպա տա կա հար-
մա՞ր է արդյոք  ներկայացնել նման տե ղե կատ վու թյուն և գի տե լիք նե ր գի տա-
ժո ղով նե րում, գի տա կան հրա պա րա կում նե րում կամ որ ևէ այլ տեղ:

Ա վստ րա լի ա յի գիտ նա կան նե րի մի խումբ 2001թ. հրա պա րա կել էր ան-
սպա սե լի և վա խեց նող գյուտ: Կր ծող նե րի գլ խա քա նա կի վե րահս կո ղու թյան 
նպա տա կով նրանք ստեղ ծել է ին մկ նե րի ի մուն հա մա կար գը ճն շող ծաղ կի 
վի րու սի մի նոր շտամ: Վեր ջինս այն քան «ար դյու նա վետ» էր, որ բե րել էր 
տվյալ վի րու սի դեմ պատ վաս տա նյու թով պատ վաստ ված կր ծող նե րի 50%-ի 
ան կմա նը: 

Գի տա փոր ձի տվյալ նե րի հրա պա րա կու մից հե տո մտա վա խու թյուն ա ռա-
ջա ցավ, որ նույն տեխ նո լո գի ա նե րը կի րա ռե լով՝ կա րող են փո փո խել նաև 
բնա կան ծաղ կի վի րու սի հատ կու թյուն նե րը, ին չը բնա կան ծաղ կի դեմ ի մու-
նացման բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում կհան գեց նի կա տա րյալ ա ղե տի: 
Ան գամ ե թե ի մու նացի ան վե րա կանգն վի, նման վի րու սը, միև նույն է, ձեռք 
կբե րի զանգ վա ծային ո չն չաց ման կեն սա բա նա կան զեն քի ահ ռե լի նե րուժ: 
Այ սինքն՝ «զ գա յուն» տեխ նո լո գի ա նե րը նույն քան մա հա բեր կա րող են լի նել, 
որ քան ախ տա ծին նե րը:

 Լա բո րա տո րի ան կա րող է պաշտ պան ված լի նել ախ տա ծին նե րի 
հափշտա կու մից կամ ար տա նե տում ներից, ի սկ ի ՞նչ ա նել ամ սագ րե րում հրա-
պա րակ ված՝ այս պես կոչ ված «նոու-հաու» տեխ նո լո գի ա նե րի հետ, և ի նչ պե՞ս 
պաշտ պա նել հա սա րա կու թյու նը օ րի նա կան կամ լու սա բան ված պա տա հա-
կան հայ տ նա գոր ծու թյուն նե րից, ո րոնք կա րող են կեն սա բա նա կան զեն քի 
հիմք հան դի սա նալ: Դրան ցից կա րող են օ գտ վել մար դիկ և ստեղ ծել էլ ա վե-
լի մա հա բեր ախ տա ծին՝ ա ռանց մոտ լի նե լու այն լա բո րա տո րի ային, որտեղ 
ա ռա ջին ան գամ ստեղծ վել կամ պահ վել է այդ ախ տա ծի նը: 

Վե րը հիշատակ ված՝ մկ նե րի ծաղ կի վի րու սի դեպ քում ա ռաջ է գա լիս 
«անվ նաս» և այդ պատ ճա ռով կար գա վո րում նե րի չեն թարկ վող, նյու թե րի 
հետ կապ ված եր կա կի նշա նա կու թյան տեխ նո լո գի ա նե րի դի լե ման: Նման 
«անվ նաս» ախ տա ծին նե րով աշ խա տող մար դիկ կամ հիմ նար կու թյուն ները 
միշտ չէ, որ գտն վում են հա մա պա տաս խան օ րենսդ րա կան հս կո ղու թյան 
դաշ տում և այդ պի սով հնա րա վո րու թյուն են ստա նում ստեղ ծել ոչ պա կաս 
վտան գա վոր ախ տա ծին ներ, ի նչ պի սիք են բնա կան ծաղ կի, սի բի րախ տի 
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կամ հս կո ղու թյան են թա կա այլ վտան գա վոր հարուցիչները և կեն սա բա նա-
կան նյու թե րը:

«Եր կա կի նշա նա կու թյան տեխ նո լո գի ա նե րից» են նաև ոչ պատ շաճ 
կեր պով կի րառ վող գի տե լիք նե րը՝ կեն սա բա նու թյան ո լոր տի ցան կա ցած 
« նոու-հաու նե րը»՝ տպագր ված ամ սագ րե րում, ու սում նա կան նյու թե րում, գի-
տա ժո ղով նե րի շնոր հան դես նե րում, չհ րա պա րակ ված հոդ ված նե րում, աշ-
խա տան քային տվյալ նե րում, լա բո րա տոր ըն թա ցա կար գե րում: 

2004 թվա կա նի Ա ՄՆ ազ գային ա կա դե մի այի կող մից հրա պա րակ ված 
Fink Committee Report հայտնի փաս տաթղ թում բեր ված է մի քա նի տե սակի 
հե տա զո տու թյուն նե րի ցանկ, որոնք գի տե լիք ներ են այն մա սին, թե ի նչ պես 
կա րե լի է ՝

- ս տեղ ծել պատ վաս տա նյու թե րի, հա կա բի ո տիկ նե րի նկատ մամբ կա-
յուն, դժ վար նույ նա կա նաց վող ախ տա ծին

- բարձ րաց նել ախ տած նի վա րա կե լի ու թյու նը
- փո խել ախ տած նի կրող նե րի (տե րե րի) շր ջա նա կը
- ս տեղ ծել վնա սա բեր նոր կեն սա բա նա կան նյու թեր
- ս տեղ ծել ախ տա ծ ին նե րի տե ղա փոխ ման նոր մի ջոց ներ աե րո զոլների, 

խմե լու ջրի, սնն դամ թեր քի մի ջո ցով: 
Նշված ո լոր տում վեր հան ված հար ցե րը վե րա բեր ում են ա մե ն ինչին՝ 

սկսած կեն սանվ տան գու թյան, կեն սա պա հո վու թյան, ախ տա ծին նե րի գույ-
քային հսկո ղու թյան խնդիրնե րից մինչև գի տա կան հրա պա րա կում նե րի ան-
վտան գու թյան, բնակ չու թյան հետ հա ղոր դակց ման և այլ է թի կա կան բնույ թի 
հար ցե րը:
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 ՊԱՏ ՇԱՃ ԼԱ ԲՈ ՐԱ ՏՈՐ ԱՇ ԽԱ ՏԱ ԿԱՐ ԳԵ ՐԻ 
ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ

ԸՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹ ՆԵՐ 

Պատ շաճ լա բո րա տոր աշ խա տա կար գե րը (Good Laboratory Practice, GLP) 
լա բո րա տոր հե տա զո տու թյուն նե րի ներ դաշ նա կու թյանն ու ար դյունք նե րի 
հա վաս տի ու թյանն ո ւղղ ված նոր մե րի, կա նոն նե րի, ցու ցում նե րի հա մա կարգ 
են: Այս աշ խա տա կար գե րը ստան դարտ ներ են, ո րոնց հի ման վրա կա տար-
վում է աշ խա տանք նե րի պլա նա վո րում, նա խակ լի նի կա կան հե տա զո տու-
թյուն ների ի րա կա նա ցում, հե տա զո տու թյուն նե րի ար ձա նագ րությունների 
և հաշ վետ վու թյուն նե րի կազ մում և ձևա վո րում: GLP-ի կա նոն նե րին հե տա-
մուտ լի նե լը հնարավորություն է տա լիս ա պա հո վել հե տա զո տու թյուն նե րի 
հա վաս տի ու թյունն ու վե րար տադ րե լի ու թյու նը: GLP կա նոն նե րը սահ մա նում 
են նա խակ լի նի կա կան հե տա զո տու թյուն նե րի տեխ նո լո գի ա նե րը՝ կապ ված 
հետա զոտ վող նյու թի ան վտան գու թյան ո րոշ ման հետ:

GLP կա նոն նե րը նե րա ռում են պա հա նջ ներ ո ւղղ ված՝
 �  Հե տա զո տու թյուն նե րի կազ մա կերպ մա նը
 � Լա բո րա տոր ան ձնա կազ մին
 �  Սեն քե րին և շի նու թյուն նե րին, որ տեղ ի րա կա նաց վում են հե տա զո-

տու թյուն նե րը
 �  Լա բո րա տոր սար քա վո րում նե րին և դրանց տրա մա չա փարկ մա նը 

(կա լիբ րա ցի ա)
 �  Հե տա զոտ վող և հս կո ղա կան նյու թե րին
 � Փոր ձա րա րա կան աշ խա տանք նե րի ստան դարտ մե թո դա բա նու թյուն 

կազմելուն և ի րա կա նաց մա նը (գոր ծո ղու թյուն նե րի ստան դարտ ըն-
թա ցա կար գեր, ԳՍԸ)

 �  Փոր ձար կում նե րի ի րա կա նաց ման կար գին (ար ձա նագ րու թյուն ներ, 
գոր ծե լա կար գեր, Protocols)

 � Տ վյալ նե րի գրանց մա նը
 �  Հաշ վետ վու թյուն նե րի ձևե ր կազմ ելուն
 �  Հե տա զո տու թյուն նե րի ո րա կի հս կո ղու թյա նը
 � Փոր ձա րա րա կան աշ խա տանք նե րի ստան դարտ մե թո դա բա նու թյա-

նը:
GLP կա նոն նե րի կար ևոր խն դիրն է՝ ա պա հո վել հե տա զո տու թյան ամ բողջ 

ըն թաց քի վե րա կանգն ման և հետ ևե լի ու թյան հնա րա վո րու թյու նը: GLP նոր-
մե րի կի րառ ման ո լորտ նե րը սահ ման վում են օ րենսդ րու թյամբ: Դա ա ռա ջին 
հեր թին վե րա բեր ում է հան րային ա ռող ջա պա հու թյա նը, նոր քի մի ա կան նյու-
թե րի մշակ մա նը, թու նա նյու թե րի ստեղծ մանն ու կի րառ մա նը: 
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Ներ կա յումս մի շարք զար գա ցած ե րկր նե րում կեն սա բա նա կան պատ-
րաս տուկ նե րի ստեղծ ման, ար տադր ման, փոր ձարկ ման վե րա բե րյալ ազ-
գային օ րենսդ րու թյան հիմ քում դր ված են GLP պա հանջ նե րը: 

Պատ շաճ լա բո րա տոր աշ խա տա կար գե րի նպա տակն այն է, որ երաշ-
խա վոր վի հե տա զո տու թյուն նե րի ըն թաց քում ստաց ված տվյալ նե րի ո րա կը: 
Հետա զո տությունների ար դյուն քում ստաց ված տվյալ նե րի ո րա կի մակար-
դա կի հա մադ րե լի ու թյու նը հիմք է ձևա վո րում տար բեր ե րկր նե րում այդ 
տվյալ նե րի փո խա դարձ ճա նաչ ման հա մար: Սա հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
խու սա փել փոր ձար կում նե րի կրկ նու թյու նից՝ խնայե լով ռե սուրս ներ և ժա մա-
նակ: GLP կա նոն նե րի կի րա ռու մը թույլ է տա լիս նաև շր ջան ցել ա ռևտ րի ո լոր-
տի խո չըն դոտ նե րը և նպաս տում է մար դու ա ռող ջու թյան պաշտ պա նու թյանն 
ու շրջա կա մի ջա վայ րի պահ պան մա նը: 

Պատ շաճ լա բո րա տոր աշ խա տա կար գե րը կա րե լի է բա ժա նել հետ ևյալ 
հիմ նա կան դրույթ նե րի՝ 
Ø	Ռե սուրս ներ՝

- Կազ մա կեր պու թյուն
- Անձ նա կազմ
-  Սեն քեր
-  Սար քա վո րում ներ

Ø	Ըն թա ցա կար գեր և աշ խա տա կար գեր (Կա նոն ներ)՝ 
- Ար ձա նագ րու թյուն ներ, գոր ծե լա կար գեր (protocols)
- Գոր ծո ղու թյուն նե րի ստան դարտ ըն թա ցա կար գեր (Գ ՍԸ)
- Հաշ վետ վու թյուն ներ
- Հե տա զո տու թյան պա տաս խա նա տու ան ձ

Ø	Բ նու թագ րեր՝ 
- Հե տա զո տու թյան օբյեկտ
- Թեստ հա մա կար գեր

Ø	 Փաս տաթղ թեր՝ 
- Ա ռաջ նային տվյալ ներ
- Եզ րա փա կիչ հաշ վետ վու թյուն
- Ար խիվ

Ø	Ո րա կի ա պա հո վում՝
- Հե տա զո տու թյան ան կախ գնա հա տում։ 

GLP կա նոն նե րի հա մա ձայն աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման հա մար 
պա հանջ վում է ան ձնա կազ մի ո րո շա կի կա ռուց վածք՝ սահ ման ված պա հանջ-
նե րի պահ պան ման և ա պա հով ման նպա տա կով: Ա նձ նա կազ մի կա ռուց-
վածքը կախ ված չէ կազ մա կեր պու թյան կամ լա բո րա տո րի այի ներ սում առ կա 
հի ե րար խի այից: Ստորև ներ կա յաց վում է GLP կա նոն նե րին հա մա պա տաս-
խա նող կազ մա կեր պու թյան ան ձնա կազ մի կա ռուց ված քը (ս խե մա 1):
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Ս խե մա 1. Անձ նա կազ մի կա ռուց վածք ը ստ GLP կա նոն նե րի

 
 Ադմինիստրացիա  

Որակի հսկողության 
ծառայություն 

Փաստաթղթերի 
արխիվի 

պատասխանատու 

Հետազոտության 
ղեկավար/ 

պատասխանատու 

Հետազոտության 
ղեկավար/ 

պատասխանատու 
 

Հետազոտության 
ղեկավար/ 

պատասխանատու 
 

Հետազոտություններ  
իրականացնող 
անձնակազմ 

Հետազոտություններ 
իրականացնող 
անձնակազմ 

Հետազոտություններ 
իրականացնող 
անձնակազմ 

 Կազ մա կեր պու թյան ադ մի նիստ րա ցի ան պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում 
հե տա զո տու թյուն նե րի կա զ մա կերպ ման և դրանց բյու ջե ի, ի նչ պես նաև GLP 
սկզ բունք նե րի ա պա հով ման հա մար: 

Հե տա զո տու թյուն նե րի ղե կա վա րը պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում բուն 
հե տա զո տու թյան ի րա կա նաց ման հա մար, որ պես զի այն հա մա պա տաս խա-
նի GLP սկզ բունք նե րին, ինչպես նաև հաշ վետ վու թյուն կազմելու հա մար:

 Հե տա զո տու թյուն ներ ի րա կա նաց նող ան ձնա կազ մը պա տաս խա նա տու է 
տվյալ նե րի ո րա կի և հու սա լի ու թյան հա մար: Ը նդ ո րում՝ հա տուկ ու շադրու-
թյուն է դարձ վում հե տա զո տու թյան ար դյուն քում ստաց ված ա ռաջ նային 
տվյալ նե րի ճշգ րիտ մուտ քագր մա նը:

I. Պատ շաճ լա բո րա տոր աշ խա տա կար գե րը կեն սանվ տան գու թյան 
բնա գա վա ռում:

Բա ցի նրանից, որ պատ շաճ լա բո րա տոր աշ խա տա կար գե րը (GLP) նպաս-
տում են հե տա զո տու թյուն նե րի ճիշտ ի րա կա նաց մա նը և դրանց ար դյունք-
նե րի ճշգր տու թյանն ու հա վաս տի ու թյա նը, դրանք նաև հնա րա վո րու թյուն են 
տա լիս տար բեր մե թոդ նե րով նվա զեց նել հե տա զո տու թյուն ներն ու ղեկ ցող 
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զա նա զան կեն սա բա նա կան ռիս կե րը՝ պաշտ պա նե լով թե՛ լա բո րա տո րի այի 
ան ձնա կազ մին, թե՛ շր ջա կա մի ջա վայ րը:

GLP կա նոն նե րի հա մա ձայն՝ կազ մա կեր պու թյու նը, որ տեղ ի րա կանաց-
վում են հե տա զո տա կան, ախ տո րո շիչ աշ խա տանք ներ ախ տա ծին կեն սա բա-
նա կան ազ դակ նե րի հետ, պետք է ու նե նան դրա հա մար բա վա րար պայ ման-
ներ՝ հա մա պա տաս խան լա բո րա տո րի ա ներ և պատ րաստ ված լա բո րա տոր 
ան ձնա կազմ, ո րն ու նակ է աշ խա տե լու GLP կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան): 
Հա տուկ ու շադ րու թյուն է դարձ վում կազ մա կեր պու թյան ֆի զի կա կան պաշտ-
պա նու թյան հար ցե րին, ի նչ պի սիք ե ն՝ 

- լա բո րա տո րի այի շրջագ ծի պաշտ պա նու թյու նը (դար պաս ներ, պա-
րիսպ ներ, փշա լա րեր) 

- մուտ քի պաշտ պա նու թյու նը (ան ցա կե տային հս կո ղու թյուն, ճա ղա-
վան դակ նե րի առ կա յու թյուն, տե սահսկ ման սար քեր, տեխ նի կա կան պաշտ-
պա նու թյան այլ մի ջոց ներ) 

- ախ տա ծին նե րի պաշտ պա նու թյու նը լա բո րա տո րի այի ներ սում (ներ-
լա բո րա տոր զս պում/մե կու սա ցում կամ Biocontainment):

 Կազ մա կեր պու թյան ան վտանգ գոր ծու նե ու թյան գոր ծոն նե րից է նաև լա-
բո րա տոր ան ձնա կազ մի աշ խա տա տե ղի պատ շաճ կազ մա կեր պու մը: Ա նհրա-
ժեշտ է գնա հա տել աշ խա տա տե ղին ներ կա յաց վող նվա զա գույն պա հանջ-
ները. 

- Ի րա կանաց վող աշ խա տանք նե րի հիմ նա վոր վա ծու թյուն և կա յու նու-
թյուն

- Է լեկտ րա կան սար քա վո րում նե րի առ կա յու թյուն
- Վ թա րային ել քե րի և տար հան ման ու ղի նե րի հս տակ սահ մա նում
-  Հա կահր դե հային սար քա վո րում ներ և հր դե հի հայտ նա բե րում 
- Օ դա փո խու թյուն և օ դո րա կում
-  Լու սա վո րու թյուն
-  Հա տակ ներ, պա տեր, ա ռաս տաղ ներ, տա նիք, պա տու հան ներ, դռ ներ, 

դար պաս ներ
-  Սեն քե րի մա կե րես ներ և վա րակ ված նյու թի ճիշտ հոս քայ նու թյուն
- Անձ նա կազ մի հանգս տի հնա րա վո րու թյուն
-  Բուժ կետ/մե կու սա րան 
- Ա ռա ջին օգ նու թյան մա տուց ման հնա րա վո րու թյուն:
 Կար ևոր է, որ  հե տա զո տա կան, ախ տո րո շիչ լա բո րա տո րի ա նե րում բո-

լոր ռե ակ տիվ նե րը, կեն սա բա նա կան պատ րաս տուկ նե րը (շի ճուկ ներ, ֆա գեր, 
ախ տո րո շիչ ներ) ու նե նան հա մա պա տաս խան մակն շում՝ վեր ջին նե րիս պի տա-
նե լու թյան ժամ կե տի, խմ բա քա նա կի հա մա րի, սր վա կի բաց ման ամ սաթվի նշ-
մամբ: Բա ցի դրանից, հար կա վոր է փակց նել ան վտան գու թյան ստան դարտ 
ցու ցա նակ ներ և վտան գի մա սին ազ դա րա րող նշան ներ: Ռե ակ տիվ նե րի, 
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կեն սա բա նա կան պատ րաս տուկ նե րի պի տա նե լիու թյան ժամ կե տի գե րա-
զանց ման պա րա գա յում հար կա վոր է դրանք օգ տա հա նել: Բա ցա ռիկ դեպ քե-
րում մաս նա գե տը կա րող է եր կա րաց նել պի տա նե լիու թյան ժամ կե տը՝ կա տա-
րե լով հա մա պա տաս խան նշում: Պի տա նե լիու թյան ժամ կե տի երկա րա ցու մը 
կա տար վում է հա մա պա տաս խան հե տա զո տու թյուն նե րի հի ման վրա, ինչը ևս 
են թա կա է պար տա դիր և ճշգ րիտ փաս տաթղ թա վոր ման: 

Կեն սանվ տա գու թյան բնա գա վա ռում պատ շաճ լա բո րա տոր աշ խա տա-
կարգե րի (GLP) սկզ բունք նե րը հս տակ նկա րագր ված են «Կեն սանվ տան գու-
թյուն ման րէ ա բա նա կան և կեն սա քի մի ա կան լա բո րա տո րի ա նե րում» (BM-
BL-5-th edition, CDC, NIH) ձեռ նար կում, որ տեղ լա բո րա տո րի ա նե րը ա ռանձ-
նաց վում են կեն սանվ տան գու թյան չորս մա կար դակ նե րի (BSL 1-4)՝ հիմ քում 
դնե լով ի րա կա նաց վող աշ խա տանք նե րի ռիս կե րի գնա հա տու մը: Որ պես կա-
ր ևո րա գույն ռիս կի գոր ծոն՝ դի տարկ վում է ախ տա ծին կեն սաբ անա կան ազ-
դակ նե րի ռիս կի խում բը:

Այ սինքն՝ GLP սկզ բունք նե րը հիմն վում են կեն սանվ տան գու թյան հայե ցա-
կար գի հիմ նա կան կե տե րի վրա, ո րոն ցից ե ն՝ 

Կեն սանվ տան գու թյան մա կար դակ 1-4 (BSL 1-4)
 �  Բարձ րաց նում է լա բո րա տոր ան ձնա կազ մի և շր ջա կա մի ջա վայ րի 

պաշտ պան վա ծու թյան մա կար դա կը։
 � Մ շա կում է ման րէ ա բա նա կան, բժշ կա կան լա բո րա տո րի ա նե րի աշ խա-

տա կից նե րի աշ խա տան քի ան վտան գու թյան ու ղե ցույ ցներ:
 Փոր ձա կեն դա նի նե րի հետ աշ խա տան քի կեն սանվ տան գու թյան մա-

կար դակ 1-4 (ABSL 1-4)
 �  Լա բո րա տո րի ա ներ փոր ձա կեն դա նի նե րի առ կա յու թյամբ։
 �  Կեն դա նի ներ, ո րոնք հե տա զո տա կան մո դել ներ են։
 � Մ շա կում է հե տա զո տա կան մո դել ներ հան դի սա ցող կեն դա նի նե րի 

հետ աշ խա տան քի ան վտան գու թյան ու ղե ցույ ցներ:
Կեն սանվ տան գու թյան սկզ բունք ներ 

 � Աշ խա տա կար գեր և ըն թա ցա կար գեր՝
-  գոր ծո ղու թյուն նե րի ստան դարտ ըն թա ցա կար գեր
-  հա տուկ աշ խա տա կար գեր և ըն թա ցա կար գեր 

 � Անվ տան գու թյուն ա պա հո վող սար քա վո րում ներ
 �  Կազ մա կեր պու թյան դի զայ նը և կա ռուց ված քը,
 � Անվ տան գու թյան մա կար դա կի բարձ րա ցում:

 Ման րէ ա բա նա կան ստան դարտ աշ խա տա կար գեր
 � Կեն սա բա նա կան վտան գի նե րուժ
 � Պա տաս խա նա տու ան ձինք` 

- Հե տա զո տա կան մե թոդ նե րի ու սուց ման, տի րա պետ ման համար
-  Հա մապա տաս խան լա բո րա տոր սար քա վո րում նե րի հա մար:
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 � Ան ձ նա կազ մի ա ռող ջա պա հա կան ծրագ րեր (Occupational Safety and 
Health - OSH)։

 ԿԵՆ ՍԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՌԻՍ ԿԵ ՐԻ ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՄԱՆ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՁԵ ՎԱ ԿԵՐ ՊՈՒՄ ԵՎ 

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ

 Քա ղա քա կա նու թյու նը կազ մա կեր պու թյան ղե կա վար ման սկզ բունք նե րը 
ներ կա յաց նող փաս տա թուղթ է, ո րը ո րա կի և կեն սանվ տան գու թյան կա ռա-
վար ման հա մա կար գե րի հիմ քն է, և որում ձևակերպվում է հիմ նա կան նկա-
րա գի րը, թե «ի՞նչ պետք է ա նել»:

 Լա բո րա տո րի ան կեն սանվ տան գու թյան ո լոր տում կա րող է ու նե նալ մի 
շարք քա ղա քա կա նու թյուն ներ, օ րի նակ՝ «Շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պան-
ման» քա ղա քա կա նու թյուն, «Աշ խա տան քի ան վտան գու թյան քա ղա քա կա-
նու թյուն», « Կե նսա բա նա կան ռիս կե րի կա ռա վար ման քա ղա քա կա նու թյուն» 
և այլն:

 Կա ռա վար ման հա մար պար տա դիր է սահ մա նել և հրա պա րա կել հաս-
տա տու թյան ա կն կա լիք նե րը՝ կապ ված ախ տա ծին նե րի ան վտանգ և ա պա-
հով կա ռա վար ման հետ:

 Քա ղա քա կա նու թյու նը սահ մա նում է ղե կա վա րու թյան հանձ նա ռու թյու նը 
և նպա տա կադր վա ծու թյու նը: Քա ղա քա կա նու թյու նը նա խա տես ված է ի նչ-
պես լա բո րա տո րի այի աշ խա տա կից նե րի, այն պես էլ լա բո րա տո րի այի հայ-
տա տու նե րի հա մար:

 Լա բո րա տո րի այի բո լոր ձեռ նարկ նե րը, ըն թա ցա կար գե րը բխում են քա-
ղա քա կա նու թյունից: Լա բո րա տո րի այի քա ղա քա կա նու թյան դրույթ նե րը ան-
հրա ժեշտ է մշ տա պես վե րա նայել և բա րե լա վել՝ ար տա ցո լե լով լա բո րա տո-
րի այի խն դիր նե րը և շա րու նա կա կան բա րե լա վու մը: 

Անհ րա ժեշտ է, որ լա բո րա տո րի այի կող մից մշակ ված քա ղա քա կա նու-
թյունը հա սա նե լի լի նի լա բո րա տո րի այի կայ քում, ի նչ պես նաև տե ղադր ված 
լի նի լա բո րա տո րի ա յում՝ տե սա նե լի վայ րում:

 Կազ մա կեր պու թյան բարձ րաս տի ճան ղե կա վա րու թյու նը մշա կում, ար-
տո նագ րում և ստո րագ րում է լա բո րա տո րի ա յում կեն սա բա նա կան ռիս կե-
րի (լա բո րա տոր կեն սանվ տան գու թյան և լա բո րա տոր կեն սա պա հո վու թյան) 
կա ռա վար ման քա ղա քա կա նու թյու նը: Վեր ջինս հս տա կո րեն սահ մա նում է 
ը նդ հա նուր կեն սա բա նա կան ռիս կե րի կա ռա վար ման նպա տակ նե րը և ա ռա-
ջադ րում է կեն սա բա նա կան ռիս կե րի կա ռա վար ման ար դյու նա վե տու թյան 
բա րե լավ մանն ո ւղղ ված հանձ նա ռու թյու նը:
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 Քա ղա քա կա նու թյու նը պետք է հա մա պա տաս խա նի հաս տա տու թյա նը 
բնո րոշ ռիս կի բնույ թին ու ծա վա լին և տվյալ հաս տա տու թյու նում ի րա կա-
նաց վող գոր ծո ղու թյուն նե րին:

 Հա մա ձայն CWA 15793:2011 ստան դար տի 4.2.1. կե տի դրույթ նե րի՝ քա ղա-
քա կա նու թյու նը պետք է.

1)  պաշտ պա նի աշ խա տա կազ մին, կա պա լա ռու նե րին, այ ցե լու նե րին, 
հա մայն քին և շր ջա կա մի ջա վայրը այն կեն սա բա նա կան հա րու ցիչ նե րից ու 
թու նա նյու թե րից, ո րոնք պա հես տա վոր վում են, և ո րոնց հետ աշ խա տանք է 
տար վում հաս տա տու թյան ներ սում. 

2) ն վա զեց նի կեն սա բա նա կան հա րու ցիչ նե րի և թու նա նյու թե րի պա տա-
հա կան ար տա հոս քի կամ ազ դե ցու թյան ռիս կե րը. 

3) ն վա զեց նի ռիս կե րը` հասց նե լով դրանք վտան գա վոր կեն սա բա նա-
կան նյու թե րի չլի ա զոր ված, նպա տա կային ար տա հոս քի ըն դու նե լի մա կար-
դա կին: Հս տա կեց նի ռիս կե րի գնա հա տում և նվա զե ցում կա տա րե լու և վե-
րահս կո ղու թյան պա հանջ վող մի ջոց նե րը ներդ նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը. 

4) բա վա րա րի բո լոր ի րա վա կան պա հանջ նե րը, ո րոնք կի րա ռե լի են աշ-
խա տան քում օգ տա գործ վող կամ պահ վող կեն սա բա նա կան հա րու ցիչ նե րի 
նկատ մամբ. 

5) ա պա հո վի, որ կեն սա բա նա կան ռիս կե րի ար դյու նա վետ կա ռա վար-
ման ան հրա ժեշ տու թյու նը գե րակշ ռի «ա ռող ջու թյա նը և ան վտան գու թյա նը» 
չվե րա բե րող գոր ծառ նա կան բո լոր պա հանջ նե րի նկատ մամբ. 

6) ար դյու նա վե տո րեն ի րա զե կի բո լոր աշ խա տող նե րին ու հա մա պա-
տաս խան եր րորդ կող մե րին և հրա պա րա կի այս խմ բե րին սպառ նա ցող կեն-
սա բա նա կան ռիս կե րին ա ռնչ վող ա ռան ձին պար տա վո րու թյուն նե րը. 

7) շա րու նա կա բար բա րե լա վի կեն սա բա նա կան ռիս կե րի կա ռա վար ման 
ար դյու նա վե տու թյու նը: 

Յու րա քան չյուր լա բո րա տո րի ա, քա ղա քա կա նու թյուն մշա կե լուց հե տո, 
վեր ջի նիս հի ման վրա մշա կում է լա բո րա տոր գոր ծըն թաց նե րը և ըն թա ցա-
կար գե րը նկա րագ րող փաս տաթղ թեր, որ ոնցում հս տա կեց վում են կոնկ րետ 
նպա տակ նե րը և խն դիր նե րը, ի նչ պես նաև ան ձնա կազ մի ան դամ նե րի դե-
րերն ու պար տա կա նու թյուն նե րը:

 Քա ղա քա կա նու թյու նը սահ մա նում է բո լոր ծրագ րե րի, ի նչ պես նաև աշ-
խա տանք նե րի ո լորտ նե րի ա ռա ջադ րած ռիս կե րի գնա հատ ման և նախ քան 
աշ խա տանքն սկ սե լու թույլտ վու թյան ստաց ման, բազ մա կող մա նի գնա հա-
տում ի րա կա նաց նե լու պա հան ջը: Այն ան հրա ժեշտ է պար բե րա բար վե րա-
նայել:
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 ԱՐՅԱՆ ՄԻ ՋՈ ՑՈՎ ՓՈ ԽԱՆՑ ՎՈՂ ՎԱ ՐԱԿ ՆԵՐ

 Ա րյան մի ջո ցով փո խանց վող ախ տա ծին ները այն ախ տա ծին միկ րոօր-
գա նիզմ ներն են, ո րոնք առ կա են մար դու ա րյան մեջ և կա րող են մարդ կանց 
հի վան դու թյուն նե րի ա ռա ջաց ման պատ ճառ լինել: Դրան ցից ա ռա վել տա-
րած ված են հե պա տիտ B վի րու սը, հե պա տիտ C վի րու սը և մար դու ի մու նային 
ան բա վա րա րու թյան վի րու սը (ՄԻ ԱՎ): Գո յու թյուն ու նեն ևս 25 ախ տա ծին ներ, 
ո րոնք կա րող են փո խանց վել ա րյու նային ճա նա պար հով: 

Ա րյան մի ջո ցով փո խանց վող վա րակ նե րով վա րակ ման հիմ նա կան ու ղի-
ներն են.

1)  սե ռա կան.
2) վնաս ված մաշ կի մի ջո ցով՝ ա սեղ ներ, կոտր ված ա պա կի և այլն. 
3) լոր ձա թա ղանթ ի միջոցով՝ ա չք, բե րան, քիթ: 
Ա րյու նային վա րակ նե րով կա րե լի է վա րակ վել ոչ մի այն ա րյու նից, այլև 

ցան կա ցած կեն սա բա նա կան նյու թից՝ սերմ նա հե ղուկ, ա րյան հետ քեր պա-
րու նա կող թուք, չֆիքս ված հյուս ված քի կտոր ներ, կրծ քի կաթ և այլն: 

Ա րյան մի ջո ցով փո խանց վող ախ տա ծին նե րի հետ շփ ման ռիս կը բնո րոշ 
է կլի նի կա կան լա բո րա տո րի ա նե րին.

1)  Լա բո րա տո րի այի բո լոր աշ խա տա կից նե րը, ան կախ պաշ տո նից, 
պետք է ան ցնեն ու սու ցում կլի նի կա կան լա բո րա տո րի ա նե րում աշ խա տան քի 
վտանգ նե րի վե րա բե րյալ։

2) Լա բո րա տո րի այի բո լոր աշ խա տա կից նե րին ան հրա ժեշտ է ծա նո-
թացնել ռիս կե րի գնա հատ ման գոր ծըն թա ցին և այն մե թոդ նե րին, ո րոնք կի-
րառ վում են ախ տա ծին նե րի հետ շփ ման ռիս կե րը նվա զա գույ նի հասց նե լու 
հա մար։ 

3) Լա բո րա տո րի այի բո լոր աշ խա տա կից նե րին ան հրա ժեշտ է ի րա զե կել 
ա րյան մի ջո ցով փո խանց վող ախ տա ծին նե րի հետ հա վա նա կան շփու մից 
հե տո ան հրա ժեշտ գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թա ցա կար գե րին։

4)  Բո լոր այն ան ձինք, ով քեր աշ խա տում են կեն սա բա նա կան նյու թե րի 
հետ, պետք է ստա նան հե պա տիտ B-ի դեմ պատ վա ստում՝ կեն սա բանա կան 
նյու թի հետ աշ խա տանք նե րը սկ սե լուց ա ռն վազն 10 օր ա ռաջ: Ե թե աշ խա տա-
կի ցը չի ցան կա նում հե պա տիտ B-ի դեմ պատ վա ստում ստա նալ, ա պա ան հրա-
ժեշտ է, որ լրաց նի պատ վաս տու մից հրա ժար վե լու ձևա թուղթ: Ա նձ նա կազ մի 
ստա ցած պատ վաս տում նե րի մա սին տե ղե կու թյու նը պետք է պահ պան վի լա-
բո րա տո րի այում՝ ան ձնա կազ մի ան հա տա կան փա թեթ նե րում: Հե պա տիտ C 
վի րու սի և ՄԻ ԱՎ-ի դեմ պատ վաս տա նյու թեր դեռևս գո յու թյուն չու նեն:

 Կեն սա բա նա կան նյու թե րի ազ դե ցու թյա նը են թարկ վե լու ցան կա ցած 
դեպք, կեն սա բա նա կան նյու թի՝ աչ քի մեջ ցայ տու մը, սուր կտ րող ծա կող 
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գոր ծիք նե րով վնա սու մը, ներշն չու մը և այլն, պետք է հա ղորդ վի լա բո րա տո-
րի այի կեն սանվ տան գու թյան պա տաս խա նա տո ւին և ղե կա վա րին:

 Կեն սա բա նա կան նյու թե րի ազ դե ցու թյա նը են թարկ վե լուց հե տո լա բո րա-
տո րի այի կեն սանվ տան գու թյան պա տաս խա նա տուն ի րա կա նաց նում է ռիս-
կե րի գնա հա տում և ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում աշ խա տակ ցի ա ռող ջա կան 
վի ճա կին հետ ևե լու օպ տի մալ ծրա գիր է կազ մում: Ե թե առ կա է այն կեն սա-
բա նա կան նյու թը, ո րի ազ դե ցու թյա նը են թարկ վել է աշ խա տա կի ցը, ա պա 
ի րա կա նաց վում է տվյալ կեն սա բա նա կան նյու թի հե տա զո տու թյուն՝ ա րյու-
նային վա րակ նե րի հայտ նա բեր ման նպա տա կով: Ա նհ րա ժեշ տու թյան դեպ-
քում աշ խա տակ ցի ա րյու նը հե տա զոտ վում է ա րյու նային վա րակ նե րի նկատ-
մամբ՝ ազ դե ցու թյա նը են թարկ վե լուց 4-6 շա բաթ ան ց, 3 և 6 ա միս ան ց: 

Կեն սա բա նա կան նյու թի ազ դե ցու թյա նը են թարկ վե լուց հե տո հե տա-
գա քայ լե րը ո րոշ վում են հա մա պա տաս խան ռիս կե րը գնա հա տե լուց հե տո: 
Ե թե աշ խա տա կի ցը չու նի հե պա տիտ B-ի նկատ մամբ պատ վաս տում, ա պա 
խոր հուրդ է տր վում ազ դե ցու թյա նը են թարկ վե լուց հե տո ա ռա ջին 24 ժամ-
վա ըն թաց քում ստա նալ հե պա տիտ B-ի պատ վաս տում: Ա նհ րա ժեշ տու թյան 
դեպ քում բժշ կի կող մից կա րող է նշա նակ վել նաև հե պա տիտ B-ի ի մու նո-
գլո բու լին: ՄԻ ԱՎ-ի դեպ քում հե տա գա կան խար գե լու մը կախ ված է վա րա կի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից: Հե պա տիտ C-ի դեպ քում հե տա գա կան խար-
գե լիչ գոր ծո ղու թյուն ներ սո վո րա բար չեն ի րա կա նաց վում:

Յու րա քան չյուր լա բո րա տո րի ա, հաշ վի առ նե լով իր աշ խա տան քի ա ռանձ-
նա հատ կու թյուն ներնը, ի րա կա նաց նում է ռիս կե րի պատ շաճ գնա հա տում և 
մշա կում կեն սա բա նա կան նյու թե րի ազ դե ցու թյու նը կան խող և հնա րա վոր 
հետ ևանք նե րը նվա զեց նող ծրա գիր:

 Լա բո րա տո րի ա նե րում ան հրա ժեշտ է ներդ նել այն պի սի հա մա կարգ, որ 
կեն սա բա նա կան նյու թի ազ դե ցու թյա նը են թարկ վե լու բո լոր դեպ քե րը պատ-
շաճ հա ղորդ վեն և գրանց վեն:

 Բո լոր աշ խա տա կից նե րը, ո րոնք աշ խա տում են կեն սա բա նա կան նյու-
թերի հետ, ան ցնում են հա մա պա տաս խան ու սու ցում ա րյու նային վա րակ նե-
րի կան խար գել ման նպա տա կով:

 Լա բո րա տո րի ա յում ան հրա ժեշտ է մշա կել և ներդ նել գրա վոր ըն թա ցա-
կար գեր՝ թա փոն նե րի տե սա կա վոր ման և հե ռաց ման, թափ ված կեն սա բա-
նա կան նյու թե րի մաքր ման վե րա բե րյալ՝ պատ շաճ լա բո րա տոր աշ խա տա-
կար գեր ա պա հո վե լու հա մար:

 Բո լոր աշ խա տա կից նե րին, ո րոնք ա ռնչ վում են կեն սա բա նա կան նյու թե րի 
հետ, ան հրա ժեշտ է ի րա զե կել վե րոն շյալ ըն թա ցա կար գե րին:

 Լա բո րա տո րի այի կեն սանվ տան գու թյան պա տաս խա նա տուն մշ տա պես 
ի րա կա նաց նում է ան ձնա կազ մի հրա հան գա վո րում՝ լա բո րա տո րի այի պատ-
շաճ աշ խա տե լա կար գե րի վե րա բե րյալ:
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 Լա բո րա տո րի ան ի րա կա նաց նում է նոր աշ խա տա կից նե րի ո ւղ ղորդ ման 
ըն թա ցա կարգ՝ կեն սա բա նա կան նյու թե րի հետ շփ վող նոր աշ խա տա կից-
ների՝ գո յու թյուն ու նե ցող ըն թա ցա կար գե րին ծա նո թա ցումն ա պա հո վե լու 
հա մար:

 Հե պա տիտ B-ն փո խանց վում է վա րակ ված մար դու ա րյան կամ օր գա-
նիզ մի հե ղուկ նե րի հետ ո ւղ ղա կի շփ ման հետևանքով: Այն չի տա րած վում 
սնն դի, ջրի կամ պա տա հա կան շփ ման մի ջո ցով: Այս վի րու սն ու նի մի շարք 
հատ կու թյուն ներ.

1) շատ դի մաց կուն է և կա րող է կեն դա նի մնալ չո րա ցած ա րյան մեջ 
մինչև 7 օր.

2)  վի րու սի հետ շփ վե լուց հե տո ախ տա նիշ նե րը կա րող են եր ևան գալ 9 
ա միս հե տո.

3)  վա րակ ված ան հատ նե րի մոտ 30%-ի դեպքում նշան ներ կամ ախ տա-
նիշ ներ չեն լի նում.

4) յու րա հա տուկ բու ժում չկա, սա կայն հա սա նե լի է բու ժումը հա կա վի-
րու սային դե ղա մի ջոց նե րով.

5)  վա րակ ված նե րի 5-10%-ի դեպքում զար գա նում է քրո նիկ վա րակ.
6) առ կա է ար դյու նա վետ պատ վաս տա նյութ, ո րն ա պա հո վում է ա վելի 

քան 95% պաշտ պա նու թյուն բո լոր դե ղա չա փե րի ըն դուն ման դեպ քում (3 ներ-
մկա նային դե ղա չա փեր՝ 0 օր, 1-ին ա միս, 6-րդ ա միս ժա մա նա կային ին-
տերվա լով): Պատ վաս տա նյու թը ար դյու նա վետ է նաև հե պա տիտ B-ի հա-
րուց չի հետ շփ վե լուց հե տո ա ռա ջին 24 ժամ վա ըն թաց քում պատ վաստ վե լու 
դեպ քում:

 Հե պա տիտ B-ով վա րակ վա ծու թյան հիմ նա կան ախ տա նիշ ներն են.
1)  մեղմ հար բուխ (Mild flu)
2) հոգ նա ծու թյուն, ու ժաս պա ռու թյուն 
3) ա խոր ժա կի կո րուստ
4) սրտ խառ նոց
5)  դեղ նուկ
6)  մե զի մգա ցում:

 Հե պա տիտ C-ն ա րյու նային վա րակ է, ո րն ա ռա ջա նում է հե պա տիտ C 
վի րու սից` ա րյան մի ջո ցով փո խանց վող ախ տած նից: Վի րու սի փո խան ցումը 
տե ղի է ու նե նում, ե րբ վա րա կակ րի ա րյու նը կամ օր գա նիզ մի հե ղուկ նե րը 
մուտք են գոր ծում չվա րակ ված մար դու օր գա նիզմ: Հե պա տիտ C-ն ա րագ 
զար գա ցող հի վան դու թյուն է, ո րը կա րող է դրս ևոր վել տար բեր կերպ: Մոտ 
80-85%-ի դեպքում զար գա նում է քրո նիկ հե պա տիտ, 15-20%-ի դեպքում` ցի-
ռոզ, ի սկ ցի ռոզ ու նե ցող հի վանդ նե րի մոտ 1-4%-ը կա րող է մա հա նալ լյար դի 
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քաղց կե ղից: Հե պա տիտ C-ի կան խար գել ման պատ վաս տա նյութ չկա: Սակայն 
գո յու թյուն ու նի եր կա րատև և թան կար ժեք բու ժում:

 Հե պա տիտ C-ով վա րակ վա ծու թյան հիմ նա կան ախ տա նիշ ներն են.
1)  մեղմ հար բուխ
2)  դեղ նուկ 
3) հոգ նա ծու թյուն, ու ժաս պա ռու թյուն
4)  մե զի մգա ցում 
5) ո րո վայ նային ցա վեր 
6) ախոր ժա կի կո րուստ և սրտ խառ նոց
7)  վա րակ ված նե րի 80%-ի դեպքում նշան ներ կամ ախ տա նիշ ներ չեն լի նում:

 ՄԻ ԱՎ-ը ա րյու նային վա րակ է: Բուժ հաս տա տու թյուն նե րում աշ խա տա-
կից նե րը վա րակ վում են ՄԻ ԱՎ-ով, ե րբ նրանց մաշ կը վնաս վում է ՄԻ ԱՎ-ով 
վա րակ ված ա րյուն պա րու նա կող ա սե ղի ծա կո ցից կամ, ի նչն ա վե լի հազ վա-
դեպ է պա տա հում, ե րբ վա րակ ված ա րյու նը ան ցնում է աշ խա տո ղի մաշ կի 
բաց վնաս ված քի մի ջով կամ շփ վում է լոր ձա թա ղան թին` աչ քեր, բե րան կամ 
քթանցք: ՄԻ ԱՎ-ի վի րու սը կա յուն չէ և մար դու մարմ նից դուրս եր կար ժա-
մա նակ չի ապ րում: Այն ա ռա վե լա պես մտա հո գիչ է ա ռա ջին օգ նու թյուն կամ 
բժշ կա կան ծա ռա յու թյուն ներ ցու ցա բե րող աշ խա տող նե րի հա մար այնպիսի 
ի րա վի ճակ նե րում, ե րբ գործ ու նեն թարմ ա րյան կամ այլ պո տեն ցի ալ վա-
րա կիչ նյու թե րի հետ: ՄԻ ԱՎ-ը կան խար գե լող պատ վաս տա նյութ գո յու թյուն 
չունի: Պաշտ պա նու թյան ա մե նաար դյու նա վետ ե ղա նա կը հա մընդ հա նուր 
նա խազ գու շա կան մի ջոց նե րին հետ ևելն է: 

ՄԻ ԱՎ-ի հիմ նա կան ախ տա նիշ ներն են.
1)  թու լու թյուն
2)  մեղմ վի րու սային հի վան դու թյուն 6 շա բաթ նե րի ըն թաց քում 
3) տենդ
4)  կո կոր դի բոր բո քում
5) սրտ խառ նոց
6) գլ խա ցա վեր
7)  լուծ
8) ս պի տակ շեր տի ծած կույթ լեզ վի վրա
9)  քա շի կո րուստ 
10) այ տուց ված ավ շային հան գույց ներ:
 Լա բո րա տո րի ա յում կեն սա բա նա կան նյու թե րի ազ դե ցու թյա նը են թարկ-

վե լուց ան մի ջա պես հե տո ան հրա ժեշտ է նա խա ձեռ նել հետ ևյա լը.
1) Ա սե ղով մաշ կի ծակ վելու կամ քերծ ված քի դեպ քում ան հրա ժեշտ է 

հոսող ջրի տակ՝ օ ճա ռով, լվա նալ վնաս ված հատ վա ծը: Չի կա րե լի օգ տա-
գոր  ծել ախ տա հա նիչ ներ, ալ կո հոլ և այլն:
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2)  Բե րա նի լոր ձա թա ղան թի հետ շփ ման դեպ քում ան հրա ժեշտ է բե րա նը 
ո ղո ղել սո վո րա կան ջրով: 

3) Աչ քի մեջ ցայ տե լու դեպ քում ան հրա ժեշտ է 10-15 րո պե տևո ղու թյամբ 
աչ քե րը լվա նալ հո սող ջրով:

4)  Ներշնչ ման դեպ քում, ե րբ կեն սա բա նա կան նյու թից աե րո զոլ նե րը 
ա ռա ջա ցել են կեն սանվ տան գու թյան պա հա րա նից դուրս, ան հրա ժեշտ է 
բերա նը ո ղո ղել ջրով: 

5) Անվ նաս մաշ կի կամ հա գուս տի հետ շփ ման դեպ քում ան հրա ժեշտ է 
հա նել ախ տոտ ված հա գուս տը՝ օգ տա գոր ծե լով ձեռ նոց ներ, կեն սա բա նա կան 
նյու թի հետ շփ ված մաշ կը լվա նալ ջրով և օ ճա ռով:

 Լա բո րա տո րի ա յում ա րյու նային վա րակ նե րի պատ շաճ կան խար գե լումն 
ի րա կա նաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է.

1) ն վա զա գույ նի հասց նել նյու թե րի ցայ տու մը, ցո ղաց րու մը և դրանց 
կա թիլ նե րի ա ռա ջա ցու մը՝ ռիս կային մա նի պու լյա ցի ա նե րը ի րա կա նաց նել 
կեն սանվ տան գու թյան պա հա րան նե րում.

2)  խու սա փել ա սեղ ներ օգ տա գոր ծե լուց այն դեպ քե րում, ե րբ հնա րա վոր 
է դրանք փո խա րի նել այլ ան վտանգ և ար դյու նա վետ մի ջոց նե րով .

3) օգ տա գոր ծել այն պի սի սար քա վո րում ներ/ պա րա գա ներ, ո րոնք ու նեն 
ան վտան գու թյուն ա պա հո վող հար մա րանք ներ.

4)  ներդ նել թա փոն նե րի պատ շաճ կա ռա վար ման ըն թա ցա կար գեր .
5) ա պա հո վել յու րա քան չյուր գոր ծո ղու թյան հա մար հա մա պա տաս խան 

Ա ՊՄ.
6)  ներդ նել կեն սա բա նա կան նյու թե րի թափ վածք նե րի մաքր ման ստան-

դարտ ըն թա ցա կար գեր.
7)  ներդ նել պատ շաճ վա րա կա զերծ ման ըն թա ցա կար գեր:
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ԿԵՆ ՍԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՌԻՍ ԿԵ ՐԻ ԲՆՈՒ ԹԱԳ ՐՈՒՄ ԵՎ 
ԳՆԱՀԱ ՏՈՒՄ

Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր պու թյու նը ար դեն վա-
ղուց ըն դու նել և հա մա րում է, որ լա բո րա տոր աշ խա տան քի ան վտան գու-
թյու նը, մաս նա վո րա պես կեն սա բա նա կան ան վտան գու թյու նը, մի ջազ գային 
ը նդհա նուր խն դիր է:

ԱՀԿ-ն 1983թ. հրա տա րա կել է լա բո րա տոր պայ ման նե րում կեն սա բա-
նա կան ան վտան գու թյան պրակ տիկ կա ռա վար ման ա ռա ջին ձեռ նար կը: Այս 
ձեռ նար կը նպաս տել է տար բեր ե րկր նե րում կեն սա բա նա կան ան վտան գու-
թյան հիմ նա կան հայե ցա կար գի ձևա վոր մա նը և լա բո րա տոր պայ ման նե րում 
տար բեր տե սա կի ախ տա ծին նե րի հետ աշ խա տան քի ան վտան գու թյան ազ-
գային մո տե ցում նե րի զար գաց մա նը: 1983թ. սկ սած մի շարք ե րկր ներ ո ւղ-
ղորդ վում են տվյալ ձեռ նար կում ա ռա ջարկ ված կա ռա վար ման ո րա կա վոր-
ված սկզ բունք նե րով: Ձեռ նար կը ե րկ րորդ ան գամ հրա տա րակ վել է 1993թ.:

ԱՀԿ-ն շա րու նա կում է մի ջազ գային մա կար դա կով իր հա մա կար գող և 
ո ւղ ղոր դող դե րը կեն սա բա նա կան ան վտան գու թյան ո լոր տում, ին չի հիմ քը 
պրակ տիկ կա ռա վար ման ձեռ նար կի եր րորդ հրա տա րա կու թյու նն է: Ձեռ նար-
կում ման րա մասն և ամ բող ջու թյամբ ար տա ցոլ վում են ըն թա ցիկ հա զա րա-
մյա կում մեզ հան դի պող կեն սանվ տան գու թյան խն դիր նե րը:

 Ռիս կե րի գնա հատ ման և նվա զեց ման վե րա բե րյալ ա ռա ջին մի ջազ գային 
փաս տա թուղ թը լա բո րա տոր կեն սա ռիս կե րի կա ռա վար ման CWA 15793:2008 
չա փո րո շիչն է, ո րի ստեղծ մա նը մաս նակ ցել է 24 ե րկր ի ա վե լի քան 76 ներ-
կա յա ցու ցիչ: Հե տա գա յում՝ 2011թ. սեպ տեմ բե րի 1-ին, CWA 15793:2008-ը փո-
խա րին վեց CWA 15793:2011-ով: 

 Կեն սա բա նա կան ան վտան գու թյան ա պա հով ման հա մար ան հրա ժեշտ է 
պար զել տար բեր տե սա կի միկ րոօր գա նիզմ նե րի հա րա բե րա կան վտան գա-
վո րու թյան մա կար դակ նե րը, հա րու ց չի ռիս կայ նու թյան աս տի ճա նը:

 Ռիս կը պայ մա նա վոր ված է հա րուց չի՝ 
1. ախ տած նու թյամբ
2.  վա րա կիչ չա փա բաժ նով 
3. վա րակ ման ու ղի նե րով 
4. ըն կա լու նակ օր գա նիզմ նե րի շր ջա նա կով
5.  կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րի առ կա յու թյամբ
6.  բուժ ման մե թոդ նե րի առ կա յու թյամբ:
 Վե րը նշ ված կե տե րով պայ մա նա վոր ված՝ միկ րոօր գա նիզմ ներն ու նե նում 

են վտան գա վո րու թյան տար բեր աս տի ճան ներ, ի սկ դրանք, ի րենց հեր թին, 
բա ժան վում են ռիս կի չորս խմ բի: Ռիս կի խմ բե րի այս դա սա կար գու մը վե րա-
բե րում է սո վո րա կան հե տա զո տա կան լա բո րա տո րի ա նե րին կամ այն պի սի 
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լա բո րա տո րի ա նե րի, որոնք ի րա կա նաց նում են ոչ մեծ ծա վալ նե րով ման րէ-
նե րի բազ մա ցում և օգտա գոր ծում այն հե տա գա ախ տո րոշ ման և փոր ձա րա-
րա կան նպա տակ ներով:

 Վա րա կիչ միկ րոօր գա նիզմ նե րի դա սա կար գու մը ը ստ ռիս կի խմ բե րի 
հետ ևյալն է՝

1-ին խումբ – ան հա տա կան և հա սա րա կու թյան հա մար վտան գա վոր 
ցածր ռիսկ կամ բա ցա կա յու թյան մա կար դակ: Այս խում բը նե րա ռում է այն 
միկ րոօր գա նիզմ նե րը, ո րոնք մար դու և կեն դա նի նե րի հա մար հնա րա վոր 
վա րա կիչ հա րու ցիչ ներ չեն:

2-րդ խումբ – ան հա տա կան չա փա վոր, հա սա րա կու թյան հա մար ցածր 
վտան գա վոր մա կար դակ: Այս խմ բում նե րառ վում են այն ախ տա ծին միկ-
րոօր գա նիզմ նե րը, ո րոնք կա րող են վա րա կել մարդ կանց և կեն դա նի նե րին, 
սա կայն լա բո րա տո րի այի ան ձնա կազ մի, բնակ չու թյան, ըն տա նի կեն դա նի-
նե րի կամ շր ջա կա մի ջա վայ րի հա մար լուրջ ռիսկ չեն ներ կա յաց նում: Լա բո-
րա տոր ան փույթ աշ խա տան քի ար դյուն քում հնա րա վոր է վա րա կի տա րա-
ծում, սա կայն հա սա նե լի են բու ժիչ-կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ներ, ի սկ տա-
րած ման ռիս կը սահ մա նա փակ է և վե րահս կե լի:

3-րդ խումբ – ան հա տա կան բարձր և հա սա րա կու թյան հա մար ցածր 
ռիսկի խումբ: Այս խմ բին են պատ կա նում ախ տա ծին հա րու ցիչ ներ, ո րոնք 
սո վո րա բար լուրջ հի վան դու թյուն նե րի պատ ճառ են դառ նում մարդ կանց և 
կեն դա նի նե րի շր ջա նում, սա կայն, որ պես կա նոն, հի վան դից ա ռող ջին չեն 
փո խանց վում: Այս խմ բի ախ տա ծին նե րի հա մար գո յու թյուն ու նեն բու ժիչ-
կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ներ:

4-րդ խումբ – ան հա տա կան և հա սա րա կու թյան հա մար բարձր ռիս կի 
խումբ: Ախ տա ծին հա րու ցիչ ներ, ո րոնք սո վո րա բար մարդ կանց և կեն դա նի-
նե րի շրջանում լուրջ հի վան դու թյուն նե րի պատ ճառ են դառ նում բա վա կա նին 
հեշտ և ա րագ կա րող են տա րած վել հի վան դից ա ռողջ օր գա նիզմ՝ ո ւղ ղա կի 
կամ ա նուղ ղա կի ճա նա պար հով:

 Կեն սա բա նա կան վտանգ նե րի և սպառ նա լիք նե րի ճիշտ դա սա կարգ ման 
հա մար ան հրա ժեշտ է կա տա րել ռիս կե րի գնա հա տում:

 Ռիս կը ու նի հետ ևյալ սահ մա նու մը՝
 Ռիսկը ան ցան կա լի դեպ քի հա վա նա կա նու թյունն է, ո րը կա րող է հա տուկ 

վտանգ և սպառ նա լիք ա ռա ջաց նել, հետ ևանք ներ ու նե նալ:
 Ռիս կը գոր ծո ղու թյուն նե րի հս տակ ֆունկ ցի ա է՝.
 Ռիսկ = f (հա վա նա կա նու թյուն, հետ ևանք)։

Պայ մա նա վոր ված հաս տա տու թյան, լա բո րա տո րի այի կամ այլ ստո րաբա-
ժան ման կեն սա բա նա կան ան վտան գու թյան մա կար դա կով՝ դրանք լինում են.
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1.  բա զային՝ կեն սա բա նա կան ան վտան գու թյան 1-ին մա կար դակ
2.  բա զային՝ կեն սա բա նա կան ան վտան գու թյան 2-րդ մա կար դակ
3.  մե կու սաց ված՝ կեն սա բա նա կան ան վտան գու թյան 3-րդ մա կար դակ 
4. ա ռա վե լա գույնս մե կու սաց ված՝ կեն սա բա նա կան ան վտան գու թյան 

4-րդ մա կար դակ:
 Կեն սա բա նա կան ան վտան գու թյան այս դա սա կար գու մը կախ ված է 

տվյալ հաս տա տու թյան նշա նա կու թյու նից, կա ռուց ված քից, տեխ նի կական 
հա գեց վա ծու թյու նից, մի ջոց նե րից, հա րու ցիչ նե րի հետ աշ խա տան քի փոր-
ձից, ռիսկի տար բեր խմ բե րի պատ կա նող՝ ու սում նա սիր վող հա րու ցիչ նե րի 
տե սակ նե րից:

 ՌԻՍ ԿԵ ՐԻ ԳՆԱ ՀԱ ՏՈՒՄ

 Կեն սա բա նա կան վտանգ հան դի սա ցող օբյեկտ նե րում ռիս կե րի գնա-
հա տումն ու վեր լու ծու թյու նը, կեն սա բա նա կան ան վտան գու թյան ա պա հով-
ման հիմ նա կան բա ղադ րիչ ներն են: Այն պայ մա նա վոր ված է հա վա նա կան 
անցան կա լի ի րա դար ձու թյուն նե րի գնա հատ ման և վտանգ նե րի նույ նա կա-
նաց ման վե րա բե րյալ ամ բողջ հա սա նե լի տե ղե կատ վու թյան պար բե րա կան 
վեր լու ծու թյամբ:

 Կեն սա բա նա կան ռիս կե րի գնա հա տու մը կա րե լի է սահ մա նել ըն թա ցա-
կարգ, ո րը վեր լու ծում է կոնկ րետ գոր ծըն թաց կամ ի րադ րու թյուն՝ կոնկ րետ 
ան բա րեն պաստ ի րադ րու թյան հա վա նա կա նու թյունն ու հետ ևանք նե րը ո րո-
շե լու նպա տա կով:

 Կեն սա բա նա կան ռիս կե րի ճիշտ գնա հա տու մը հնարավորություն է տա-
լիս հաս տա տու թյա նը, լա բո րա տո րի ային կամ այլ ստո րա բա ժան մա նը՝ ո րո-
շել տար բեր գոր ծո ղու թյուն նե րից հետ ևող ռիս կե րի հա րա բե րա կան մա կար-
դա կը և օգ նում է ռիս կե րի նվա զեց ման ո րո շում ներ ըն դու նել: 

Ռիս կե րի գնա հա տու մն ի րա կա նաց նե լու շատ կար ևոր մի ջան կյալ քայլ են 
ռիս կե րի բնու թագր մանն ու ռիս կե րի նվա զեց մա նը ո ւղղ ված ակ տիվ գոր ծո-
ղու թյուն ներ ձեռ նար կե լու հա մար: 

Ե թե կեն սա բա նա կան ռիս կը գի տակց ված է, ա պա այն կա րող է լի նել կա-
ռա վա րե լի, հա կա ռակ դեպ քում կա րող է խն դիր դառ նալ: Կեն սա բա նա կան 
ռիս կի կա ռա վա րու մը չի նշա նա կում կոնկ րետ ռիս կի բա ցա ռում, այն շեշ-
տադ րում է ա ռա ջին վտան գա վոր բա ղադ րիչ նե րի, հետ ևանք նե րի գի տակ-
ցում և կա ռա վա րում:

 Լա բո րա տոր ռիս կե րի կա ռա վար ման հիմ նա կան սկզ բունքը առ կա հար-
ցե րին մո տե ցումն է. այն պետք է հիմն ված լի նի կեն սանվ տան գու թյան և 
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կեն սա պա հո վու թյան մի աս նա կան պա հանջ նե րի վրա և ո ւղ ղորդ վի հետ ևյալ 
գոր ծո ղու թյուն նե րով՝ պլա նա վո րում, կա տա րում, ստու գում, գոր ծում (ՊԿՍԳ) 
շր ջա նով (ն կար 1): 

Նկ. 1 . ՊԿՍԳ շր ջան

1-ի ն՝ պլա նա վո րում, 2-րդ՝ կա տա րում, 3-րդ՝ ստու գում, 4-րդ՝ գոր ծում

Պ լա նա վո րու մը նպա տակ նե րի ա ռա ջադ րումն է, նե րա ռյալ՝ վտանգ նե րի 
և ռիս կե րի ո րո շու մը։

 Կա տա րու մը պլա նա վոր ման ներդ րումն է, աշ խա տան քի ու սու ցումն ու 
մե թոդ նե րը։

Ս տու գումը աշ խա տանք նե րի կա տա րումն է, այդ թվում՝ նաև մշ տա դի-
տար կում ներ և ճշգրտ ման մի ջոց ներ։

 Գոր ծու մը ո րա կի գնա հատ ման ի րա կա նա ցումն է, ի նչ պես նաև գոր ծո-
ղու թյուն նե րի ձեռ նար կումը, ո րոնք ո ւղղ ված են ան հրա ժեշտ փո փո խու թյուն-
նե րի կա տար մա նը ղե կա վար ման հա մա կար գում։

ԳՆԿ մո դե լի յու րա քան չյուր փու լում կեն սա բա նա կան ռիս կե րի կա ռա վար-
ման ՊԿՍԳ շր ջա նը կրկն վում է, և այս պի սով ստաց վում է, որ.
Ø	Գ նա հա տում  → Ռիս կե րի ՊԿՍԳ
Ø	Ն վա զե ցում  → Ռիս կե րի ՊԿՍԳ
Ø	Կա տա րում  → Ռիս կե րի ՊԿՍԳ 
 Լա բո րա տոր գոր ծու նե ու թյան մեջ կեն սա բա նա կան ռիս կե րի գնա հատ-

ման հա մար կան մի շարք հար ցեր, ո րոնք պար տա դիր պետք է հաշ վի ա ռն-
վեն, սա կայն ա մե նից կար ևո րը մաս նա գետ նե րի դիր քո րո շումն է տվյալ ռիս-
կի գնա հատ ման ժա մա նակ:
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 Ռիս կե րի գնա հա տու մը պետք է կա տա րեն մաս նա գետ ներ, ո րոնք լավ 
են պատ կե րաց նում այն ման րէ նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ո րոնք 
նախա տես վում է օգ տա գոր ծել փոր ձե րի, հե տա զո տու թյուն նե րի ժա մա նակ, 
այն կեն դա նի նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ո րոնք կա րող են հե տա զո-
տություն նե րի մի ջոց հան դի սա նալ, ինչպես նաև լավ իմանան օգ տա գործ-
վող սար քա վո րում նե րը և կի րառ վող մե թոդ նե րը, մե կու սաց նող սար քա վո-
րում նե րը և մի ջոց նե րը:

 Լա բո րա տո րի այի կամ ռիս կե րի գնա հատ ման հանձ նա ժո ղո վի ղե կա վա-
րը կրում է ամ բողջ պա տաս խա նատ վու թյու նը աշ խա տանք նե րի պատ շաճ 
և ժա մա նա կին կա տար ման հա մար: Բա ցի դրանից, խում բը պետք է հա մա-
գոր ծակ ցի տվյալ հաս տա տու թյան կեն սանվ տան գու թյան և կեն սա պա հո վու-
թյան հա մար պա տաս խա նա տու խմ բի ան դամ նե րի հետ: 

Ռիս կե րի գնա հատ ման ա մե նա տա րած ված և օգ տա կար մե թոդ նե րից 
մեկը ռիս կի խմ բե րի տա րան ջա տումն է, ո րը պայ մա նա վոր ված է կեն սա բա-
նա կան հա րուց չի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով: Սա կայն ռիս կե րի գնա հատ-
ման ժա մա նակ մի այն հա րու ց չի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը հաշ վի առ նել 
ճիշտ չէ, քա նի որ կան նաև այլ գոր ծոն ներ, ո րոնց ան տե սու մն ան թույ լատ րե-
լի է: Այս պի սով, լա բո րա տոր գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում կեն սա բա նա կան 
ռիս կե րի գնա հատ ման հա մար ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել հետ ևյալ գոր-
ծոն նե րը՝
Ø	 հա րու ց չի ախ տած նու թյու նը և վա րա կիչ չա փա բա ժի նը
Ø	 վա րակ ման դեպ քում պո տեն ցի ալ հետ ևանք նե րը
Ø	 վա րա կի փո խանց ման բնա կան ճա նա պարհ նե րը
Ø	 վա րա կի փո խանց ման այլ ճա նա պարհ ներ՝ լա բո րա տոր ա մե նօրյա 

գոր ծու նե ու թյան ժա մա նակ (ար տաա ղի քային, օ դա-կա թի լային, սնն դի ըն-
դուն ման և այլն)
Ø	շր ջա կա մի ջա վայ րում հա րու ցչի կա յու նու թյու նը
Ø	 հա րու ցիչ նե րի կենտ րո նա ցու մը և նմուշ նե րի ծա վա լը, ո րոնք նա խա-

տես վում է օգ տա գոր ծել լա բո րա տոր ա շխ ա տանք նե րում
Ø	 հա րու ց չի կրող նե րի առ կա յու թյու նը (մար դիկ կամ կեն դա նի ներ)
Ø	 կեն դա նի նե րի վրա կա տա րած հե տա զո տու թյուն նե րի և լա բո րա տոր 

պայ ման նե րում վա րակ ված նե րի վե րա բե րյալ հաշ վետ վու թյուն նե րի հա սա-
նե լի ու թյուն
Ø	պ լա նա վոր ված լա բո րա տոր գոր ծու նե ու թյուն (ո ւլտ րա ձայ նային մշա-

կում, աե րո զո լային, կենտ րո նա խու սում և այլն)
Ø	 գե նե տի կա կան յու րա քան չյուր հե տա զո տու թյուն օր գա նիզ մի հետ, 

ո րը կա րող է ը նդ լայ նել ըն կա լու նակ «տե րե րի» շար քը կամ փո փո խել հա րու-
ց չի զգա յու նու թյու նը ար դեն ի սկ հայտ նի և ար դյու նա վետ բուժ ման մի ջոց նե-
րի նկատ մամբ
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Ø	 կան խար գե լիչ և բու ժա կան մի ջամ տու թյան, տե ղա կան ար դյու նա վետ 
մի ջոց նե րի առ կա յու թյուն:

 Վե րը նշ ված տե ղե կատ վու թյան ճշգրտ ման և վեր լուծ ման հի ման վրա 
ռիս կե րի գնա հատ ման հանձ նա ժո ղո վը ո րո շում է պլա նա վոր ված աշ խա-
տանք նե րի հա մար ան հրա ժեշտ կեն սա բա նա կան ան վտան գու թյան մա կար-
դա կը, ին չից կախ ված ը նտր վում է աշ խա տող նե րի հա մար հա մա պա տաս-
խան Ա ՊՄ: Լա բո րա տո րի ա նե րում պետք է մշակ վեն ԳՍԸ, ո րոնք պետք է 
ը նդ գր կեն աշ խա տանքի ա ռա վել ան վտանգ կա տար ման ըն թա ցա կար գեր:

Ամեն մի հաս տա տու թյուն, լա բո րա տո րի ա, հա մա պա տաս խա նո րեն՝ նաև 
ի րադ րու թյուն, ու նե նում է բնո րոշ գոր ծոն ներ, ո րոնք պայ մա նա վո րում են 
ռիս կե րի ճշգ րիտ և լի ար ժեք բնու թագ րու մը: Ո ւս տի ան հրա ժեշտ է ռիս կե րի 
գոր ծըն թա ցե րի բնու թագ րում նե րի միջև հա մադ րե լի ու թյան և կրկ նե լի ու թյան 
հս տակ ո րո շու մը:

 Հա մադ րե լի ու թյու նը գնա հա տում նե րի միջև, գնա հա տում նե րի հիմ քե րի, 
են թադ րու թյուն նե րի, ըն թա ցա կար գե րի և առ ձա նագ րու թյուն նե րի մի ջո ցով 
տար բե րու թյուն նե րի ճշգր տու թյան վե րա բե րյալ վս տա հու թյան հնա րա վո րու-
թյունն է:

Կրկ նե լի ու թյու նը նույն գոր ծըն թա ցը նույն կերպ նույն վտան գի կամ 
սպառ նա լի քի և ի րադ րու թյան պայ ման նե րում ո րո շա կի ժա մա նա կա մի ջո ցում 
կա տա րե լու կա րո ղու թյունն է կամ տար բեր վտանգ նե րի, սպառ նա լիք նե րի 
և ի րադ րու թյուն նե րի դեպ քում նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում նույն գոր ծըն-
թացը կա տա րե լու կա րո ղու թյունն է: 

Ռիս կե րի բնու թագր ման ճշգ րիտ գոր ծըն թա ցը հան գեց նում է նման 
արդյունք նե րի՝ ան կախ նրա նից, թե ով է կի րա ռում մե թո դա բա նու թյու նը, որ-
տեղ է ի րա կա նաց վում բնու թագ րու մը, և ե րբ է այն տեղի ու նե նում: 

Ռիս կե րի գնա հատ ման ժա մա նակ ար ժևոր վում են գոր ծո ղու թյան հա վա-
նա կա նու թյու նը և ռիս կի հետ ևանք նե րը: Դրա նով պայ մա նա վոր ված՝ ռիս կե-
րը դա սա կարգ վում են 5 աս տի ճա նի՝

1.  շատ ցածր
2.  ցածր
3.  մի ջին
4.  բարձր 
5. շատ բարձր։
 Ռիս կե րի դա սա կարգ ման նշ ված աս տի ճան նե րը յու րա քան չյուր հաս տա-

տու թյան, լա բո րա տո րի այի և այլ ստո րա բա ժան ման հա մար խիստ սուբյեկ-
տիվ են, և տվյալ հաս տա տու թյունն է ո րո շում, թե կոնկ րետ ռիս կը վտան գա վո-
րու թյան ի նչ մա կար դա կի է իր հա մար: Միև նույն ժա մա նակ նաև հաս տա տու-
թյան ներ սում մաս նա գետ նե րից և վար չա կան հատ վա ծի աշ խա տա կից նե րից 
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ձևա վոր ված ռիս կե րի գնա հատ ման հանձ նա ժո ղո վը ո րո շում է իր հաս տա-
տու թյան հա մար ըն դու նե լի և ա նըն դու նե լի ռիս կե րը:

 Ռիս կե րի գնա հա տու մը և դրանք ըն դու նե լի հա մա րե լը կախ ված է մի 
շարք հան գա մանք նե րից՝ ռե սուրս նե րից, մաս նա գետ նե րի կա րո ղու թյուն նե-
րից, հաս տա տու թյու նում տար վող քա ղա քա կա նու թյու նից, ղե կա վար ման 
ձևից և նույ նիսկ ըն թա ցիկ ի րա դար ձու թյուն նե րից:

Աշ խա տան քի ըն թաց քում նոր ռիս կի հետ բախ ման դեպ քում, ե թե ռիս կը 
ո րա կա վոր վում է որ պես ա նըն դու նե լի տվյալ հաս տա տու թյան հա մար, հե-
տա գա աշ խա տանք նե րը կա րող են դա դա րեց վել հենց այդ պա հից: Սա կայն 
հնա րա վոր է նաև, ո րո շե լով տվյալ ռիս կի նվա զեց մանն ո ւղղ ված գոր ծո ղու-
թյուն նե րը, փո փո խել ռիս կի աս տի ճա նը և տե ղա փո խել այն ա նըն դու նե լի ից 
ըն դու նե լի ռիս կե րի ցանկ: 

Ս տորև ներ կա յաց ված սխե մա 2-ո ւմ (աղ բյուր՝ CWA 15793:2011) տր ված է 
վտան գա վոր կեն սա բա նա կան օբյեկտ նե րի ռիս կե րի կա ռա վար ման ռազ մա-
վա րու թյու նը:

Յու րա քան չյուր հաս տա տու թյուն, լա բո րա տո րի ա կամ այլ ստո րա բա ժա-
նում պետք է սխե մայի օ րի նա կով մշա կի և ներդ նի կեն սա բա նա կան ռիս-
կե րի գնա հատ ման սե փա կան սխե ման: Այդ պի սի հա մա կար գի կենտ րո նա-
ցած կիրառ ման ար դյուն քում ստաց ված հաշ վետ վու թյուն նե րը կհիմ նա վո րեն 
գոր ծո ղու թյուն նե րի հե տա գա կա տա րե լա գոր ծու մը: 

Ներ կա յաց ված սխե մային հա մա պա տաս խան կեն սա բա նա կան ռիս կերի 
գնա հա տու մը հա մար վում է հիմ նա կան օ ղակ, և այն հիմն ված է հա վաք-
ված տե ղե կատ վու թյան վրա: Հետ ևա բար ռիս կե րի ճիշտ գնա հատ ման հա-
մար ան հրա ժեշտ է հաս տա տու թյու նում կեն սա բա նա կան ան վտան գու թյունն 
ա պա հո վող պա տաս խա նա տու ան ձանց կող մից տե ղե կատ վու թյան օբյեկ-
տի վու թյու նը, ճշգր տու թյու նը և պա տաս խան հետ ևյալ հար ցե րին՝ 

1. ինչ վատ բան կա րող է տե ղի ու նե նալ (ռիս կի բա ցա հայ տում). 
2. որ քա նով է հա վա նա կան տվյալ ի րադ րու թյունը (հա վա նա կա նու թյան 

վեր լու ծու թյուն) .
3. ինչ պի սին կա րող են լի նել հետ ևանք նե րը (հետ ևանք նե րի վեր լու ծու-

թյուն): 

 Կեն սա բա նա կան ռիս կե րի գնա հատ ման մե թո դը կա րող է լի նել՝ 
Ø	ո րա կա կան 
Ø	քա նա կա կան։
 Ռիս կե րի գնա հատ ման հա մար կա րե լի է կի րա ռել տար բեր մե թոդ ներ՝ 

պայ մա նով, որ հաշ վի են ա ռն վել ռիս կի բո լոր գոր ծոն նե րը, հա վա նա կան 
սպառ նա լիք նե րը և հետ ևանք նե րը:
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 Ռիս կի գնա հատ ման ա ռա վել ար դյու նա վետ մեթոդ է հա մար վում քա նա-
կա կան (չա փե լի), բարդ և ծախ սա տար հաշ վարկ նե րի կի րա ռու մը, սակայն  
միշտ չէ, որ ար դա րաց ված է, քա նի որ ծախ սա տար ըն թա ցա կար գե րի 
դեպքում հնա րա վոր է ոչ ճշգ րիտ ար ժե քի ստա ցու մը: Այդ ի սկ պատ ճա ռով 
կեն սա  բա նա կան ռիս կի գնա հատ ման հա մար նպա տա կա հար մար է նախ կի-
րա ռել ո րա կա կան մե թո դը: 

Դեպ քի հա վա նա կա նությո ւնը չա փում են բա լե րով (ո րա կա կան վեր լու-
ծու թյուն) կամ բա ցար ձակ թվե րով (քա նա կա կան վեր լու ծու թյուն):

 Դեպ քի հետ ևանք նե րը նույն պես կա րող են ար տա հայտ ված լի նել թվե րով 
(քա նա կա կան վեր լու ծու թյուն) և բա լե րով կամ բա ռե րով (ո րա կա կան վեր լու-
ծու թյուն): 

1. Ա ռող ջու թյան վնաս։ Այս դեպ քում թվային ար տա հայ տու մը կլի նի 
տու ժած մարդ կանց թի վը, կամ նրանց բուժ ման նպա տա կով ծախս ված գու-
մա րը և այլն։ 

Ս խե մա 2. Վ տան գա վոր կեն սա բա նա կան օբյեկտ նե րի ռիս կե րի 
կառավար ման ռազ մա վա րու թյուն

Նկարագրել աշխատանքային
գործողությունները

Որոշել վտանգները

Որոշել ռիսկերը

Շարունակել աշխատանքը և
կիրառել վերահսկողության 

մեխանիզմերը

Որոշել՝ ռիսկն ընդունելի է
թե ոչ

Պատրաստել ռիսկերի 
վերահսկողության 

գործողությունների պլան
Եթե ոչ

Վերանայել կամ 
փոխել ծրագիրը Կիրառել վերահսկողության 

միջոցները

Ստուգել պլանի 
համապատասխանությունը

Եթե այո
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2. Ու նեց ված քի վնաս։ Թվային ար տա հայ տու մը կա րող է լի նել այն գու-
մա րը, ո րն ան հրա ժեշտ է տվյալ գույ քի վե րա կանգն ման հա մար, օ րի նակ՝ 
ո չնչաց վել կամ վնաս վել է ար տա կարգ ի րա վի ճա կից հե տո տվյալ տա րած քի 
ախ տա հա նու թյան ժա մա նակ և այլն։

3. Շր ջա կա մի ջա վայ րի վնաս։ Այս պի սի վնա սը նույն պես կա րե լի է 
գնա հա տել թվային սանդ ղա կով։ Օ րի նակ՝ ծախս ված ախ տա հա նի չի քա նա-
կը (լիտր/կգ), ո րն օգ տա գործ վել է շր ջա կա մի ջա վայ րի ախ տա հա նու թյան 
նպա տա կով։ 

Ի րա դար ձու թյուն նե րի (ռիս կե րի) հա վա նա կա նու թյան և հետ ևանք նե րի 
որա կա կան գնա հա տու մը կա րող է ար տա հայտ վել ը նդ հա նուր ըն դուն ված 
սանդ ղա կով։ Ներ կա յումս շատ տար բեր ե րկր նե րում ըն դուն ված է գնա հատ-
ման հետ ևյալ սանդ ղա կը՝ 

 � ան թույ լատ րե լի ռիսկ. կյան քի կամ ա ռող ջու թյան կո րուստ, նյու թա կան 
ահ ռե լի վնաս ներ

 �  բարձր ռիսկ. կյան քին կամ ա ռող ջու թյա նը սպառ նա լիք, նյու թա կան 
մեծ վնաս ներ

 �  չա փա վոր ռիսկ. հետ ևանք նե րը ոչ այն քան վտան գա վոր են
 �  ցածր ռիսկ. հետ ևանք նե րը քիչ հա վա նա կան են
 �  թույ լատ րե լի ռիսկ. հետ ևանք նե րը թույ լատ րե լի ե ն։

 ԿԵՆ ՍԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՌԻՍ ԿԵ ՐԻ ՆՎԱ ԶԵ ՑՈՒՄ

 Լա բո րա տո րի ա յում կամ այլ հաս տա տու թյու նում աշ խա տան քի ըն թաց-
քում հան դի պող կեն սա բա նա կան ռիս կե րը կա րե լի է նվա զեց նել մի շարք 
գոր ծո ղո թյուն նե րի հի ման վրա։

 Ռիս կե րի նվա զեց մանն ո ւղղ ված մի ջո ցա ռում նե րի կի րա ռու մը ան հա մե-
մատ ար դյու նա վետ է, ե րբ այն հիմն ված է ռիս կե րի ճիշտ և օբյեկ տիվ գնա-
հատ ման վրա։

 Կեն սա բա նա կան ռիս կե րի կա ռա վա րու մն ու նի Գնա հա տում, Նվա զե
ցում, Կա տա րում – ԳՆԿ մո դե լը։  Կեն սա բա նա կան ռիս կե րի գնա հա տու մը 
վտանգ նե րի հատ կո րոշ ման և կեն սա բա նա կան հա րու ցիչ նե րի և թու նա նյու-
թե րի հետ կապ ված ռիս կե րի գնա հատ ման գոր ծըն թացն է՝ հաշ վի առ նե լով 
գո յու թյուն ու նե ցող հս կո ղու թյան մի ջոց նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը և 
ո րո շե լով, թե ա րդյոք ռիս կերն ըն դու նե լի՞ են, թե՞ ոչ: 

Կեն սա բա նա կան ռիս կե րի նվա զե ցու մը գոր ծո ղու թյուն ներ և հս կո ղու թյան 
մի ջոց ներ են, ո րոնք կի րառ վում են նվա զեց նե լու կամ բա ցա ռե լու այն ռիս կե-
րը, ո րոնք կապ ված են կեն սա բա նա կան հա րու ցիչ նե րի և թու նա նյու թե րի հետ:



 |  37 

 Կեն սա բա նա կան ռիս կե րի կա տա րու մը տվյալ ռիս կե րի կա ռա վար ման 
ամբո ղջ հա մա կար գի ներդ րումն է, նե րա ռյալ գնա հա տումն ու հա մա կար գի, 
ը ստ նա խա տես վա ծի, աշ խա տան քի ա պա հո վու մը: Կա տար ման մեկ այլ կող-
մը հա մա կար գի շա րու նա կա կան բա րե լավ ման գոր ծըն թացն է:

 Սահ մա նա փակ մի ջոց նե րի դեպ քում ռիս կե րի նվա զեց մանն ո ւղղ ված 
միջո ցա ռում նե րի ըն դուն ման ժա մա նակ ա ռա ջին հեր թին հար կա վոր է մշա-
կել տար րա կան ցու ցում ներ և ա ռա ջար կու թյուն ներ, ո րոնք կապ ված են ցածր 
ծախ սե րի հետ, ո րից հե տո մշա կել հե ռան կա րային մի ջո ցա ռում ներ։

 Ռիս կե րի նվա զեց ման հիմ նա կան սկզ բուն քը տա րան ջատ ված մո տե-
ցումն է, որը հիմն ված է ռիս կե րի գնա հատ ման ար դյունք նե րի վրա։

 Կեն սա բա նա կան ռիս կե րի նվա զեց ման հա մար կան մի ջազ գային պա-
հանջ ներ, որոնց հա մա ձայն կեն սա բա նա կան ռիս կե րի նվա զեց ման մի ջո-
ցառում նե րը բա ժան վում են հետ ևյալ խմ բե րի.

1.  Բա ցա ռում կամ փո խա րի նում։ Վտան գի բա ցա ռումը նշա նա կում է 
չաշ խա տել հա րու ց չի հետ կամ փո խա րի նել տվյալ վտան գը պա կաս վտան-
գա վո րով։ 

2. Ին ժե նե րա-տեխ նի կա կան մի ջոց ներ։ Նե րա ռում է լա բո րա տո րիա-
նե րի հա տուկ նա խագ ծում, սար քա վո րում ներ, օգ տա գործ վող նյու թեր և 
այլն, աշ խա տան քային հար մա րա վե տու թյան ստեղ ծում, ո րը նվա զեց նում 
կամ բացա ռում է կեն սա բա նա կան վտանգ նե րը։ 

3. Վար չա կան հս կո ղու թյան մի ջոց ներ։ Նե րա ռում է հաս տա տու թյան 
կող մից մշակ ված և ըն դուն ված հս տակ քա ղա քա կա նու թյուն, չա փո րո շիչ ներ, 
աշ խա տան քի կա ռա վա րում և ե ղա նակ՝ ո ւղղ ված կեն սա բա նա կան ռիս կե րի 
նվա զեց մա նը։ 

4. Աշ խա տա կար գեր ու ըն թա ցա կար գեր։ Յու րա քան չյուր լա բո րա տոր 
աշ խա տան քի հա մար գոր ծո ղու թյուն նե րի ստան դարտ ըն թա ցա կար գի (Գ ՍԸ) 
ստեղ ծում և կի րա ռում, ին չի ար դյու նա վե տու թյու նը ա պա ցուց վել է պրակ տիկ 
աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում։ 

5. Ան հա տա կան պաշտ պա նիչ մի ջոց ներ (Ա ՊՄ)։ Այս կետը նե րա ռում 
է սար քա վո րում նե րի ու լա բո րա տոր ան հա տա կան հա գուս տի՝ ձեռ նոց, խա-
լաթ, բա խիլ, ակ նոց, գլ խա շոր և այլն, պատ շաճ կի րա ռու մը, ո րոնք ուղղ ված 
են աշ խա տակ ցի ան հա տա կան պաշտ պա նու թյան մա կար դա կի բարձ րաց-
մա նը կեն սա բա նա կան ռի սկե րի դեպքում աշ խա տան քի ժա մա նակ։ 

Վե րը նշ վա ծները մի ջո ցա ռում նե րի հա մա կար գեր են, ո րոնք ո ւղղ ված 
են հաս տա տու թյու նում կեն սա բա նա կան ռիսկ հան դի սա ցող օբյեկտ ների 
հետ աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում ռիս կը նվա զա գույ նի հասց նե լու հա մար։ 
Կենսա բա նա կան ռիս կե րի նվա զեց մանն ո ւղղ ված մի ջո ցա ռում նե րը, սակայն, 
ա ռա վե լու թյուն նե րի հետ մեկ տեղ ու նեն նաև ո րո շա կի թե րու թյուն ներ (տե՛ս 
ա ղյու սակ 1): 
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Հաշ վի առ նե լով ա ղյու սա կում նշ վա ծը՝ հար կա վոր է ա ռա ջին հեր թին 
ուսու մնա սի րել կեն սա բա նա կան ռիս կի բա ցա ռու մը կամ փո խա րի նու մը։ 
Օ րինակ՝ լա բո րա տո րի ա յում կա րե լի է վի րու լենտ շտամ նե րի փո խա րեն 
օգտա գոր ծել ստան դարտ ոչ վի րու լենտ նմա նա կիչ հա րու ցիչ ներ, ին չը ներ-
կա յումս կի րառ վում է տար բեր ե րկր նե րում։

Ա ղյու սակ 1.  Ռիս կե րի նվա զեց ման վե րահս կո ղա կան մի ջոց ներ

Մի ջոց Ա ռա վե լու թյուն Թե րու թյուն

Ին ժե նե րա-տեխ նի-
կա կան մի ջոց ներ

Ար դյու նա վետ է ա ռա-
վե լա գույնս և բա ցա-

ռում է վտան գը

Բա վա կա նին թանկ է և դժ վար 
կիրա ռե լի

Վար չա կան հս կո ղու-
թյան մի ջոց ներ

Ղե կա վա րու թյան կող-
մից կի րառ վող մո տե-

ցում

Ա նուղ ղա կի մո տե ցում, ա ռաջ նային 
է մարդ կային գոր ծո նը

Աշ խա տա կար գեր ու 
ըն թա ցա կար գեր

Հիմ ված է ԳՍԸ-ի վրա 
(ստան դար տաց ված 

մո տե ցում)

Կազ մա կերպ ման և կա ռա վար ման 
ան հրա ժեշ տու թյուն է պահան ջում

Ան հա տա կան 
պաշտ պա նիչ մի ջոց-

ներ (Ա ՊՄ)

Կի րառ ման հա մար 
հար մար են, պարզ և 

մատ չե լի են

Չեն բա ցա ռում վտան գը, երբեմ 
Ա ՊՄ-ն չի ա պա հո վում անվտան-

գու թյուն, ան հարմար են և սահ մա-
նա փա կում են աշխա տակ ցի շար-

ժում երն աշխա տան քի ըն թաց քում

Ինչ պես ար դեն նշել ե նք՝ լա բո րա տո րի ա յում կամ այլ հաս տա տու թյու-
նում կեն սա բա նա կան ռիս կե րի նվա զեց ման հա մար ան հրա ժեշտ է ռիս կե-
րի գնա հատ ման օբյեկ տիվ մո դե լի մշա կում։ Պետք է հս տակ պատ կե րա ցնել 
աշ խա տակ ցի հա մար կե նսա բա նա կան ռիսկ հան դի սա ցող օբյեկ տի վտան-
գա վո րու թյան աս տի ճա նը, ին չով պայ մա նա վոր ված է Ա ՊՄ մի ջոց նե րի ճիշտ 
ը նտրու թյու նը, ԳՍԸ-նե րի մշա կու մը, վար չա կան վե րահս կո ղու թյան մի ջո ցա-
ռում նե րի կա ռա վա րու մը և այլն։ Հաս տա տու թյան կամ լա բո րա տո րիայի ո լոր-
տի հս տա կե ցու մը հնարավորություն է տա լիս նախ նա կան պատ կեր ստա նալ 
հա վա նա կան ռիս կե րի վե րա բե րյալ և հիմ նա վո րել շի նու թյան ինժե նե րա կան 
պատ շաճ նա խագ ծու մը։ Այս պի սով, կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ կեն սա բա նա-
կան ռիս կե րի նվա զեց ման նպա տա կով խիստ կար ևոր է ԳՆԿ մո դե լի ման-
րակր կիտ ու սում նա սի րու մը և տվյալ մո դե լով ո ւղ ղոր դու մը։ 
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ԱՆ ՀԱ ՏԱ ԿԱՆ ՊԱՇՏ ՊԱ ՆԻՉ ՄԻ ՋՈՑ ՆԵՐ

Ան հա տա կան պաշտ պա նիչ մի ջոց նե րը (Ա ՊՄ) կեն սա բա նա կան ռիս-
կե րի նվա զեց մանն ո ւղղ ված վե րահս կո ղու թյան հիմ նա կան մի ջոց նե րից են: 
Կեն սա բա նա կան ռիս կե րի նվա զեց մանն ո ւղղ ված վե րահս կո ղու թյան հիմ-
նա կան մի ջոց ներն ե ն՝ 

1. վե րա ցում և փո խա րի նում 
2. ին ժե նե րա տեխ նի կա կան վե րահս կո ղու թյուն
3.  վար չա կան վե րահս կո ղու թյուն 
4. աշ խա տա կար գեր և ըն թա ցա կար գեր 
5. ան հա տա կան պաշտ պա նիչ մի ջոց ներ։ 
 Վե րը նշ ված մի ջոց նե րն ու նեն ի րենց ա ռա վե լու թյուն նե րը և թե րու թյուն-

նե րը: Ին ժե նե րա տեխ նի կա կան վե րահս կո ղու թյան մի ջոց նե րի ա ռա վե լու-
թյուն ներն ե ն, որ ար դյու նա վետ են, վե րաց նում են վտան գը, ի սկ թե րու թյուն 
են ար ժե քը և դրանց տե ղադր ման ու սպա սարկ ման հետ կապ ված բար դու-
թյուն նե րը: Վար չա կան վե րահս կո ղու թյան մի ջոց նե րի ա ռա վե լու թյուն ներն 
են, որ դրանք հիմ նա կա նում մշակ վում են ղե կա վա րու թյան կող մից, և թե-
րու թյունն այն է, որ ան մի ջա կա նո րեն վե րա բեր ում է մարդ կային գոր ծո նին: 
Աշ խա տա կար գե րը և ըն թա ցա կար գե րը հիմն վում են ԳՍԸ-նե րի վրա, ին չը 
ա ռա վե լու թյուն է, և պա հանջ վում է ու սու ցում ու վե րահս կո ղու թյուն, ին չը թե-
րու թյուն է: Ա ՊՄ-ն մատ չե լի են, հեշտ են օգ տա գործ վում, միև նույն ժա մա նակ 
չեն վե րաց նում վտան գը, պաշտ պա նում են մի այն կրո ղին, եր բեմն ան հար-
մար են և սահ մա նա փա կում են շար ժու նա կու թյու նը:

 Կեն սա բա նա կան և քի մի ա կան նյու թե րը օր գա նիզ մի վրա ազ դում են 
տար բեր ու ղի նե րով՝

1. շն չա ռա կան ու ղի ներ
2. տե սո ղա կան հա մա կարգ
3.  մաշկ
4.  մար սո ղա կան հա մա կարգ
5. լ սո ղա կան հա մա կարգ։
Նշ ված ազ դե ցու թյան ու ղի նե րը պաշտ պա նե լու հա մար նա խա տես ված 

են տար բեր պաշտ պա նիչ մի ջոց ներ, ո րոնք ա ռա վե լա գույնս նվա զեց նում են 
լաբո րա տոր աշ խա տակ ցի՝ հա մա պա տաս խան ու ղի նե րով վա րակ վե լու հա-
վա նա կա նու թյու նը: 

ԱՊՄ-ն հան դի սա նում են ար գելք և նվա զա գույ նի են հասց նում աերո զոլ-
նե րի, ցայ տում նե րի և մե խա նի կա կան վնաս վածք նե րի ա զդ ման ռիս կը: 

Կախ ված լա բո րա տոր աշ խա տան քի տե սա կից՝ պետք է գնա հա տել 
Ա ՊՄ-ի պա հանջ նե րը, դրանք գոր ծա ծե լու մատ չե լի ու թյու նը: 

ԱՊՄ են հա մար վում՝ 



40 | 

1. ար տա հա գուս տը
2.  ձեռ նոց նե րը 
3. ակ նոց ը 
4. շն չա դի մակը
5.  բա խիլ նե րը և լա բո րա տոր կո շիկ նե րը
6. գլ խարկ ը։
 Լա բո րա տոր ար տա հա գուստ (խա լաթ ներ, հետ ևից կոճկ վող խա լաթ-

ներ, կոմ բի նե զոն, գոգ նոց, թև քեր):
 Լա բո րա տոր խա լա թը լա բո րա տոր աշ խա տակ ցին պաշտ պա նում է կեն-

սա բա նա կան նյու թե րից և ցայ տում նե րից: Աշ խա տե լիս ան հրա ժեշտ է, որ  
բոլոր կո ճակ նե րը կոճկ ված լի նեն: Դի մա ցից կոճկ վող լա բո րա տոր խա լա-
թով ցան կա լի չէ աշ խա տել վա րա կիչ նյու թե րի հետ, քա նի որ մեծ է վտան գը, 
որ տե ղի կու նե նա ցայ տում և կաղ տո տի լա բո րա տոր աշ խա տակ ցին: Հետևից 
կոճկ վող, եր կար թև քե րով խա լա թը կամ կոմ բի նե զո նը ա պա հո վում են ա վելի 
լավ պաշտ պա նու թյուն, քան լա բո րա տոր խա լա թը, և ա վե լի նա խընտ րե լի են 
մե կու սաց ման բարձր մա կար դակ ու նե ցող լա բո րա տո րի ա նե րում, ման րէ ա-
բա նա կան լա բո րա տո րի ա նե րում և կեն սանվ տան գու թյան պա հա րան նե րում 
աշ խա տե լու հա մար:

 Գոգ նոց նե րը կա րե լի է կրել խա լաթ նե րի վրայից, ե թե ան հրա ժեշտ է 
ապա հո վել լրա ցու ցիչ պաշտ պա նու թյուն կեն սա բա նա կան և քի մի ա կան նյու-
թե րի հետ աշ խա տե լիս, ի նչ պի սիք են ա րյու նը կամ հե ղուկ մի ջա վայ րե րը:

 Պաշտ պա նող թև քե րը կա րող են պաշտ պա նել դաս տակ նե րը և նա խա-
բա զուկ նե րը: Հիմ նա կա նում օգ տա գործ վում է ախ տա բա նաա նա տո մի ա  կան 
հե տա զո տու թյուն նե րի ժա մա նակ՝ խա լա թի թևե րը մա քուր պա հե լու նպա-
տակով:

 Լա բո րա տոր ար տա հա գուս տը լի նում է մի ան գա մյա և բազ մա կի օգ տա-
գործ ման: Մի ան գա մյա օգ տա գործ ման խա լաթ նե րը օգ տա գոր ծե լուց հե տո 
ան հրա ժեշտ է նե տել հա տուկ նա խա տես ված ջեր մա կա յուն պար կե րի մեջ, 
որոնք այ նու հետև ախ տա զեր ծում են ավ տոկ լա վում հա մա պա տաս խան ջեր-
մու թյան և ճնշ ման տակ: Բազ մա կի օգ տա գործ ման խա լաթ նե րը ախ տա հան-
վում են ախ տա հա նիչ նե րով, լվաց վում և ար դուկ վում: Ա նհ րա ժեշտ է լա բո րա-
տոր շեն քում ու նե նալ լվաց քա սե նյակ՝ բազ մա կի օգ տա գործ ման խա լաթ նե րը 
լվա նա լու հա մար: Լա բո րա տոր խա լաթ նե րը, գոգ նոց նե րը և կոմ բի նե զոն նե-
րը չի թույ լատր վում հագ նել լա բո րա տոր մա սից դուրս՝ ճա շա սե նյա կում կամ 
գրա սե նյա կային տա րած քում:

 
Ձեռ նոց ներ
 Լա բո րա տոր աշ խա տանք նե րի ժա մա նակ մեծ է հա վա նա կա նու թյու նը, 

որ լա բո րա տոր աշ խա տա կի ցը կվ նա սի կամ կկոն տա մի նաց նի ձեռ քե րը: 
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Ո ւս տի ան հրա ժեշտ է օգ տա գոր ծել մի ան գա մյա օգ տա գործ ման ձեռ նոց-
ներ, ո րո շա կի դեպ քե րում՝ կախ ված աշ խա տան քի ռիս կից և վտան գա վո-
րու թյան աս տի ճա նից, ան հրա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում կրել նաև ե րկ-
րորդ ձեռ նո ցը:

 Մի ան գա մյա օգ տա գործ ման վի րա բու ժա կան տի պի՝ լա տեք սային, վի նի-
լային և նիտ րի լային ձեռ նոց նե րը լայն կի րա ռում ու նեն լա բո րա տոր աշ խա-
տանք նե րի, ի նչ պես նաև վա րա կիչ նյու թե րի և ա րյան հետ աշ խա տե լու ժա-
մա նակ: 

Ախ տա նա տո մի ա կան հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար նա խա տես ված 
են չժան գոտ վող, մե տա ղա կան ցան ցից ձեռ նոց ներ, ո րոնք աշ խա տակ ցին 
ա պա  հո վում են կտր վածք նե րից սուր գոր ծիք նե րով աշ խա տե լու ժա մա նակ: 
Այդ  պի սի ձեռ նոց նե րը պաշտ պա նում են ձեռ քե րը մի այն կտր վածք նե րից, 
բայց ոչ ա սե ղով վնա սե լուց կամ ծա կե լուց:

 Լա տեք սով ձեռ նոց նե րը, հատ կա պես փո շե պատ ված տե սակ նե րը, հա-
ճախ ա ռա ջաց նում են մաշ կի ա լեր գիկ ռե ակ ցի ա ներ, մաշ կի գրգռ վա ծու թյուն 
և դեր մա տիտ, սա կայն լա բո րա տոր ո րոշ աշ խա տանք նե րի ժա մա նակ դրանք 
ան հրա ժեշտ են:

 Լա բո րա տո րի ա յում մի ան գա մյա օգ տա գործ ման ձեռ նոց նե րից բացի օգ-
տա գործ վում են նաև բազ մա կի օգ տա գործ ման ձեռ նոց ներ, որոնք նա խա-
տեսված են բարձր (ավ տոկ լավ ներ) և ցածր (սառ ցախ ցիկ ներ) ջեր մային 
պայ  ման նե րում աշ խա տանք նե րի հա մար:

 Չի թույ լատր վում վնաս ված, պատռ ված, ի նչ պես նաև կեղ տոտ ված ձեռ-
նոց նե րով շա րու նա կել լա բո րա տոր աշ խա տանք նե րը: Նման դեպ քե րում ան-
հրա ժեշտ է դա դա րեց նել աշ խա տանք նե րը և փո խել ձեռ նոց նե րը: Ար գել վում 
է նաև օգ տա գործ ված ձեռ նոց նե րը ե րկ րորդ ան գամ հագ նել, ին չը կա րող է 
առա ջաց նել կոն տա մի նա ցի ա: Ա նհ րա ժեշտ է լա բո րա տոր աշ խա տանք նե-
րը վեր ջաց նե լուց հե տո ձեռ նոց նե րը հա նել տվյալ լա բո րա տոր սե նյա կում 
կամ կեն սանվ տան գու թյան պա հա րա նում: Ձեռ նոց նե րը հա նե լուց հե տո ան-
հրա ժեշտ է լվաց վել օ ճա ռով և չո րաց նել ձեռ քե րը: Կեն սանվ տան գու թյան 
կարևո րա գույն կա նո ննե րից մե կն այն է, որ ար գել վում է լա բո րա տոր մա սում 
օգ տա գործ ված ձեռ նոց նե րով դուրս գալ լա բո րա տոր սե նյա կից՝ ը նդ հա նուր 
օգ տա գործ ման տա րածք նե րը չկո նտա մի նաց նե լու նպա տա կով:

 
Ակ նոց 
Աչ քե րի և դեմ քի պաշտ պա նիչ մի ջո ցի օգ տա գոր ծու մը կախ ված է աշ խա-

տան քի տե սա կից: Այն օգ տա գոր ծվում է հիմ նա կա նում աչ քե րը կամ դեմ քը 
կեն սա բա նա կան և քի մի ա կան նյու թե րից պաշտ պա նե լու հա մար: Կախ ված 
աշ խա տան քի տե սա կից՝ օգ տա գոր ծում են կիպ հպ վող պաշտ պա նող ակ նոց , 
բաց պաշտ պա նող ակ նոց, դեմ քը պաշտ պա նող վա հա նակ ներ:
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 Բաց պաշտ պա նող ակ նոց ը պաշտ պա նում է աչ քե րը ցայ տում նե րից, սա-
կայն ոչ լի ո վին:

 Կիպ հպ վող ակ նոց ը նա խա տես ված է պաշտ պա նե լու աչ քե րը կեն սա բա-
նա կան և քի մի ա կան նյու թե րի ցայ տում նե րից, հար ված նե րից: Պաշտ պա-
նիչ ակ նոց  կա րե լի է կրել նաև օպ տի կա կան ակ նոց ի և լին զա նե րի վրայից: 
Դրանց կո ղային մա կե րես նե րի է լաս տի կու թյու նը ա պա հո վում է լի ակատար 
պաշտ պա նու թյուն: 

Դեմ քը պաշտ պա նող վա հա նակ նե րը պատ րաստ ված են հար վա ծա-
կա յուն նյու թից: Պաշտ պա նում են ամ բողջ դեմ քը՝ բե րա նը, քի թը, աչ քերը, 
կեն սա բա նա կան և քի մի ա կան ցայ տում նե րից, բայց չեն պաշտ պա նում 
աերոզոլ նե րից: Պաշտ պա նող վա հա նակ նե րը ամ րա նում են գլ խին ժա պա-
վե նով կամ հար մա րեց վում հա տուկ նա խա տես ված պլաստ մա սսայե ամ-
րան նե րով:

Շն չա դի մակ
Շն չա դի մակը ան հրա ժեշտ է կի րա ռել բարձր ռիս կայ նու թյուն ու նե ցող 

ցան կա ցած լա բո րա տոր աշ խա տան քի ժա մա նակ, որ տեղ առ կա է շն չու ղի-
նե րով վա րակ վե լու նույ նիսկ փոքր հնա րա վո րու թյուն:

Շն չա դի մա կի ը նտ րու թյու նը կախ ված է աշ խա տան քի ըն թաց քում վտան-
գի առ կա յու թյու նից և դրա վտան գա վո րու թյան աս տի ճա նից:

Շն չա դի մակ նե րը լի նում են մի քա նի տե սա կի՝
1.  մի ան գա մյա օգ տա գործ ման 
2. դեմ քի կե սը ծած կող 
3. ամ բողջ դեմ քը ծած կող
4.  շար ժի չով օ դա զա տիչ շն չա դի մակ (ՇՕՇ) 
5. ինք նա բավ շն չա ռա կան սարք (բա լո նից մա տա կա րար վող օդ)։
 Վի րա բու ժա կան դի մակ նե րը շն չա դի մակ չեն: Դրանք կիպ չեն նս տում, 

ու նեն շն չու ղի նե րի սահ մա նա փակ պաշտ պա նու թյան կա րո ղու թյուն, ա ռաջ-
նայ նո րեն նա խա տես ված են ու րիշ նե րին, ոչ թե դի մա կը կրո ղին պաշտ պա-
նե լու հա մար: 

Բա խիլ ներ և լա բո րա տոր կո շիկ ներ 
Լա բո րա տոր կո շի կը պաշտ պա նում է աշ խա տակ ցի ոտ նա թա թե րը աշ-

խա տան քի ժա մա նակ մե խա նի կա կան վնաս վածք նե րից, ի նչ պես նաև քի-
մի ա կան ու կեն սա բա նա կան նյու թե րով ախ տա հար վե լուց: Ար գել վում է լա-
բո րա տոր աշ խա տա սե նյա կից դուրս լա բո րա տոր կո շիկ նե րով շր ջե լը, քա նի 
որ մեծ է կո շիկ նե րից լա բո րա տոր շեն քի մա քուր տա րածք նե րը ախ տո տե լու 
հա վա նա կա նու թյու նը: Լա բո րա տոր կո շիկ նե րը պատ րաստ ված են լի նում ռե-
տի նից, քիմիա կան նյու թե րի նկատ մամբ կա յուն են: Օգ տա գոր ծու մից հե տո 
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լա բո րա տոր կո շիկ նե րը ախ տա հան վում ե ն հա ջորդ աշ խա տան քի ժա մա նակ 
հագ նե լու հա մար:

 Բա խիլ նե րը ոտ նա թա թե րի պաշտ պան ման մի ան գա մյա օգ տա գործ ման 
մի ջոց են: Դրանց հիմ նա կան գործառույթը մա քուր տա րած քը չաղտո տելն է 
լա բո րա տոր սե նյա կում առ կա կեն սա բա նա կան և քի մի ա կան նյու թե րի ցայ-
տում նե րի ժա մա նակ հա տա կին թափ ված կա թիլ նե րով:

Գլ խարկ 
Լա բո րա տոր գլ խար կը պաշտ պա նում է աշ խա տակ ցի գլ խա մաշ կը և 

ա կանջ նե րը քի մի ա կան և կեն սա բա նա կան նյու թե րի ցայ տում նե րից և փո-
շուց, ի նչպես նաև պաշտ պա նում է նյու թե րը մա զե րով մե խա նի կա կան աղ-
տոտ վա ծու թյուն ա ռա ջաց նե լուց:

 
Ան հա տա կան պաշտ պա նիչ մի ջոց ներ (Ա ՊՄ) հագ նե լու և հա նե լու հա-

ջոր դա կա նու թյու նը: Լա բո րա տոր տա րածք մտ նե լիս ան հրա ժեշտ է ի մա նալ 
ար տա հա գուստ հագ նե լու հեր թա կա նու թյունը: Կախ ված ախ տա հար վե լու 
ռիս կից՝ ար տա հա գուս տի տե սա կը և քա նա կը լի նում է տար բեր: 

ԱՊՄ հագ նե լու հա ջոր դա կա նու թյու նը 
Ø	Անհ րա ժեշտ է կանգ նել ար տա հա գուս տը հագ նե լու հա մար նա-

խանշ ված տա րած քում: Հագ նել ար տա հա գուս տը՝ ամ բող ջու թյամբ ծած-
կե լով մար մի նը վզից մինչև ծնկ ները, թևե րը և դաս տակ նե րը, կամ կոճ կել 
խա լա թը: 
Ø	Այ նու հետև ան հրա ժեշտ է հագ նել բա խիլ նե րը: Բա խի լով պաշտ պան-

ված ոտ քը դնել հագն վե լու տա րած քից դուրս, հագ նել մյուս բա խի լը և մտ նել 
լա բո րա տոր տա րածք: 
Ø	Ար դեն լա բո րա տոր աշ խա տա սե նյա կում, հագ նել հա մա պա տաս խան 

շն չա դի մակ, ե թե այն կրե լու ան հրա ժեշ տու թյուն կա:
Ø	 Պաշտ պա նող ակ նոց ը, փակ կող քե րով ակ նոցը կամ դեմ քի պաշտ-

պա նիչ վա հա նա կը հագ նել ը ստ նա խա տես ված աշ խա տան քի՝ դրան ցով 
ծած կել դեմ քը և հար մա րեց նել աչ քե րին: 
Ø	Կախ ված աշ խա տան քից՝ ան հրա ժեշտ է հագ նել գլ խարկ՝ փա կե լով 

ա կանջ նե րը: 
Ø	Ըստ կա տար վող աշ խա տան քի պա հան ջի՝ եր բեմն հարկ է լի նում 

հագ նել պաշտ պա նող թև քեր: Դրանք հագ նե լու հա մար ձեռքն ան ցկաց նել 
պաշտ պա նող թև քի մի ջով, թև քի ներք ևի եզ րը հետ ծա լել` ան ցկաց նե լով ար-
մուն կի վրայով: Ա պա ա նել այն պես, որ մյուս եզ րը ան պայ ման ծած կի դաս-
տա կը, ո րից հե տո այն ամ րաց նել դաս տա կի շուր ջը՝ ֆիք սե լով կպ չուն ժա-
պա վե նով:
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Ø	 Վեր ջում ձգե լով հագ նում են ձեռ նոց նե րը, որպեսզի ծած կի դաս տա-
կը և լա բո րա տոր խա լա թի թև քի ստո րին մա սը: Ե թե ան հրա ժեշ տու թյուն կա, 
ա պա կա րե լի է հագ նել նաև ե րկ րորդ ձեռ նո ցը: Եր կու ձեռ նոց հագ նե լու դեպ-
քում ան հրա ժեշտ է ա ռա ջին ձեռ նոցը կպ չուն ժա պա վե նով ամ րաց նել ման-
ժետ ների վրա:

 Անհ րա ժեշտ ար տա հա գուս տը հեր թա կա նու թյամբ և ճիշտ հագ նե լը լա բո-
րա տոր աշ խա տակ ցին ա պա հո վում է քի մի ա կան և կեն սա բա նա կան նյու թե-
րով ախ տա հար վե լու ռիս կից:

 
ԱՊՄ-ն հե ռաց նե լու (հա նե լու) հա ջոր դա կա նու թյու նը 
Աշ խա տա կի ցը պետք է ար դեն օգ տա գործ ված և կեղ տոտ ված ար տա հա-

գուս տը լա բո րա տոր աշ խա տա սե նյա կից դուրս գա լուց ա ռաջ հեր թա կա նու-
թյամբ հա նի, որ պես զի լա բո րա տոր սե նյա կից դուրս առ կա մա քուր տա րած-
քի և հա ճա խա կի օգ տա գործ վող սար քե րը չաղ տոտ վեն: 

Ար տա հա գուս տը հա նում են լա բո րա տոր սե նյա կում: 
Ø	Ե թե օգ տա գործ վել է ե րկ րորդ ձեռ նոց, ա պա ան հրա ժեշտ է բռ նել 

ձեռ նո ցը դր սի մա կե րե սից, ա փի մա սում ձեռ նո ցով պաշտ պան ված մյուս 
ձեռ քով և հա նել: Հա նած ձեռ նո ցը պա հել ձեռ նո ցով (ա ռա ջին զույգ ձեռ նո ցը) 
պաշտ պան ված ձեռ քում: Այն ձեռ քի մատ(ներ)ը, ո րի վրայից ձեռ նո ցը հան վել 
է, ան ցկաց նել մյուս ձեռ քի ձեռ նո ցի տակ՝ դաս տա կի մա սում: Քա շել և հա նել 
ձեռ նո ցը ա ռա ջին ձեռ նո ցի վրայից:
Ø	 Ձեռ նոց նե րը նե տել կեն սա բա նա կան վտան գա վոր նյու թե րի հա մար 

նա խա տես ված տա րայի մեջ:
Ø	 Պաշտ պա նող թև քե րը հա նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է կպ չուն ժա պա-

վե նը հե ռաց նել թև քե րից, դաս տա կից քա շել և հա նել պաշտ պա նող թև քե-
րը և նե տել կեն սա բա նա կան վտան գա վոր նյու թե րի հա մար նա խա տես ված 
տա րայի մեջ:
Ø	Գլ խար կը հա նել վեր ձգե լով գլ խի վրայից և նե տել կեն սա բա նա կան 

վտան գա վոր նյու թե րի հա մար նա խա տես ված տա րայի մեջ:
Ø	Գլ խար կը հա նե լուց հե տո ան հրա ժեշտ է հա նել պաշտ պա նող ակ նո-

ցը, կող քե րը փակ ակ նո ցը կամ դեմ քը պաշտ պա նող վա հա նա կը՝ բռ նե լով 
ժա պա վե նից կամ ա կան ջի մո տից: 
Ø	Քա շել և հա նել կո շի կի վրայից բա խի լը, ոտ քը դնել մա քուր գոտի, բա-

խի լը նե տել կեն սա բա նա կան վտան գա վոր թա փոն նե րի հա մար նա խա տես-
ված տա րայի մեջ: Քա շել և հա նել ե րկ րորդ բա խի լը մյուս կո շի կի վրայից, 
ոտ քը դնել մա քուր գո տի և այն նույն պես նե տել կեն սա բա նա կան վտան գա-
վոր թա փոն նե րի հա մար նա խա տես ված տա րայի մեջ:
Ø	 Վեր ջում հա նել ա ռա ջին կամ ներ սի զույգ ձեռ նոց նե րը: Բռ նել ձեռ-

նոցը դր սի մա կե րե սից ա փի մա սում ձեռ նո ցով պաշտ պան ված մյուս ձեռ քով 
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և հա նել: Հա նած ձեռ նո ցը պա հել ձեռ նո ցով պաշտ պան ված ձեռ քում: Այն 
ձեռքի մա տը, ո րի վրայից ձեռ նո ցը հան վել է, ան ցկաց նել մյուս ձեռ քի ձեռ-
նո ցի տակ՝ դաս տա կի մա սում: Քա շել և հա նել ձեռ նո ցը ա ռա ջին ձեռ նո ցի 
վրայից: Ձեռ նոց նե րը նույն պես նե տել կեն սա բա նա կան վտան գա վոր թա-
փոն նե րի հա մար նա խա տես ված տա րայի մեջ:
Ø	 Պաշտ պա նող մի ջոց նե րը հա նե լուց հե տո՝ լա բո րա տո րի այից հե

ռա նա լուց ա ռաջ, ձեռ քե րը լվա նալ օ ճա ռով և չո րաց նել:

ՇՆ ՉՈՒ ՂԻ ՆԵ ՐԻ ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱ ԳԻՐ

 Կախ ված լա բո րա տո րի այի կեն սանվ տան գու թյան և կեն սա պա հո վու թյան 
մա կար դա կից, ի նչ պես նաև տվյալ լա բո րա տո րի ա յում շն չու ղի նե րով վա րակ-
վե լու հա վա նա կան ռիս կե րից, պաշտ պան վե լու նպա տա կով ան հրա ժեշտ է 
մշա կել տվյալ լա բո րա տո րի ային հա մա պա տաս խան շն չու ղի նե րի պաշտ պա-
նու թյան ծրա գիր: 

Շն չու ղի նե րի պաշտ պա նու թյան ծրա գի րը կազմ վում է լա բո րա տո րի-
այի կեն սանվ տան գու թյան և կեն սա պա հո վու թյան պա տաս խա նա տո ւի կամ 
թիմի կող մից և ներ կա յաց վում հաս տատ ման լա բո րա տո րի այի տնօ րե նին: 
Հաս տատու մից հե տո տնօ րե նի ո րոշ մամբ նշա նակ վում է տվյալ ծրագ րի ղե-
կա վար, կամ հանձն վում է տվյալ ծրա գի րը կեն սանվ տան գու թյան և կեն սա-
պա հո վու թյան պա տաս խա նա տո ւի հս կո ղու թյա նը: Հաս տատ ված քա ղա քա-
կա նու թյու նը ներ կա յաց վում է աշ խա տա կից նե րին: Ա նհ րա ժեշտ է, որ յու րա-
քան չյուր աշ խա տա կից կար դա շն չու ղի նե րի պաշտ պա նու թյան ծրա գի րը, 
տե ղե կա նա դրույթ նե րին և այ նու հետև կա տա րի իր գոր ծո ղու թյուն նե րը՝ ը ստ 
հաս տատ ված ծրագ րի: 

Նախ քան շն չա դի մա կով աշ խա տե լը ան հրա ժեշտ է, որ աշ խա տա կից նե րն 
ան ցնեն ո րո շա կի բուժզն նում և ու սու ցում, ո րոնց մա սին ծրագ րի ղե կա վա րը 
պար տա վոր է նշում ներ ա նել: Ա նհ րա ժեշտ է, որ յու րա քան չյուր աշ խա տակ ցի 
մա սին լի նի հս տակ տե ղե կու թյուն՝

1. բժշ կա կան թույլտ վու թյուն 
2. ու սու ցում
3. շն չա դի մակ նե րի ը նտ րու թյուն
4. շն չա դի մա կի պահ պա նու թյուն։

 Աշ խա տակ ցի վի ճա կի բժշ կա կան գնա հա տում:  Ան կախ շն չա դի մա կի տե-
սա կից, ե թե կա այն կրե լու պա հանջ, ա պա օգ տա գոր ծող աշ խա տա կի ցը պետք 
է ան ցնի պար տա դիր բժշ կա կան ստու գում, ա ռող ջա կան վի ճա կի գնա հա տում: 
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Բժշ կա կան գնա հատ ման ա ռա ջին քայ լը գաղտ նի բժշ կա կան հար ցա շարն 
է: Ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցո ղը ո րո շում է՝ ա րդյոք ան-
հրա ժե՞շտ է բուժզն նում, թե՞ ոչ: Լա բո րա տոր աշ խա տա կի ցը լրաց նում հար-
ցա թեր թի կը եւ ո ւղ ղա կի ո րեն տա լիս բժշ կին կամ կլի նի կային: Լա բո րա տո-
րիան չի տես նում հար ցա թեր թի կը կամ բժշ կա կան քն նու թյան ար դյունք նե րը, 
այլ ստա նում է մի այն ծա նու ցում, թե ա րդյոք տվյալ աշ խա տակ ցին թույ լատր-
վո՞ւմ է կրել հա մա պա տաս խան շն չա դի մակ, թե՝ ոչ:

 Քա նի որ շն չա դի մա կով շն չե լը ծան րա բեռ նում է շն չա ռա կան օր գան ների 
աշ խա տան քը, և շն չա դի մակ ը կա րող է վտան գա վոր լի նել այն ան ձանց հա-
մար, ով քեր շն չա ռա կան օր գան նե րի կամ սր տի խն դիր ներ ու նեն, նման ան-
ձանց չի թույ լատր վում կրել շն չա դի մակ ներ: 

Ու սու ցում: Ան կախ լա բո րա տո րի այի կեն սանվ տան գու թյան և կեն սա պա-
հո վու թյան մա կար դա կից՝ ան հրա ժեշ տու թյուն կա աշ խա տա կից նե րի հետ 
ան ցկաց նել ու սու ցում և ծա նո թաց նել լա բո րա տո րի ա նե րում օգ տա գործ վող 
շն չա դի մակ նե րի տե սակ նե րին, կախ ված լա բո րա տո րի այի մա կար դա կից՝ 
շն չա դի մա կի ը նտ րու թյա նը, ի նչ պես նաև շն չա դի մակ նե րի մակնշ մա նը:

Շն չա դի մակ նե րը և ան հա տա կան շն չա ռա կան պաշտ պա նիչ սար քե րը 
(շն չա դի մակ նե րը) կա րող են պաշտ պա նել աշ խա տող նե րին մի այն այն դեպ-
քում, ե թե դրանց պաշտ պա նիչ հատ կու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նում են 
աշ խա տա վայ րում օ դի աղ տոտ ման աս տի ճա նին: Շն չա դի մակ նե րը չե զո-
քաց նում են աղ տո տող նյու թե րը շն չա դի մա կի կամ քարթ րի ջի մեջ գտն վող 
ֆիլտրող, կլա նող, ներծ ծող կամ քի մի ա կան ռե ակ ցի ա ա ռա ջաց նող նյու թի 
մի ջո ցով:

 Գո յու թյուն ու նեն շն չա դի մակ նե րի տար բեր ձևեր և տե սակ ներ՝
1.  մի ան գա մյա օգ տա գործ ման
2.  դեմ քի կե սը ծած կող 
3. ամ բողջ դեմ քը ծած կող
4.  շար ժի չով օ դազ տիչ շն չա դի մակ (ՇՕՇ) 
5. ինք նա բավ շն չա ռա կան սարք (Ի ՇՍ)։
 Մի ան գա մյա օգ տա գործ ման շն չա դի մակ նե րը լի նում են եր կու տի պի՝
1. շն չա դի մակ օ դազ տիչ ֆիլտ րով, ե րբ օ դը շն չում են գործ ված քի մի ջով 

և ար տաշն չում հա մա պա տաս խան սար քի օգ նու թյամբ (նկար 2, ա):
2. շն չա դի մակ օ դազ տիչ ֆիլտ րով, ե րբ օ դը շն չում և ար տաշն չում են 

գործ ված քի մի ջով (ն կար 2, բ):
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Նկ. 2. Մի ան գա մյա օգ տա գործ ման շն չա դի մակ ներ

ա) ար տաշն չում են հա մա պա տաս խան 
սար քի օգ նու թյամբ

բ ) ար տաշն չում են գործ ված քի մի ջով

Այս շն չա դի մակ նե րն ու նեն ի րենց դրա կան և բա ցա սա կան կող մերը: 
Ա ռա ջի նի դեպ քում օ դը ար տաշն չում են ան ցքե րի մի ջով: Ա նց քերն ա վե լի 
հեշ տաց նում են ար տաշն չու մը, սա կայն այս դի մակ ներն ա վե լի թանկ ար ժեն: 
Ե րկ րորդ շն չա դի մա կն ա վե լի մատ չե լի է, սա կայն դրա նով դժ վար է շն չելն ու 
ար տաշն չե լը:

 Գո յու թյուն ու նե ցող լա բո րա տոր շն չա դի մակ նե րի վրա կա մակն շում ար-
տադ րո ղի, մո դե լի, չափ սի և ե րկ րի ստան դարտ նե րի մա սին (ն կար 3, ա և բ):

      
Նկ. 3. Շն չա դի մակ նե րի մակն շում

ա) Եվ րա մի ու թյու նում շնչա դի մակ նե-
րի հաս տատ ված նույ նա կա նա ցում եր. 
ար տադ րող (3M) և մո դել # 8835, չափս: 

S/M, ԵՄ նույ նա կա նա ցում
EN149:2001 FFP3D

բ ) Ա ՄՆ-ո ւմ շն չա դի մակ նե րի հաս տատ-
ված նույ նա կա նա ցում եր.

ար տադ րող (3M) և մո դել # 8210, 
աշ խա տան քի ան վտան գու թյան և 

պաշտպա նու թյան ազ գային 
ի նս տի տու տի նույ նա կա նա ցում 

N95
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 Կան ա ռանց մակնշ ման, մի ան գա մյա օգ-
տա գործ ման շն չա դի մակ ներ, ո րոնք չի թույ-
լատր վում օգ տա գոր ծել լա բո րա տոր աշ խա-
տանք նե րի ժա մա նակ, քա նի որ դրանց վրա 
չկա որ ևէ նշում, և ԵՄ-ի կամ Ա ՄՆ-ի աշ խա-
տան քի ան վտան գու թյան և պաշտ պա նու-
թյան ազ գային ի նս տի տու տի (ԱԱ ՊԱԻ) կող-
մից հաս տատ ված չեն: Նման շն չա դի մակ նե-
րը չեն պաշտ պա նում աշ խա տակ ցին և կա րող 
են վնաս հասց նել ա ռող ջու թյա նը (նկար 4):

Դեմ քի կե սը ծած կող շն չա դի մա կը (նկար 
5) ար տադր վում է հի պոա լեր գիկ սի լի կո նից: 
Այս տի պի շն չա դի մակ նե րը պաշտ պա նում 
են շն չա ռա կան օր գան նե րը տար բեր տե սա-
կի աե րո զոլ նե րից, փո շուց, գա զե րից և գո-
լոր շուց HEPA (High Efficiency Particulate Air, 
Բարձր Ար դյու նա վե տու թյամբ Մաս նիկ նե-
րից զերծ օդ) ֆիլտ րե րի մի ջո ցով: Կախ ված 
շփվող նյու թի տե սա կից՝ HEPA ֆիլտ րե րը 
տար բեր են լի նում: Նման շն չա դի մակ նե րը 
հա գե ցած են լի նում օ դի ներշնչ ման և ար-
տաշնչ ման փա կան նե րով, ո րոնց շնոր հիվ 
ներ դի մա կային տա րա ծու թյու նում նվազում 
է գո լոր շու ա ռա ջա ցու մը և տաք օ դի կուտա-
կու մը: Դեմ քի կե սը ծած կող շն չա դի մակը կա-
րե լի է օգ տա գոր ծել աչ քե րի և գլ խի պաշտ-
պա նիչ մի ջոց նե րի հետ՝ դեմ քը ամբող ջո վին 
պաշտ պա նե լու հա մար: Նման շն չա դի մակ-
նե րը կա րե լի է բազ մա կի կի րա ռել: Օգ տա-
գոր ծե լուց հե տո ան հրա ժեշտ է մաք րել և 
ախ տա հա նել: 

Ամ բողջ դեմ քը ծած կող շն չա դի մակը 
(նկար 6) ար տադր վում է հի պոա լեր գիկ սի-
լի կո նից: Նա խա տես ված է պաշտ պա նե լու 
ամ բողջ դեմ քը: HEPA ֆիլտ րե րի շնոր հիվ 
պաշտ պա նում է աշ խա տակ ցին գա զե րից 
և գո լոր շուց, ի նչ պես նաև կեն սա բա նա-
կան և քի մի ա կան նյու թե րի աե րո զոլ նե-
րից: Այս շնչա դի մակ նե րը կի րառ վում են 

Նկ. 4. Շն չա դի մակ ա ռանց 
համա պա տաս խան մակնշ ման 

Նկ. 5. Դեմ քի կե սը ծած կող 
շնչադի մակ

Նկ. 6. Ամ բողջ դեմ քը ծած կող 
շնչա դի մակ
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կեն սանվ տան գու թյան բարձր մա կար դակ ու նե ցող լա բո րա տո րի ա նե րում: 
Դի մա վա հա նա կի մեծ մա կե րե սը աշ խա տակ ցին հնարավորություն է տալիս 
ա վե լի մեծ տե սա դաշտ ու նե նալ: Նման շն չա դի մակ նե րով աշ խա տե լիս 
ներշն չու մը կա տար վում է HEPA ֆիլտր ու նե ցող քարթրիջ նե րով, ի սկ ար-
տաշն չու մը՝ հա տուկ ան ցքեր ից, ո րոնք ունեն պաշտ պա նիչ փա կան ներ: Այս 
շն չա դի մակ նե րը բազ մա կի օգ տա գործ ման հա մար են: Աշ խա տան քի ա վար-
տից հե տո ան հրա ժեշտ է մաք րել և ախ տա հա նել հա ջորդ ան գամ օգ տա-
գոր ծե լու հա մար:

 Շար ժի չով օ դազ տիչ շն չա դիմակը 
(ՇՕՇ) (ն կար 7) օգ տա գործ վում է ա ռող-
ջու թյան հա մար վնա սա կար շրջա  կա 
մի ջա վայ րում: Մի ան գամյա օգ տա -
գործ ման շն չա դի մակ նե րը պաշտ  պա-
նում են աշ խա տակ ցին կենսա  բա նա-
կան և քի մի ա կան նյու թե րի աե րո զոլ-
նե րից, բայց դրանք ան զոր են հա կա-
վի րու սային պաշտ պա նու թյան ժա մա-
նակ: Այդ ի սկ պատ ճա ռով, բարձր ախ-
տած նու թյամբ վի րուս պա րու նա կող 
նյու թե րի հետ աշ խա տանք նե րի ժա-
մա նա կ օգ տա գործ վում է ՇՕՇ: Այն օ դը 
ֆիլտ րող սարք է, ո րը պաշտ պա նում է 
աշ խա տակ ցին ի նչ պես խո շոր, այն պես 
էլ փոքր մաս նիկ նե րի ներշն չու մից՝ աղ-
տո տող նյու թե րը ֆիլտ րե լով կամ կլա-
նե լով: ՇՕ Շ-ը բաղ կա ցած է դի մակից, 
օ դա տար խո ղո վա կից և օ դա զտիչ 
շար  ժի չից: Այս սար քե րը ծանր են և 
ան  հար մա րու թյուն են ա ռա ջաց նում 
աշ  խա տակ ցի շարժ ման ժա մա նակ և 
դժվա րաց նում են քայ լե լը:

Ինք նա բավ շն չա ռա կան սարքը 
(Ի ՇՍ) (ն կար 8) մի հա մա կարգ է, ո րը 
պաշտ պա նում է աշ խա տակ ցին կեն-
սա բա նա կան և քի մի ա կան նյու թե-
րով ախ տա հար վե լուց: Այս հա մա-
կարգը հա մար վում է փակ հա մա կարգ, 
սնուց վում է բա ցա ռա պես բա լո նում 
գտնվող թթ ված նից: Օգ տա գործ վում  Նկ. 8. Ինքնաբավ շնչառական սարք

Նկ. 7. Շար ժի չով օ դազ տիչ 
շնչա դի մակ



50 | 

է կենսանվ տան գու թյան բարձր մա կար դակ ու նե ցող լա բո րա տո րի ա նե րում, 
կեն սա բա նա կան և քի մի ա կան նյու թե րով աշ խա տե լիս բարձր ռիս կայ նու-
թյան դեպ քում:

Նշ ված շն չա դի մակ նե րից բա ցի գո յու թյուն ու նեն վի րա բու ժա կան դի մակ-
ներ, ո րոնք շն չա դի մակ չեն հա մար վում, քա նի որ կիպ չեն նս տում, ունեն 
շնչու ղի նե րի սահ մա նա փակ պաշտ պա նու թյան կա րո ղու թյուն, նա խա տես-
ված են ու րիշ նե րին, այլ ոչ թե դի մա կը կրո ղին պաշտ պա նե լու համար, ի նչ-
պես նաև չեն փոր ձարկ վել կամ գնա հատ վել ԱԱ ՊԱԻ-ի կամ ԵՄ-ի կող մից: 

Ինչ պես ԵՄ-ի, այն պես էլ ԱԱ ՊԱԻ-ի կող մից փոր ձարկ ված և գնա հատ-
ված շն չա դի մակ նե րն ի րենց վրա ու նե նում են պար տա դիր նշ ված տե ղե-
կատվու թյուն ֆիլտ րի նյու թի նշա նա կու թյան, ֆիլտր ման ար դյու նա վե տու-
թյան, կարգի և պաշտ պա նու թյան գոր ծակ ցի մա սին: 

ԵՄ-ի կող մից հաս տատ ված EN 149:2001 ստան դար տով, կախ ված 
ֆիլտրման ար դյու նա վե տու թյու նից և պաշտ պա նու թյան գոր ծակ ցից, մի ան-
գա մյա օգ տա գործ ման շն չա դի մակ նե րը բա ժան վում են ե րեք կար գի՝

1. FFP1 - ցածր ար դյու նա վե տու թյուն - 80 % 
2. FFP2 - մի ջին ար դյու նա վե տու թյուն - 94 % 
3. FFP3 - բարձր ար դյու նա վե տու թյուն - 99 %
 
ԱԱ ՊԱԻ-ի կող մից հաս տատ ված շն չա դի մակ նե րի վրա նշագր ված տառե-

րը և թվե րը հու շում են շն չա դի մա կի ֆիլտ րի ար դյու նա վե տու թյան և ֆիլտ րի 
պա րու նա կած նյու թի նշա նա կու թյան մա սին: 

N-յու ղե րի նկատ մամբ ոչ կա յուն՝ N95, N99, N100, հա մա պա տաս  խա նա-
բար 95%, 99%, 99.97% ար դյու նա վե տու թյամբ: 

R-յու ղե րի նկատ մամբ կա յուն՝ R95, R99, R100, համա պա տաս խա նա բար 
95%, 99%, 99.97% ար դյու նա վե տու թյամբ: 

P-ա նյու ղան ցիկ՝ P95, P99, 100, համա պա տաս խա նա բար 95%, 99%, 99.97% 
ար դյու նա վե տու թյամբ: 

Շն չա դի մա կի նս տե ցու մը, կիպ հար մա րե ցու մը դեմ քին:
 Կեն սանվ տան գու թյան տե սա կե տից շն չա դի մա կը հա մար վում է լա բո րա-

տոր աշ խա տան քի հա մար ար դյու նա վետ, ե րբ կիպ հար մա րեց ված է դեմ քին: 
Այն դեպ քում, ե րբ կիպ հար մա րեց ված շն չա դի մա կի և դեմ քի շփու մը նվա զում 
է, հնա րա վոր է աղ տոտ ված օ դի ներշն չում, ո րը վտան գա վոր է լա բո րա տոր 
աշ խա տակ ցի կյան քին և ա ռող ջու թյա նը: Այդ դեպ քում նույ նիսկ ա մե նաար-
դյու նա վետ շն չա դի մա կը կորց նում է իր պաշտ պա նիչ հատ կու թյու նը, քա նի որ 
օ դը ա նար գել ան ցնում է օր գա նիզմ: Կախ ված շն չա դի մա կի տե սա կից, չափ-
սից և ձևից, ի նչ պես նաև աշ խա տակ ցի դեմ քի յու րա հատ կու թյու նից, նույն 
ո լոր տում աշ խա տող մի քա նի աշ խա տա կից ներ կա րող են կրել տար բեր 
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շն չա դի մակ ներ: Քա նի որ շն չա դի մա կը ար դյու նա վետ կեր պով հնա րա վոր է՝ 
պաշտ պա նի մե կին, ի սկ մյու սի հա մար լի նի ոչ ար դյու նա վետ, ո ւս տի կար ևոր 
է, որ յու րա քան չյուր աշ խա տա կից ի մա նա ի րեն հա մա պա տաս խա նող շն չա-
դի մա կի տի պը, ձևը և չափ սը, ո րը կն վա զեց նի աղ տոտ ված օ դի ներշնչ ման 
ռիս կը և լա վա գույնս կպաշտ պա նի աշ խա տակ ցին:

Ի մա նա լու հա մար յու րա քան չյուր աշ խա տակ ցին հա մա պա տաս խանող 
շնչա դի մա կի տե սա կը և չափ սը, ել նե լով հաս տա տու թյան շն չու ղի նե րի պաշտ-
պա նու թյան ծրագ րով հաս տատ ված դրույթ նե րից, կա տար վում է շնչա դի մա-
կի կիպ նս տեց ման թեստ: 

Գո յու թյուն ու նի շն չա դի մակ նե րի կիպ նս տեց ման եր կու տի պի փոր ձար-
կում՝ ո րա կա կան և քա նա կա կան:

Կիպ նս տեց ման ո րա կա կան թես տը (ն կար 9) ստու գում է շն չա դի մա կի 
նստեց ման պատ շաճ մա կար դա կը: Այն հիմն ված է թես տի ժա մա նակ օգ-
տա գործ ված քի մի ա կան նյու թի նկատ մամբ ան ձի ար ձա գան քի վրա: Այս 
թես տը կի րա ռում են մի այն մի ան գա մյա օգ տա գործ ման շն չա դի մակ նե րի 
հա մար: Նախ քան շն չա դի մա կը հագ նե լը ան ձը բե րա նի մի ջո ցով ներշնչում 
է նա խա տես ված ստու գիչ քի մի ա կան նյու թը, ո րից հե տո հագ նե լով շն չա-
դիմա կը՝ կատա րում նույն գործընթացը: Ե թե շն չա դի մա կը հա մա պա տաս-
խա նում է, ա պա ե րկ րորդ ան գամ քի մի ա կան նյու թը ներշն չե լիս նյու թի 
դառ նա հա մու թյու նը պետք է չզգա. նշա նա կում է՝ շն չա դի մա կը դեմ քին կիպ 
է նս տած: 

Նկ. 9. Կիպ նս տեց ման ո րա կա կան թես տի օ րի նակ
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 Կիպ նս տեց ման քա նա կա կան թես տի ժա մա նակ կա տար վում է շն չա դի-
մա կի նս տեց ման պատ շաճ մա կար դա կի գնա հա տում՝ շն չա դի մակ շր ջա կա 
օ դի ներ թա փանց ման քա նա կի թվային չափ ման մի ջո ցով: Այն հիմ նա կա նում 
օգ տա գործ վում է դեմ քը կի սով չափ և ամ բող ջո վին ծած կող շն չա դի մակ նե րի 
հա մար: Քա նա կա կան թես տը ստույգ գնա հա տա կան է տա լիս փոր ձարկ ման 
վե րա բե րյալ, սա կայն դրա բարձր ար ժե քի, սար քա վոր ման և սար քի հետ 
աշխա տող մաս նա գե տի պա կա սի պատ ճա ռով տվյալ սար քը քիչ կի րա ռե լի 
է (ն կար 10):

Նկ. 10. Կիպ նս տեց ման քա նա կա կան թես տի սարք

Շն չա դի մակ նե րի մաք րում և պահ պա նում
Շն չա դի մակ նե րի մաք րումն ու պահ պա նու մը պետք է լի նի շն չու ղի ների 

պաշտ պա նու թյան ծրագ րի մի մա սը: Որ պես զի շն չա դի մա կը ծա ռայի երկար 
և ո րա կա պես լավ, ան հրա ժեշտ է հետ ևել ար տադ րո ղի կող մից նշված պա-
հանջ նե րին՝ շն չա դի մա կի մաքր մա նը և տեխ նի կա կան սպա սարկ մա նը: 
Միան գա մյա օգ տա գործ ման շն չա դի մա կը, ե թե կեղ տոտ ված է կամ վնաս-
ված, ան հրա ժեշտ է նե տել: Ար գել վում է այն մաք րել կամ վե րա նո րո գել: 
Բազ մա կի օգ տա գործ ման շն չա դի մակ նե րը մաք րում և ախ տա հա նում են աշ-
խա տան քը սկ սե լուց ա ռաջ և հե տո՝ հա մա ձայն ար տադ րո ղի ցու ցում նե րի:

Շն չու ղի նե րի պաշտ պա նու թյան ծրագ րի` շն չա դի մակ նե րի մաքր ման և 
պահ պան ման կե տե րից բխող աշ խա տանք նե րի պատ շաճ կա տա րումը ա պա-
հո վում է շն շա դի մակ նե րի ար դյու նա վետ և եր կա րա ժամ կետ շա հա գոր ծու մը: 
Հարկ է նշել, որ վնաս ված շն չա դի մա կով աշ խա տանք կա տա րե լը վտան գա-
վոր է: Ռիս կե րը գնա հա տե լիս պետք է ճիշտ եզ րա հան գում ներ ա նել և վնաս-
ված շն չա դի մակ ներ չօգ տա գոր ծել, այ լա պես դա վնաս կհասց նի կյան քին և 
ա ռող ջու թյա նը:
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Շն չա դի մակ նե րի ստու գու մը թե րու թյուն հայտ նա բե րե լու և պահ պան-
ման հա մար ա մե նա կար ևոր կե տե րից մե կն է: Թե րու թյուն նե րից կա րող են 
լի նել՝ շն չա դի մակ նե րի վրայի փոք րիկ պատռ վածք նե րը, ամ րան նե րի թույլ 
կամ պոկ ված լի նե լը, շն չա դի մակ նե րի վրա ա ռա ջա ցած ճա քե րը, ֆիլտ րե րի 
պի տա նե լի ու թյան ժամ կետն ան ցած լի նե լը, ի նչ պես նաև շն չա դի մակ նե րի և 
ֆիլտ րե րի մակնշ ված չլի նե լը և այլն: Այդ ստու գում նե րի բա րե խիղճ կա տա-
րման շնորհիվ նա խապես հայտ նա բեր վում է շնչա դի մա կի թե րու թյու նը կամ 
վնաս ված քը, և ար գե լվում հե տա գա շա հա գոր ծու մը: 

Մի ան գա մյա օգ տա գործ ման շն չա դի մա կի ստու գու մը ան հրա ժեշտ է կա-
տա րել ա մեն օ ր՝ լա բո րա տոր աշ խա տան քը սկ սե լուց ա ռաջ և հե տո: Այն շնչա-
դի մակ նե րը, ո րոնք օգ տա գործ վում են հազ վա դեպ՝ ամ սական ա ռն վազն մեկ 
կամ եր կու ան գամ՝ ան մի ջա պես օգ տա գոր ծե լուց ա ռաջ և հե տո աշ խա տան-
քի ա վար տից հե տո, կախ ված շն չա դի մա կի վի ճա կից, կա րող ե նք նե տել կամ 
պա հես տա վո րել՝ ը ստ ար տադ րո ղի ցու ցում նե րի: Պա հես տա վո րու մն ար վում 
է այն պես, որ շն չա դի մա կի ներ քին մա կե րե սը չաղ տոտ վի:

ԿԵՆ ՍԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԹԱ ՓՈՆ ՆԵ ՐԻ ԿԱ ՌԱ ՎԱ ՐՈՒ Մ

 Կեն սա բա նա կան թա փոն նե րի կա ռա վա րու մը այն գոր ծըն թաց նե րի նկա-
րագ րու թյունն է, ո րոնք ի րա կա նաց վում են լա բո րա տո րի ա յում ա ռա ջա ցած 
կեն սա բա նա կան թա փոն նե րի ան վտանգ ո չն չաց ման նպա տա կով:

 Կեն սա բա նա կան թա փոն նե րի կա ռա վար ման գոր ծըն թացը նե րա ռում է 
հետ ևյալ գոր ծա ռույթ նե րը.

1.  թա փոն նե րի հետ ճիշտ վար վե լ և ո չն չա ցում
2.  թա փոն նե րի նույ նա կա նա ցում
3.  թա փոն նե րի պա հես տա վո րում
4.  թա փոն նե րի տե սա կա վո րում
5.  թա փոն նե րի պի տա կա վո րում և փա թե թա վո րում
6.  թա փոն նե րի ճիշտ տե ղա փո խում 
7. ար գել ված գոր ծո ղու թյուն նե ր վտան գա վոր թա փոն նե րի հետ աշ խա-

տան քի ժա մա նակ:
 Կեն սա բա նա կան թա փոն նե րի կա ռա վա րու մն ի րա կա նաց վում է ի նչ պես 

մի ջազ գային, պե տա կան մա կար դակ նե րում մշակ ված և հաս տատ ված հա-
մա պա տաս խան փաս տաթղ թե րով, այն պես էլ հաս տա տու թյան ներ սում 
մշակ ված քա ղա քա կա նու թյան հի ման վրա: Օ րի նակ՝

1.  Մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից (Ա ՀԿ, ՄԱԿ-ի կեն ս-
անվ տան գու թյան կոն վեն ցի ա և այլն): 
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2. Երկր նե րի, ա ռան ձին պե տու թյուն նե րի մա կար դա կում՝ ո լոր տը կար-
գա վո րող գե րա տես չու թյուն նե րի կող մից ըն դուն ված օ րենք նե րով, կա նո նա-
կար գե րով և ու ղե ցույց նե րով: 

3. Ա ռան ձին կա ռույց նե րի և հաս տա տու թյուն նե րի կող մից, ո րոնք ի րենց 
մա կար դակ նե րում մշա կում են հս տակ քա ղա քա կա նու թյուն, սա կայն այս 
գոր ծըն թա ցը պետք է ի րա կա նաց վի այն պես, որ չհա կա սի ե րկ րի և մի ջազ-
գային օ րենք նե րին ու կա նո նա կար գե րին:

 Թա փոն նե րի կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցը ճիշտ կազ մա կեր պե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ է տար բե րա կել, թե որ թա փոն ներն են հա մար վում կեն սա բա-
նա կան թա փոն ներ: Դ րանք ե ն՝ 

1. ախ տա ծին ներ, այդ թվում նաև ԴՆԹ և ՌՆԹ պա րու նա կող այն բո-
լոր նյու թե րը, ո րոնք մնում են լա բո րա տո րի ա նե րում հե տա զո տա կան աշ խա-
տանք նե րից հե տո

2.  գե նե տի կո րեն ձևա փոխ ված ախ տա ծին նե րը
3.  բո լոր կլի նի կա կան նմուշ նե րը
4. շր ջա կա մի ջա վայ րից վերց ված այն բո լոր նմուշ նե րը, ո րոնք պա րու-

նա կում են ախ տա ծին ներ
5. այն բո լոր նյու թե րը, ո րոնք շփ վել են կամ հնա րա վոր է՝ ախ տոտ վել են 

վե րը նշ ված նմուշ նե րով կամ ման րէ ա բա նա կան կուլ տու րա նե րով (ձեռ նոց-
ներ, ծայ րա կալ ներ, լա բո րա տոր ա մա նե ղեն և այլն):

 Թա փոն նե րի հե ռաց ման և մշակ ման աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց նելու 
հա մար ան հրա ժեշտ է դրանք տե սա կա վո րել, ինչը կատարվում է՝ ել նե լով 
դրանց ռիս կայ նու թյու նից: Տե սա կա վո րու մը ան հրա ժեշտ նա խա պայ ման 
է, քա նի որ թա փոն նե րի տար բեր տե սակ նե րի հա մար պետք է կի րառ վեն 
կեն սա բա նա կան թա փոն նե րի հա վաք ման և պա հես տա վոր ման տար բեր 
մե թոդ ներ: Կան կեն սա բա նա կան թա փոն նե րի վե րամ շակ ման տար բեր մե-
թոդ ներ, ո րոնք ը նտր վում են՝ ել նե լով կեն սա բա նա կան թա փոն նե րի կոնկ-
րետ տե սա կի ա ռա ջաց րած ռիս կե րից: Չնա յած որ տար բեր ե րկր նե րում, 
ա ռա վել ևս տար բեր հաս տա տու թյուն նե րում կեն սա բա նա կան թա փոն նե-
րի վե րամ շակ մա նը ներ կա յաց վող ի րա վա կան պա հանջ նե րը տար բեր են, 
դրանց հե ռաց ման և մշակ ման հիմ նա կան սկզ բունք նե րը նույնն են և հիմն-
ված են թա փո նի յու րա քան չյուր տե սա կի հետ ա սո ցաց վող ռիս կի գնա հատ-
ման վրա:

Վե րը նշ ված սկզ բունք նե րի հիման վրա տե սա կա վո րում ե նք կեն սա բա-
նա կան թա փոն նե րը ը ստ հետ ևյալ խմ բե րի.

1.  կոշտ թա փոն ներ (ոչ սուր)
2.  սուր և ծա կող թա փոն ներ 
3. ախ տա ծին թա փոն ներ
4.  հե ղուկ թա փոն ներ
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5.  խա ռը թա փոն ներ (օրինակ.՝ կեն սա բա նա կան և քի մի ա կան, կոշտ և 
հե ղուկ և այլն)։

 Կախ ված թա փոն նե րի տե սա կից՝ դրանց հա վա քու մն ի րա կա նաց վում է 
տար բեր տա րա նե րում: Ոչ սուր թա փոն նե րի կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցում 
օգ տա գործ վում են ջեր մա կա յուն պո լի է թի լե նային տոպ րակ ներ, ին չը հնա-
րա վո րու թյուն է տա լիս հե տա գա յում ի րա կա նաց նել դրանց վա րա կա զեր ծու-
մը ավ տոկ լա վաց ման մի ջո ցով: 

Սուր և ծա կող թա փոն նե րի դեպ քում օգ տա գործ վում են մի ան գա մյա օգ-
տա գործ ման կոշտ, պլաստ մա սսայե ջեր մա կա յուն տա րա ներ: Այս տա րա-
նե րն ու նեն փակ վող կա փա րիչ, ո րը փա կե լուց հե տո չի բաց վում, և հա մա-
պա տաս խան քա նա կու թյամբ լց նե լուց հե տո (լց վում են 2/3-ից ոչ ա վե լի) 
թափոններն ուղարկ վում են ջեր մային մշակ ման: 

Հե ղուկ թա փոն նե րի կու տա կու մը նույն պես ի րա կա նաց վում է փակ վող 
կա փա րի չով հա մա պա տաս խան տա րա նե րի մեջ: Հե ղուկ թա փոն նե րի վա-
րա կա զեր ծու մը, բա ցի ավ տոկ լա վա ցու մից, հնա րա վոր է ի րա կա նաց նել նաև 
քիմի ա կան ե ղա նա կով՝ ախ տա հա նիչ նե րի մի ջո ցով: Այս դեպ քում հե ղուկ 
թա փոն նե րի հա մար նա խա տես ված տա րա նե րը լց նում են ը նտր ված հա մա-
պա տաս խան ախ տա հա նի չով, այն հաշ վար կով, որ տա րայի բեռն ման ար-
դյուն քում ստաց վի ախ տա հա նի չի ան հրա ժեշտ նոս րա ցում:

 Թա փոն նե րի կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցում ան հրա ժեշտ է ի րա կա նաց-
նել տա րա նե րի ճիշտ պի տա կա վո րում: Դա հատ կա պես կար ևոր է, ե րբ ան-
հրա ժեշտ է կատարել թա փոն նե րի տե ղա փո խում: Այս դեպ քում ան հրա ժեշտ 
է պի տա կի վրա լրաց նել այն պի սի տե ղե կատ վու թյուն, ի նչ պի սիք են հաս տա-
տու թյան ան վա նու մը և հաս ցեն, պա տաս խա նա տո ւի ա նու նը, հե ռա խո սա-
հա մա րը, ամ սա թիվը, թա փոն նե րի հա մա ռոտ նկա րա գի րը: 

Եթե վե րամ շակ ման աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման նպա տա կով կա րիք 
կա կեն սա բա նա կան թա փոն նե րը տեղափոխել լա բո րա տո րի այի տա րած քից, 
ան հրա ժեշտ է ի րա կա նաց նել դրանց ճիշտ փա թե թա վո րու մը: Այդ նպա տա-
կով պետք է թա փոն նե րով լի տա րա նե րը տե ղա վո րել կոշտ, հեր մե տիկ, ե րկ-
րորդային տա րայի մեջ: Ե րկ րոր դային տա րան բո լոր կող մե րից պետք է ունե-
նա հա մա պա տաս խան տե սա նե լի մակն շում՝ «Կեն սա բա նա կան թա փոնի» 
(Biohazardous Waste) և կեն սա բա նա կան վտան գի մի ջազ գային նշա նը:

 Թա փոն նե րի վե րամ շա կումն ի րա կա նաց վում է մի քա նի մե թոդ ով: Մե թո-
դի ը նտ րու թյու նը կա տար վում է ել նե լով կոնկ րետ թա փո նի տե սա կից, դրա 
նկատ մամբ մե թո դի ար դյու նա վե տու թյու նից, ի նչ պես նաև մե թոդ նե րի հա-
սա նե լի ու թյու նից: 

Վե րամ շա կու մն ի րա կա նաց նում են հետ ևյալ մե թոդ նե րով.
1. ավ տոկ լավ 
2. այ րում
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3.  քի մի ա կան մշա կում
4.  միկ րոա լի քային մշա կում։
 Հա մա պա տաս խան մշա կու մից հե տո կեն սա բա նա կան թա փոն նե րը հա-

մար վում են ան վտանգ, և դրանց նկատ մամբ որ ևէ սահ մա նա փա կում չի 
կիրառ վում: 

Ա վար տե լով թա փոն նե րի կա ռա վար ման գոր ծըն թաց նե րի նկա րագ րու-
թյու նը՝ ան հրա ժեշտ է ամ փո փել դրա հիմ նա կան սկզ բունք նե րը՝

1.  Թա փոն նե րի տար բե րա կու մն ան հրա ժեշտ է ի րա կա նաց նել ը ստ 
դրանց ա ռան ձին տե սակ նե րին բնո րոշ ռիս կայ նու թյան:

2.  Կեն սա բա նա կան թա փոն նե րի տար բեր տե սակ նե րի հա մար ան հրա-
ժեշտ է կի րա ռել հա վաք ման և պա հես տա վոր ման տար բեր մե թոդ ներ: 

3. Ընտ րել թա փոն նե րի վե րամ շակ ման տար բեր մե թոդ ներ, ո րոնք պետք 
է հա մա պա տաս խա նեն թա փոն նե րի կոնկ րետ տե սա կի ա ռա ջադ րած ռիս-
կերին:

 Ան կախ տար բեր ե րկր նե րում կամ կա ռույց նե րի ներ սում գոր ծող տար-
բեր ի րա վա կան պա հանջ նե րից՝ կեն սա բա նա կան թա փոն նե րի հե ռաց ման և 
մշակ ման հիմ նա կան սկզ բունք նե րը նույնն են և ել նում են թա փո նի յու րա-
քան չյուր տե սա կի հետ ա սո ցաց վող ռիս կե րից և վերջ նա կան ար դյուն քում 
դրանց չե զո քաց ման ան հրա ժեշ տու թյու նից:

ԱՎ ՏՈԿ ԼԱ ՎԻ ՇԱ ՀԱ ԳՈՐ ԾՈՒ Մ, ՏԵԽ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ 
ՍՊԱՍԱՐԿՈՒ Մ ԵՎ Ա ՆՎ ՏԱՆ ԳՈՒԹՅՈՒ Ն

 Ավ տոկ լա վա ցու մը հա մար վում է թա փոն նե րի վե րամ շակ ման ա ռա վել 
հաճախ կի րառ վող մե թոդ նե րից մե կը: Ավ տոկ լա վի ան վտանգ և ար դյու-
նա վետ շա հա գոր ծու մն ի րա կա նաց նե լու հա մար կար ևոր է հաս կա նալ ավ-
տոկլա վի աշ խա տան քի սկզ բունք նե րը, ծա նո թա նալ շա հա գործ ման հետ 
կապ ված հնա րա վոր վտանգ նե րին: 

Ավ տոկ լա վը ջեր մա մե կու սաց ված խցիկ է, ո րում ստեղծ ված բարձր 
ճնշման և ջեր մաս տի ճա նի ազ դե ցու թյամբ ի րա կա նաց վում է կեն սա բա նա-
կան թա փոն նե րի վա րա կա զեր ծու մը: Խո նավ և բարձր ջեր մու թյան ազ դե-
ցու թյամբ ֆեր մենտ նե րի և կա ռուց ված քային սպի տա կուց նե րի դե նա տու րա-
ցի այի ար դյուն քում տե ղի է ու նե նում կեն սա բա նա կան նյու թերի քայ քա յում: 
Ավ տոկ լա վա ցու մը պա հանջ վող ջեր մաս տի ճա նի և ճնշ ման ազ դե ցու թյունն 
է վե րամ շակ վող նյու թի վրա կոնկ րետ ժա մա նակա հատ վա ծի ըն թաց քում: 
Օ րի նակ՝ 121oC-123oC (250oF-254oF) ջեր մու թյան դեպ քում ճնշ ման ազ դե ցու-
թյու նը մի ա վոր մա կե րե սի վրա լի նում է 1,05 կգ/սմ2: Ավտոկ լա վաց ման 
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տևո ղու թյու նը ը նտր վում է ել նե լով վե րամշակ վող նյութի քա շից, ծա վա լից, 
ի նչ պես նաև տվյալ նյու թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից: 

Ավ տոկ լա վաց ման ար դյու նա վե տու թյու նը ա պա հո վե լու կար ևոր նա խա-
պայ ման է գո լոր շու շփու մը թա փոն նե րի և պա րա գա նե րի ամբո ղջ մա կե րե սի 
հետ, այդ ի սկ պատ ճա ռով ան հրա ժեշտ է ի րա կա նաց նել թա փոն նե րի ճիշտ 
նա խա պատ րաս տում: Կեն սա բա նա կան թա փոն ներ պա րու նա կող պար կերի 
մեջ պետք է նախ քան փա թե թա վո րու մը ա վե լաց նել մոտ 0,5 լ ջուր, թույլ կա-
պել պար կե րը՝ դրա նով ի սկ ա պա հո վե լով դրանց ներ սում խիտ գո լոր շու 
ա ռա ջա ցու մը: Կար ևոր է ի րա կա նաց նել ավ տոկ լա վի ճիշտ բեռ նու մը: Մշակ-
ման են թա կա նյու թերն ան հրա ժեշտ է ավ տոկ լա վի մեջ դա սա վո րել այն պես, 
որ հնա րա վոր լի նի գո լոր շու ար դյու նա վետ ներ թա փան ցու մը և շփումը բոլոր 
պա րա գա նե րի հետ: Բեռ նու մ կատարե լիս պետք է հնա րա վո րինս խու սա-
փել ավ տոկ լա վի կո ղային մա կե րես նե րի և խցի կի վեր նա մա սի հետ նյու թե րի 
հպու մից: Մեծ ա նոթ նե րով հե ղուկ նե րի ավ տոկ լա վաց ման դեպ քում ա նոթի 
բե րա նը պետք չէ փա կել կա փա րի չով կամ դրանց վրա այլ ա ռար կա ներ 
դնե լով: Մեծ ծա վա լի թա փոն նե րը ան հրա ժեշտ է բա ժա նել ա ռա վել մանր 
բա ժին նե րի՝ դրա նով ի սկ մե ծաց նե լով ավ տոկ լա վաց ման ար դյու նա վե տու-
թյունը: 

Ավ տոկ լա վի շա հա գործ ման ժա մա նակ շատ կար ևոր է և ան հրա ժեշտ 
հետ ևել աշ խա տան քի ան վտան գու թյա նը վե րա բերող ըն թա ցա կար գե րի 
պահ պան մա նը: Այդ նպա տա կով, բա ցի շա հա գործ ման վե րա բե րյալ ձեռ-
նար կին հետ ևե լուց, ան հրա ժեշտ է ի րա կա նաց նել նաև հետ ևյալ նա խազ գու-
շա կան մի ջո ցա ռում նե րը.

1. Ներ կա յումս ար տադր վող ավ տոկ լավ նե րը թեև հիմ նա կա նում հա-
մալր ված են ան վտան գու թյան այն պի սի հա մա կար գե րով, ո րոնք հնա րա վո-
րու թյուն չեն տա լիս բա ցել ավ տոկ լա վը, քա նի խցի կը դեռ գտն վում է ճնշ ման 
տակ, և ջեր մաս տի ճա նը գե րա զան ցում է 80°C-ը, սա կայն նույ նիսկ դրանց 
բա ցա կա յու թյան դեպ քում ավ տոկ լա վը պետք է բա ցել մի այն ցիկ լի ա վար-
տից ո րոշ ժա մա նակ ան ց՝ հա մոզ վե լով, որ ներ սում ճն շու մը զրո յա ցել է, այ-
լա պես ճնշ ման տակ գտն վող տաք գո լոր շին կա րող է լուրջ այր վածք ներ 
ա ռա ջաց նել:

2.  Պար տա դիր կրել հա մա պա տաս խան Ա ՊՄ՝ ջեր մա կա յուն ձեռ նոց ներ, 
ան վտան գու թյան ակ նոց և լա բո րա տոր խա լաթ: Ո րոշ դեպ քե րում հարկ է 
կրել նաև ռե տի նե եր կա րա ճիտ կո շիկ ներ: 

3. Անհ րա ժեշտ է զգույ շ լինել հատ կա պես հե ղուկ թա փոն նե րով լի տա-
րա նե րի դեպքում, ո րոնք տաք վի ճա կում թափ վե լով՝ կա րող են լուրջ այր-
վածք ներ ա ռա ջաց նել: 

4. Ար գել վում է ավ տոկ լա վի մեջ դնել հեր մե տիկ փակ ված տա րա ներ, 
քա նի որ բարձր ջեր մու թյան ազ դե ցու թյու նից դրանք կա րող են պայթել: Դա 
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կա րող է տե ղի ու նե նալ նաև նեղ բե րա նով շշե րի դեպ քում, ե թե դրան ցում 
հե ղու կի մեծ քա նա կու թյուն լինի:

5.  Չի կա րե լի ավ տոկ լա վի մեջ դնել լու ծիչ ներ, ցն դող քի մի ա կան մի ա-
ցու թյուն ներ կամ քայ քայող նյու թեր պա րու նա կող հե ղուկ ներ (ֆե նոլ, ե թեր, 
քլո րո ֆորմ և այլն): Քլոր պա րու նա կող նյու թե րը ավ տոկ լա վա ցու մից ա ռաջ 
ան հրա ժեշտ է չե զո քաց նել 1% նատ րիու մի թե ո սուլ ֆա տի և ջրի հա վա սար 
քանա կու թյամբ:

6.  Չի կա րե լի ավ տոկ լա վաց նել ռա դի ոակ տիվ նյու թե րը:
 Ավ տոկ լա վաց ման ո րա կը վե րահս կե լու նպա տա կով կար ևոր է ցու ցիչ նե րի 

(ին դի կա տոր նե րի) կի րա ռու մը: Այդ նպա տա կով օգ տա գոր ծում են քի մի ա կան 
և կեն սա բա նա կան ին դի կա տոր ներ: Քի մի ա կան ին դի կա տոր ներ կի րառ վում 
են ժա մա նա կի, ջեր մաս տի ճա նի և ճնշ ման պա րա մետ րե րը վե րահս կե լու 
նպա տա կով: Ջեր մազ գա յուն ժա պա վեն նե րը կամ ին դի կա տոր նե րով պար-
կե րը կի րառ վում են հա մոզ վե լու հա մար, որ նյու թը հա սել է ստե րի լացման 
հա մար ան հրա ժեշտ նվա զա գույն ջեր մաս տի ճա նին: Ին դի կա տոր նե րը տե-
ղադ րում են ավ տոկ լա վի մեջ ստե րի լացման տե սան կյու նից ա մե նադժ վա րա-
մատ չե լի հատ վա ծում:

 Կեն սա բա նա կան ին դի կա տոր նե րը վկա յում են, որ առ կա են ստե րի լաց-
ման հա մար հա մա պա տաս խան պայ ման ներ: Այս տար բե րա կով ա պա ցուց-
վում է, որ 106 Geobacillus stearothermophilus-ի սպոր նե րը ո չն չա ցել են կես 
ցիկ լի ըն թաց քում: Այս պի սով ամ բող ջա կան ցիկ լի ար դյուն քում կս տաց վի 
12-log սպո րնե րի նվա զե ցում, այ սինքն՝ 106 աս տի ճան ստե րի լու թյան ա պա-
հով ման մա կար դակ (ՍԱՄ)՝ հասց նե լով ոչ ս տե րիլ նմու շի մե կը մի լի ո նի հա-
վա նա կա նու թյան: 

Կեն սա բա նա կան ցու ցիչ նե րի օգ տա գոր ծու մը կեն սա բա նա կան վտան գա-
վոր թա փոն նե րի մշ տա դի տարկ ման նպա տա կով ան հրա ժեշտ է ի րա կա նաց-
նել ա ռն վազն ա մի սը մեկ ան գամ: 

Ավ տոկ լա վի ջեր մա չա փը, ճն շա չա փը պետք է հա վաս տագր ված հա մա-
պա տաս խան մաս նա գետ նե րի կող մից տա րե կան մեկ ան գամ են թարկ վեն 
ստու գաճշտ ման: Ավ տոկ լա վը ևս տա րե կան մեկ ան գամ պետք է են թարկ վի 
սպա սարկ ման:

 ՊԱ ՏԱ ՀԱՐ ՆԵ ՐԻ ԿԱ ՌԱ ՎԱ ՐՈՒՄ ԵՎ ԱՐ ՁԱ ԳԱՆ ՔՈՒՄ 

 Կեն սանվ տան գու թյան ձեռ նար կի կար ևո րա գույն մաս է լա բո րա տո րի ա նե-
րում կեն սա բա նա կան ազ դակ նե րի հետ աշ խա տան քի ժա մա նակ հնա րա վոր 
պա տա հար նե րի նկա րագ րու թյու նը և դրանց պատ շաճ ձևով ար ձա գան քու մը:
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Պա տա հա րը մի ի րա դար ձու թյուն է, ո րը, են թադ րա բար, կա րող է ու նե նալ 
բա ցա սա կան հետ ևանք ներ: Ար տա կարգ ի րա վի ճա կը պա տա հար է, ո րին 
պա հանջ վում է ան մի ջա պես ար ձա գան քել: Պա տա հար նե րը կա րող են ու նե-
նալ հա րա բե րա կա նո րեն թույլ բա ցա սա կան հետ ևանք ներ, սա կայն հա ճա-
խա կի կրկն վող փոքր պա տա հար նե րը ա ռաջ են բե րում ան տար բե րու թյուն 
աշ խա տա կից նե րի շր ջա նում և կա րող են հան գեց նել լուրջ հետ ևանք նե րի: 
Պա տա հար նե րին ար ձա գանք ման կա ռա վար ման հա մա կար գի մշակ ման 
ժա մա նակ պետք է նախ ճշտ վի, թե ո րն է հա մար վում լուրջ կամ թեթև պա-
տա հար, և ո րոշ վի տրա մադր վող ռե սուրս նե րի չա փը: 

Ար տա կարգ ի րա վի ճա կը կոնկ րետ տե սա կի պա տա հար է, այդ ի սկ 
պատճա ռով ար ձա գանք ման հա մա կար գը ա վե լի ը նդ գր կուն հա մա կար գի մի 
մասն է: 

Պա տա հար նե րին ար ձա գանք ման հա մա կար գը պա հան ջում է բազ մա-
թիվ ներ քին և ար տա քին շա հագր գիռ կող մե րի մաս նակ ցու թյուն: Այդ հա մա-
կար գը ը նդ գր կուն է ծա վա լով և բար դու թյամբ: Հա մա կար գի ար դյու նա վետ 
գոր ծու նե ու թյան հա մար է ա կան են պա տա հար նե րի պլա նա վո րու մը և դրանց 
վե րաց մանն ո ւղղ ված աշ խա տանք նե րի նա խա պատ րաս տու մը, ի նչ պես նաև 
փոր ձարկ ման գոր ծա ռույ թի կի րա ռու մը: Կազ մա կերպ ված վար ժանք նե րը 
է ա կան են հա մա կար գի գոր ծու նե ու թյան հա ջող վա ծու թյու նը, տեղե կատվու-
թյան փո խա նակ ման ար դյու նա վե տու թյու նը, աշ խա տա կից նե րի՝ որ պես պա-
տա հար նե րի ար դյու նա վետ կա ռա վար ման հա մա կար գի տարրի, տե ղե կաց-
վա ծու թյու նը, հու սա լի ու թյու նը և ի րա զեկ վա ծու թյու նը գնա հա տե լու հա մար: 
Հա մա կար գի հա ջո ղու թյան հա մար պար տա դիր են վար ժանք նե րի և պա-
տա հար նե րի ար ձա գանք ման ար դյուն քում հե տա դարձ կա պի և ա ռա ջար կու-
թյուն նե րի տրա մադ րու մը, ի նչ պես նաև հա մա կար գի շա րու նա կա կան զար-
գա ցու մը:

 Պա տա հար նե րի ար ձա գանք ման ա մե նա տար րա կան հա մա կար գը պետք 
է կա րո ղա նա պա տա հա րի վե րա բե րյալ տալ տագ նա պի ազ դան շան, գնա-
հա տել պա տա հա րի չա փը և մո բի լի զաց նել ար ձա գան քը:

 Հա մա կար գը պետք է ու նե նա պատ շաճ պլա նա վո րում և նա խա պատ-
րաս տա կան աշ խա տանք նե րի գոր ծա ռույթ նե րի ըն թա ցա կարգ: Պա տա հար-
նե րի ար ձա գանք ման ա մե նաար դյու նա վետ հա մա կար գե րը պլա նա վոր ման 
գոր ծա ռույթ նե րի ժա մա նակ կա րող են նա խա տե սել և նա խա պատ րաստ-
վել հա վա նա կան պա տա հար նե րի հա մար, տագ նապ հա ղոր դել, գնա հա-
տել այդ պա տա հար նե րը, որ պես զի պա տա հա րի դեպ քում ի րա կա նաց վեն 
ար դյու նա վետ ար ձա գանք ման գոր ծո ղու թյուն ներ: Հա մա կար գի պլա նա-
վո ր ման համար սո վո րա բար պատասխանատու է հաս տա տու թյան ղե կա-
վա րու թյունը: Պլանավորումը մե խա նիզմ նե րի և ըն թա ցա կար գե րի նա խա-
պես մշա կումն է ո րո շա կի նպա տա կի հաս նե լու հա մար: Պա տա հար նե րին 
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ար ձա գան քե լու լա վա գույն մո տե ցում նե րը կոնկ րետ հաս տա տու թյու նում 
պլա նա վո րե լու, ո րո շե լու և մշա կե լու նպատակով ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ-
նել տվյալ հաս տա տու թյան աշ խա տա կից նե րի փոր ձա գի տա կան հմտու-
թյուն նե րը: Ղե կա վա րու թյու նը կա րող է մշա կել բարձր մա կար դա կի և գլո-
բալ քա ղա քա կա նու թյուն, ի սկ այդ քա ղա քա կա նու թյան ման րա մաս նե րը 
մշակ վում են ա ռօ րյա գոր ծառ նու թյուն նե րին և տեխ նի կա կան գոր ծո ղու-
թյուն նե րին քա ջա տե ղյակ աշ խա տա կից նե րի կող մից:

 Պա տա հար նե րի ար ձա գանք ման ա մե նաար դյու նա վետ հա մա կար գե րը 
հնարավորություն են տալիս պլանավորել և նա խա պատ րաստ վել հա վա նա-
կան պա տա հար նե րի, բարձ րաց նել տագ նապ և գնա հա տել ի րա կան պա տա-
հար նե րը, ի նչ պես նաև ա րագ ա ռաջ բե րել ար դյու նա վետ ար ձա գանք ներ: 

Ա ռանց պատ շաճ պլա նա վոր ման և նա խա պատ րաստ ման, պա տա հար-
նե րի ար ձա գանք ման հա մա կար գե րը չեն կա րող ճիշտ ժա մա նա կին տագ-
նապ հայ տա րա րել կա տար ված պա տա հա րի մա սին և չեն կա րո ղա նա պատ-
շաճ կեր պով գնա հա տել այդ պա տա հա րի մասշ տաբ նե րը կամ մո բի լի զաց նել 
ու ժե րը ար դյու նա վետ ար ձա գանք կազ մա կեր պե լու հա մար: Պա տա հար նե րի 
ար ձա գանք ման պլա նա վո րու մը մի գոր ծըն թաց է, ո րը դի տար կում և գնա հա-
տում է հա վա նա կան պա տա հա րը, հատ կաց վում են ռե սուրս ներ՝ ա ռա ջար-
կե լով այն պի սի ար ձա գանք, ո րը հա մա պա տաս խա նա բար մեղ մի ցան կա ցած 
բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն: Այդ ռե սուրս նե րը հատ կաց վում են հաս տա տու-
թյան ղե կա վա րու թյուն կող մից: Ո րո շում ներ կա յաց նե լու, ռե սուրս ներ տրա-
մադ րե լու և հա մա պա տաս խա նա բար պլա նա վո րու մը ճիշտ կազ մա կեր պե լու 
հա մար ղե կա վա րու թյանը, այ նո ւա մե նայ նիվ, ան հրա ժեշտ է կեն սա բա նա-
կան ռիս կե րի կա ռա վար ման խորհր դա տու նե րի, լա բո րա տոր աշ խա տա կից-
նե րի և հաս տա տու թյան այլ աշ խա տա կից նե րի փոր ձա գի տա կան գի տե լի քը 
և խորհր դատ վու թյու նը:

Պ լա նա վոր ման ար դյուն քում հարկ է ու նե նալ ղե կա վա րու թյան կող մից 
հաս տա տու թյան աշ խա տա կից նե րի (և այ լոց) հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան 
արդյուն քում մշակ ված մի փաս տա թուղթ, ո րն ը նդ գծում է, բարձր մա կար դա-
կում, թե ի նչ պես պետք է գոր ծարկ վի պա տա հար նե րի կա ռա վար ման հա մա-
կար գը: Ղե կա վա րու թյու նը ու նի լի ա զո րու թյուն ներ՝ կա յաց նե լու կարճաժամ-
կետ և եր կա րա ժամ կետ ո րո շում ներ և հատ կաց նել հա մա պա տաս խան ռե-
սուրս ներ պա տա հար նե րի կա ռա վար ման հա մա կար գի ո ւղ ղու թյամբ:

Պ լա նա վո րու մը մի փաս տա թուղթ է, ո րը մշակ վում է ղե կա վա րու թյան և 
հաս տա տու թյան աշ խա տա կից նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան ար դյուն քում, 
ո րն ը նդ գծում է, թե ի նչ պես պետք է գոր ծարկ վի պա տա հար նե րի կա ռա վար-
ման հա մա կար գը: 

Ղե կա վա րու թյանն ան հրա ժեշտ է կեն սա բա նա կան ռիս կե րի կա ռա վար-
ման խորհր դա տու նե րի, լա բո րա տոր աշ խա տա կից նե րի և հաս տա տու թյան 
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այլ աշ խա տա կից նե րի փոր ձա գի տա կան գի տե լի քը և խորհր դատ վու թյու նը՝ 
հա մա պա տաս խա նա բար պլա նա վո րե լու հա մար: Պլա նա վոր ման ար դյուն-
քում պետք է ու նե նալ ղե կա վա րու թյան կող մից հաս տա տու թյան աշ խա տա-
կից նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան ար դյուն քում մշակ ված մի փաս տա-
թուղթ, որ ում նշ ված լի նի, թե ի նչ պես պետք է գոր ծարկ վի պա տա հար նե րի 
կա ռա վար ման հա մա կար գը;

 Նա խա պատ րաս տումն ո ւղ ղա կի ո րեն բխում է պլա նա վո րու մից և այն 
գոր ծո ղու թյունն է, ե րբ հաս տա տու թյան պլան նե րը պա տա հա րից ա ռաջ 
գործարկ վում են, որ պես զի պա տա հա րի ժա մա նակ ա վե լի մեծ լի նի պատ-
շաճ կեր պով դրան ար ձա գան քե լու կա րո ղու թյու նը: 

Նա խա պատ րաս տա կան գոր ծըն թա ցը նե րա ռում է աշ խա տա կազ մի 
ուսու ցում, սար քա վո րում նե րի ձեռք բե րում, ան հրա ժեշտ պա րա գա նե րի պա-
հես տա վո րում և հնա րա վո րու թյան ու ցան կու թյան դեպ քում՝ սար քա վո րում-
նե րի ու շի նու թյուն նե րի ֆի զի կա կան փո փո խու թյուն ներ:

 Պա տա հար նե րին ար ձա գանք ման հա մա կար գի ճիշտ աշ խա տան քի մեջ 
հա մոզ վե լու  լա վա գույն ե ղա նակ ը վար ժանք նե րի ան ցկա ցումն է: Դա հնա-
րա վո րու թյուն է տա լիս հա մոզ վելու, որ հա մա կար գը պատ րաստ է պատ շաճ 
կեր պով ար ձա գան քելու պա տա հա րին՝ ռիս կի չեն թար կե լով հաս տա տու թյա-
նը և աշ խա տա կազ մին: 

Հաս տա տու թյան ղե կա վա րու թյան մշակ ված՝ պա տա հար նե րին ար ձա-
գանք ման հա մա կար գը պետք է նե րա ռի հա մա պա տաս խան աշ խա տա կից-
նե րին պա տա հա րի մա սին ա հա զան գե լու՝ տե ղե կաց ման ըն թա ցա կար գեր: 

Ա հա զան գը այն գոր ծըն թացն է, ո րի ժա մա նակ հատ կո րոշ վում է պա տա-
հա րը հենց տե ղի ու նե նա լու պա հին կամ տե ղի ու նե նա լուց հե տո, և ար ձա-
գանք ման մո բի լի զա ցի այի նպա տա կով օգ տա գործ վում է պա տա հա րի մա-
սին տե ղե կատ վու թյուն: Ա հա զան գին զու գա հեռ պետք է մշակ վի պա տա հար-
նե րի գնա հատ ման գոր ծըն թաց: 

Գ նա հա տու մը պա տա հա րի տե սա կի և լր ջու թյան գնա հա տումն է հա-
մար ժեք ար ձա գան քում ո րո շե լու հա մար: Ա հա զան գը և գնա հա տու մը տրա-
մադ րում են տե ղե կատ վու թյուն կոնկ րետ պա տա հա րի գո յու թյան և բնույ թի 
մա սին: Ի նք նա կար գա վոր վող պա տա հար նե րը գնա հատ ման կա րիք չու նեն, 
գնա հատ վում են այն պա տա հար նե րը, ո րոնց դեպ քում պա հանջ վում է ո րո-
շա կի ար ձա գանք: 

Մո բի լի զա ցու մը աշ խա տա կազ մի ակ տի վա ցումն է և սար քա վո րում նե րի 
օգ տա գոր ծու մը պա տա հա րին ո ւղ ղա կի ո րեն ար ձա գան քե լու և դրա կար գա-
վո րումն ա րա գաց նե լու հա մար:

 Պա տա հար նե րին ար ձա գանք ման հա մա կար գը լրաց նե լու և բա րե լա վե-
լու հա մար ան հրա ժեշտ է վար ժանք նե րից կամ պա տա հար նե րից հա վաք ված 
տե ղե կատ վու թյան օգ տա գոր ծու մը՝ հե տա դարձ կա պը: Հե տա դարձ կա պը 
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լրաց նում է հատ կա պես պլա նա վոր ման և նա խա պատ րաստ ման գոր ծըն-
թացը՝ տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րե լով ղե կա վա րու թյա նը և աշ խա տա կից-
նե րին պա տա հար նե րի կամ վար ժանք նե րի ժա մա նակ պա տա հար նե րի բա-
ցա սա կան հետ ևանք նե րը մեղ մե լու գոր ծո ղու թյուն նե րում ըն թա ցա կար գե րի 
ար դյու նա վե տու թյան մասին: 

Որ պես պլա նա վոր ման և նա խա պատ րաստ ման, ի նչ պես նաև ա հա-
զանգ ման, գնա հատ ման և ար ձա գանք ման գոր ծըն թա ցի մի մաս՝ պա տա-
հար նե րին ար ձա գանք ման հա մա կար գը պետք է հա մա գոր ծակ ցի ար տա-
քին աշ խար հի հետ՝ լուրջ պա տա հար նե րը պատ շաճ կեր պով կա ռա վա րե լու 
նպա տա կով:

 Հա ճախ հաս տա տու թյան հա մար տն տե սա պես ար դա րաց ված չէ կա րո-
ղու թյուն ներ զար գաց նել՝ մեծ, ոչ հա ճախ տե ղի ու նե ցող պա տա հար նե րին 
կամ ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րին լի ո վին սե փա կան ու ժե րով ար ձա գան-
քե լու հա մար: Բա ցի դրանից, կախված տվյալ շր ջա նի օ րենք նե րից, կա րող 
են լի նել պա տա հար նե րի մի շարք տե սակ ներ, ո րոնց հաս տա տու թյու նը 
չկա րո ղա նա ար ձա գան քել: Նշ ված պատ ճառ նե րը հիմք ըն դու նե լով՝ պա-
տա հար նե րին ար ձա գանք ման հա մար շատ կար ևոր է գոր ծըն թաց նե րի հա-
մա կար գու մը ոս տի կա նու թյան, հր շեջ և շտապ բու ժօգ նու թյան ծա ռա յու-
թյուն նե րի հետ:

ԱՐ ՁԱ ԳԱՆ ՔՈՒՄ ՊԱ ՏԱ ՀԱՐ ՆԵ ՐԻՆ ԵՎ 
ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

Տար բեր պա տա հար նե րի հա մար կան ար ձա գանք ման տար բեր մի ջո ցա-
ռում ներ, ուստի պա տա հար նե րի հե տաքն նու թյան ըն թա ցա կար գե րը պետք 
է ստան դար տաց վեն և պատ շաճ կեր պով հա ղորդ վեն՝ խրա խու սե լու պա-
տա հար նե րի մա սին զե կուց ման և հա մա պա տաս խան ո ւղ ղիչ և կան խար գե-
լիչ գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մը: Պա տա հար նե րի հե տաքն նու թյու նը 
պետք է քն նի պա տա հա րի բո լոր ար մա տա կան պատ ճառ նե րը՝ կենտ րո նա-
նա լով ան հա տա կան և ի նս տի տու ցի ո նալ վար քի և գոր ծըն թաց նե րի վրա: 
Քա նի որ պա տա հար նե րի ար ձա գանք ման հա մա կար գի ի րա կան ստու գու-
մը հնա րա վոր չէ կան խա տե սել, այն պետք է ստուգ վի, օ րի նակ, կա նո նա վոր 
պլա նա վոր ված պա րապ մունք նե րի, աու դիտ նե րի և աշ խա տա սե ղան նե րի 
վրա կատար վող վար ժու թյուն նե րի մի ջո ցով: 

Պա տա հար նե րին ժա մա նա կին և ար դյու նա վետ ար ձա գանք ելու հա մար 
ան հրա ժեշտ է ու նե նալ ար ձա գանք ման ար դյու նա վետ հա մա կար գի մո դել, 
ո րում հիմ նա կան և կար ևոր բա ղադ րի չը ա հա զան գու մն է: 
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Ա հա զան գու մը այն գոր ծըն թացն է, ո րի ժա մա նակ հենց ըն թաց քի մեջ 
կամ տե ղի ու նե նա լուց հե տո հատ կո րոշ վում է պա տա հա րը, և այդ տե ղե-
կատ վու թյունն օգ տա գործ վում է ար ձա գանք ման կազ մա կերպ ման հա մար: 
Հաս տա տու թյան ղե կա վա րու թյան կող մից մշակ ված ա հա զան գին ար ձա-
գանք ման ծրա գի րը պետք է լինի պա տա հա րի դեպ քում աշ խա տա կազ մին 
ա հա զան գե լու ըն թա ցա կար գե րին հա մա պա տաս խան: Ա հա զան գե լը և դրան 
հա ջոր դող գոր ծըն թա ցը՝ գնա հա տու մը, տե ղե կատ վու թյուն են տրա մադ րում 
կոնկ րետ պա տա հա րի գո յու թյան և բնույ թի մա սին: Ո րոշ պա տա հար ներ ի նք-
նա հարթ վող են, և մինչ տր վում է ա հա զան գը, և գնա հատ վում պա տա հա րը, 
կոնկ րետ ար ձա գան քը կա րող է և ան հրա ժեշտ չլի նել: Պա տա հա րին ո ւղ ղա-
կի ո րեն ար ձա գան քե լու և դրա լու ծու մը ա րա գաց նե լու հա ջորդ գոր ծըն թա ցը 
մո բի լի զա ցումն է, ո րը նե րա ռում է ան ձնա կազ մի ակ տի վա ցու մը և սար քա վո-
րում նե րի օգ տա գոր ծու մը:

Պա տա հար նե րին ժա մա նա կին և ար դյու նա վետ ար ձա գանք ելու հա մար 
ան հրա ժեշտ ար ձա գանք ման ար դյու նա վետ հա մա կար գի մո դե լի հիմ նա-
կան և կար ևոր բաղ կա ցու ցիչ մա սը ար տա քին ար ձա գան քող նե րի առ կա-
յու թյու նն է: Հա ճախ հաս տա տու թյան հա մար տն տե սա պես ար դա րաց ված 
չէ ու նե նալ խո շոր, հազ վա դեպ պա տա հող դեպ քե րին և ար տա կարգ ի րա-
վի ճակ նե րին մի այ նակ ար ձա գան քե լու հզո րու թյուն ներ և կա րո ղու թյուն: 
Բա ցի դրանից, կախ ված վար չա կան տա րած քի օ րենսդ րու թյու նից, կա րող 
են լի նել պա տա հար նե րի մի շարք տե սակ ներ, ո րոնց տվյալ տա րած քում 
գտն վող հաս տա տու թյու նը ի րա վունք չի ու նե նա ար ձա գան քել: Ար տա քին 
ար ձա գան քող հիմ նա կան ծա ռա յու թյուն նե րի՝ ոս տի կա նու թյան, հր շեջ բրի-
գադ նե րի և շտապ բու ժօգ նու թյան ծա ռա յու թյուն նե րի հետ հա մա կար գու մը 
է ա կան է պա տա հար նե րին ար դյու նա վետ կեր պով ար ձա գան քե լու հա մար։

Ար ձա գանք ման գոր ծո ղու թյուն նե րի ա վար տից հե տո պետք է ան ցկաց-
նել պա տա հա րի հե տաքն նու թյուն: Պա տա հարն ար դյու նա վետ կեր պով 
հետաքննե լու հա մար պա հանջ վում է ո րո շել պա տա հա րի ար մա տա կան 
պատ  ճա ռը կամ պատ ճառ նե րը: Ար մա տա կան պատ ճա ռի վեր լու ծու թյան 
համար կան շատ բարդ ըն թա ցա կար գեր, բայց տար րա կան գնա հատ ման 
հա մար կա րե լի է կի րա ռել շատ պարզ և հա սա րակ գոր ծիք ներ, օ րի նակ՝ 
ա ռն վազն հինգ ան գամ տալ «ին չո՞ւ» հար ցը: 

Հա ճա խա կի հան դի պող պա տա հար նե րից մե կի՝ աշ խա տակ ցի՝ ա սե ղով 
մա տը ծա կե լու դեպ քում, օրինակ, հե տաքն նու թյան նպա տա կով կի րա ռե լով 
վե րը նշ ված մո դե լը, հնա րա վոր է պար զել պա տա հա րի բուն պատ ճա ռը՝ 

1. Ին չո՞ւ աշ խա տա կի ցը ծա կեց ի նքն ի րեն: 
 y Ո րով հետև նա ըն թա ցա կարգն ի րա կա նաց նե լիս միկ րո կա թո ցի կի 

փո խա րեն օգ տա գոր ծում էր ա սեղ: 
2. Ին չո՞ւ էր նա ա սեղ օգ տա գոր ծում միկ րո կա թո ցի կի փո խա րեն: 
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 y Ո րով հետև պա հես տում միկ րո կա թո ցիկ ներ չկային: 
3. Ին չո՞ւ պա հես տում միկ րո կա թո ցիկ ներ չկային: 
 y Ո րով հետև պա հես տի աշ խա տա կի ցը չգի տեր, որ առ կա քա նա կու-

թյու նը սպառ վել է: 
4. Ին չո՞ւ պա հես տի աշ խա տա կի ցը չգի տեր, որ առ կա քա նա կու թյու նը 

սպառ վել է: 
 y Ո րով հետև գույ քագ րու մը կա տար վում է ա մի սը մեկ ան գամ, և գույ-

քագր ման ժա մա նա կը մի այն մյուս շա բաթ է: 
5. Ին չո՞ւ է գույ քագ րու մը կա տար վում ա մի սը մի այն մեկ ան գամ: 
 y Ո րով հետև չկան բա վա րար քա նա կու թյամբ աշ խա տա կից ներ այն 

ա վե լի հա ճա խա կի կա տա րե լու հա մար:
 Ար մա տա կան պատ ճառ նե րի բա ցա հայ տու մից հե տո ան ցում է կա տար-

վում հա ջորդ քայ լին՝ ձեռ նարկ վող գոր ծո ղու թյուն նե րին, ո րոնք լի նում ե ն՝ 
• ուղ ղիչ գոր ծո ղու թյուն, ո րը կար ճա ժամ կետ լու ծում է, և դրա ժա մա-

նակ ո ւղ ղա կի ո րեն շտկ վում է ան հա մա պա տաս խա նու թյան դեպ քը: 
Օ րի նակ՝ ե թե ու սու ցու մը թե րի է, ո ւղ ղիչ գոր ծո ղու թյու նը կա րող է լի-
նել այն, որ թե րի ուսու ցում ան ցած աշ խա տա կի ցը ան մի ջա պես փո-
խա րին վի լի ար ժեք ու սու ցում ան ցած աշ խա տակ ցով, ի սկ թե րի դա-
սըն թաց ան ցած աշ խա տակ ցի հա մար ա պա հով վի ու սու ցում:

•  Կան խար գե լիչ գոր ծո ղու թյուն, ո րն ա վե լի եր կա րա ժամ կետ է, և պա-
տա հա րի հիմ քում ըն կած խն դիր նե րի լու ծու մը պա հան ջում է հա մա-
կար գային մո տե ցում: Բեր ված օ րի նա կի հա մար կան խար գե լիչ գոր-
ծո ղու թյուն կա րող է լի նել տվյալ ան ձանց հա մար ու սուց ման ծրա-
գրի ստեղ ծու մը կամ կրկ նու թյու նը, կամ ա վե լի խիստ պա հանջ նե րի 
ներդ րու մը ու սու ցու մից հե տո նրանց ձեռք բեր ված կա րո ղու թյուն նե րի 
դրսևոր ման նպա տա կով:

 Պա տա հար նե րի հե տաքն նու թյան ար դյուն քում հա վա քագր ված տվյալ-
ները ժա մա նա կի ըն թաց քում գնա հատ վում են կոնկ րետ պա տա հար նե րի, 
գոր ծա ռույթ նե րի, տե ղադ րու թյուն նե րի, ո ւղ ղիչ և կան խար գե լիչ գոր ծո ղու-
թյուն նե րի վե րա բե րյալ ը նդ հա նուր մի տում նե րի առ կա յու թյունը ճշ տե լու հա-
մար: Դա պա տա հա րի ա նուղ ղա կի հե տաքն նու թյուն է ժա մա նա կի ըն թաց քում, 
ե րբ ձեռք բեր ված հա վա քա կան տե ղե կատ վու թյու նը հաշ վի առ նե լը կա րող է 
ի ցույց դնել բա րե լավ ման և պա տա հար նե րի հա վա նա կա նու թյան հնա րա վոր 
ե ղա նակ նե րի լրա ցու ցիչ ո լորտ ներ:

 Պա տա հար նե րի հե տաքն նու թյան ըն թա ցա կար գե րը պետք է ստան դար-
տաց վեն և պատ շաճ կեր պով հա ղորդ վեն՝ նպա տակ ու նե նա լով պա տա հար-
նե րի մա սին զե կուց ման և հա մա պա տաս խան ո ւղ ղիչ և կար խար գե լիչ գոր-
ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու մը: Պա տա հար նե րի հե տաքն նու թյու նը պետք 
է նե րա ռի պա տա հա րի բո լոր հիմ նա կան պատ ճառ նե րը՝ կենտ րո նա նա լով 
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անհա տա կան և հա սա րա կա կան վար քի և գոր ծըն թաց նե րի վրա: Քա նի որ 
պա տա հար նե րի ար ձա գանք ման հա մա կար գի ի րա կան ստու գու մը հնա րա-
վոր չէ կան խա տե սել, այն պետք է ստուգ վի կա նո նա վոր պլա նա վոր ված պա-
րապ մունք նե րի, աու դիտ նե րի և աշ խա տա տե ղե րում տար վող վար ժու թյուն-
նե րի մի ջո ցով:

 ԼԱ ԲՈ ՐԱ ՏՈՐ ԿԵՆ ՍԱ ՊԱ ՀՈ ՎՈՒԹՅՈՒՆ

 Լա բո րա տոր կեն սա պա հո վու թյու նը նկա րագ րում է լա բո րա տո րի ա նե րի 
ներ սում կեն սա բա նա կան հա րու ցիչ նե րի կամ թու նա նյու թե րի պահ պան ման 
աշ խա տա կար գե րը, ո րոնք ո ւղղ ված են կան խե լու դրանց կո րուս տը, առ-
ևան գու մը, սխալ գոր ծա ծու մը և չա րա շա հու մը, դի վեր սի ան, չար տոն ված 
մուտ քը կամ կան խամ տած ված ար տա հոս քը: Լա բո րա տոր կեն սա պա հով-
ման լի ար ժեք հա մա կարգ ստեղ ծե լու և ար դյու նա վետ ներդ նե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ է ի րա կա նաց նել կեն սա պա հո վու թյան ռիս կի գնա հա տում, 
քանի որ նյու թե րի և տոք սին նե րի հետ ա պա հով աշ խա տան քը կա րող է շատ 
տար բեր լի նել: Նյու թա կան վե րահս կո ղու թյու նը և հաշ վետ վո ղա կա նու թյու-
նը, տրանս պոր տի ան վտան գու թյու նը և տե ղե կատ վա կան ան վտան գու-
թյու նը կեն սա պա հո վու թյան բա ղադ րիչ ներ են: Լա բո րա տոր կե նսա պա հո-
վու թյան հա մա կար գի ներդր ման հա մար շատ կար ևոր է ան վտան գու թյան 
ի րա զե կումը:

 Պատ շաճ ներդր ված կեն սա պա հո վու թյան հա մա կար գը կեն սա բա նա կան 
կար ևոր նյու թե րը պաշտ պա նում է այն պի սի ռիս կե րից, ի նչ պի սիք ե ն գո ղու-
թյու նը, կո րուս տը, ան հա մա պա տաս խա նու թյու նը և կան խամ տած ված չա րա-
շա հու մը: 

Պաշտ պա նու թյան կա րիք ու նեն շտա մներ պա րու նա կող փոր ձա նոթ-
ները, գե նե տիկ նյու թե րը, փո խան ցող նե րը, թա փոն նե րը, փոր ձե րի ար դյունք-
նե րը և փոր ձա կեն դա նի նե րը և այլն:

 Կեն սա պա հո վու թյան հիմ նա կան նպա տակն է ա պա հով կեր պով գոր ծո-
ղու թյուն ներ կա տա րել տար բեր նյու թե րի հետ, ը նտ րել հու սա լի աշ խա տա-
կազմ, ստեղ ծել ա պա հով մի ջա վայր և սահ մա նա փա կել հեշ տու թյամբ հա-
սա նե լի շտամ նե րի մուտ քը: 

Կան կեն սա պա հո վու թյան նվա զեց ման հիմ նա կան ո ւղ ղու թյուն ներ:
1.  ֆի զի կա կան ան վտան գու թյուն
 Ֆի զի կա կան ան վտան գու թյու նը ֆի զի կա կան ներ խու ժու մից պաշտ պա-

նումն է: ֆի զի կա կան ան վտան գու թյու նը ու նի 4 սկզ բունք՝ հայտ նա բե րում, 
կա սե ցում, ար ձա գան քում և հա սա նե լի ու թյան հս կո ղու թյուն: Այն նե րա ռում է 
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ներ խուժ ման հայտ նա բե րու մը, ո րի ժա մա նակ ո րոշ վում է չար տոն ված գոր-
ծո ղու թյու նը: Շի նու թյան տա րածք օ տար մար դու մուտք գոր ծե լը կան խե լու 
հա մար պետք է տե ղադր ված լի նեն հա տուկ սեն սոր ներ, ո րոնք ներ խուժ ման 
դեպ քում ան մի ջա պես աշ խա տում են և տագ նա պի ազ դան շան տա լիս պա-
հա կա կե տին: Տագ նա պի ազ դան շա նը ստա նա լուց հե տո պա հա կա կե տի աշ-
խա տա կից նե րը պետք է զե կու ցեն վե րա դա սին, և վե րա դա սի կող մից պետք 
է տագ նա պի գնա հա տում կա տար վի: Կա սե ցու մը հաս տա տու թյան տա րածք 
ներ խու ժո ղի հայտ նա բե րումն է կամ շի նու թյան տա րած քում ա ռաջ խա ղաց-
ման դան դա ղեց ման գոր ծո ղու թյունը: Ներ խու ժո ղին կա սեց նե լու բազ մա թիվ 
ե ղա նակ ներ կան: Կազ մա կեր պու թյու նը պետք է պարս պա պատ ված լինի մոտ 
2,5 մետր բարձ րու թյամբ պարս պով, և պարս պի վրա պետք է լի նեն փշա լա-
րեր: Ֆի զի կա կան ան վտան գու թյան մեջ են մտ նում նաև պա հա կա կե տե րը, 
որ տեղ աշ խա տող պա հակ նե րը ներս են թող նում աշ խա տա կից նե րին մի այն 
ան ձը հաս տա տող փաս տաթղ թի առ կա յու թյամբ, և օ տար մարդ կանց մուտ-
քը խիստ սահ մա նա փակ է: Հաս տա տու թյան մուտ քի դռ նե րը պետք է լինեն 
ա մուր կողպ ված, կամ հաս տա տու թյու նում պետք է գոր ծեն մուտ քի հա սա-
նե լի ու թյան քար տեր, ա ռանց ո րոնց ան գամ աշ խա տող նե րը չեն կա րո ղա նա 
մուտք գոր ծել տա րածք: Տա րած քում դռ նե րը և պա տու հան նե րը պետք է լի-
նեն ճա ղա վան դակ նե րով: Ար ձա գան քումը ան վ տան գու թյունն ա պա հո վող 
ու ժային մի ջոց նե րի փո փո խու մը, տե ղա փո խու մը և կի րա ռումն է՝ խա թա րե լու 
և չե զո քաց նե լու թշ նա մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը: Հա սա նե լի ու թյան հսկո-
ղու թյունը պաշտ պա նու թյան տակ գտն վող տա րածք նե րի մուտք գոր ծե լու 
ար տո նու թյուն ներ ու նե ցող նե րի հս կո ղու թյունն է: Հա սա նե լի ու թյան հս կո ղու-
թյու նը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս նաև կա սեց նել չլի ա զոր ված աշ խա տա-
կից նե րի մուտ քը պաշտ պա նու թյան տակ գտն վող տա րածք: 

Ֆի զի կա կան ան վտան գու թյան պա հանջ ներն ե ն՝ տե սախ ցիկ նե րի մի ջո-
ցով հս կել տա րած քը, կի րա ռել եր կու սով մուտ քի կա նոն նե րը հա տուկ լա բո-
րա տոր հատ ված մուտք գոր ծե լու ժա մա նակ և ան ձնա կան քար տե րով հա սա-
նե լի ու թյուն աշ խա տող նե րի շր ջա նում, պա տա հա կան խու զար կու թյուն ներ և 
ստու գում ներ աշ խա տան քային օր վա ըն թաց քում և վեր ջում, զին ված ներ քին 
ան վտան գու թյուն, շա րու նա կա կան ու սու ցում և պրակ տի կա, ար ձա գանք ման 
ըն թա ցա կար գե րի ներ մու ծում և այլն: 

2. Աշ խա տա կազ մի կա ռա վա րում 
Աշ խա տա կազ մի կա ռա վա րու մը կեն սա պա հո վու թյան հա մա տեքս տում 

նշա նա կում է կեն սա բա նա կան նյու թե րի նկատ մամբ հա սա նե լի ու թյան լիա-
զո րու թյուն ու նե ցող ան ձանց հա մար պար տա դիր ա պա հո վել տվյալ հա սա-
նե լի ու թյու նը: Պետք է հետ ևել, որ աշ խա տա կից նե րը չլի ա զոր ված գոր ծո-
ղու թյուն ներ չկա տա րեն, օ րի նակ՝ աշ խա տա կից նե րը հա տուկ վտան գա վոր 
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ախ տա ծին ներ (Հ ՎԱ) դի տա վո րյալ չքո ղար կեն, ՀՎԱ-նե րը դուրս չբեր վեն 
կամ տե ղա փոխ վեն սան թո ղա րա նով կամ հան դեր ձա րա նով, չո րաց ված 
կեն դա նի ՀՎԱ-ներ չպատ րաստ վեն և հետ ևեն չլի ա զոր ված ան ձանց ներ կա-
յու թյու նը սահ մա նա փակ մուտք են թադ րող տա րածք: Չի կա րե լի աշ խա տել 
չգ րանց ված կամ չփաս տագր ված ՀՎԱ կուլ տու րա նե րի հետ, սառ ցախ ցիկ-
ների, ին կու բա տոր նե րի կամ փո խանց ման պա տու հան նե րի կող պեք նե րը 
կոտ րել, ՀՎԱ-նե րի հետ աշ խա տանք չի կարելի կատարել կեն սանվ տան գու-
թյան պա հա րան նե րից դուրս, ինչպեսև աշ խա տան քի վեր ջում ոչ պատ շաճ 
վա րա կա զեր ծում չի կարելի կատարել:

3. Նյու թերի հս կո ղու թյուն և հաշ վետ վու թյուն
 Դա նշա նա կում է, որ կազ մա կեր պու թյու նում առ կա նյու թե րի մա սին կա 

պատ շաճ ի րա զե կու թյուն դրանց տե ղադ րու թյան և պա տաս խա նա տու ների 
ա ռու մով: ՀՎԱ-նե րի մեծ մա սը կա րող են լի նել տար բեր նյու թի ծա վալ նե րով 
և տար բեր տա րա նե րով: Պետք է հետ ևել նյու թե րի հս կո ղու թյա նը և հաշ վե-
տվու թյա նը, պետք է հետ ևո ղա կան լի նել, թե դրանք որ տեղ կա րե լի է պա հես-
տա վո րել, ի նչ պես են դրանք հատ կո րոշ վում, և ի նչ պես է պահ պան վում գույ-
քագր ված քա նա կու թյու նը: Նաև պետք է գրան ցում ներ կա տա րել տար բեր 
նյու թե րի պահ ման, դրանց ժամ կետ նե րի և պա տաս խա նա տու ների վե րա-
բե րյալ: Հս կո ղու թյան և հաշ վետ վու թյան հա մար պետք է գրան ցել հետ ևյալ 
տեղե կատ վու թյու նը՝ 1. հա րու ցիչ, 2. քա նա կու թյուն, 3. ձև, 4. ման րամաս ներ, 
5. շր ջա նակ: Շի նու թյու նում յու րա քան չյուր բա ժին պետք է ու նե նա նյու թերի 
հա մար պա տաս խա նա տու, ո րը բոլորից լա վ պետք է տի րա պե տի տվյալ 
բաժ նի նյու թե րին և պետք է շատ լավ ի մա նա նյու թե րի գտն վե լու վայ րը:

4. Տե ղա փոխ ման ան վտան գու թյուն
 Կեն սա բա նա կան նյու թե րը լա բո րա տոր տա րած քից դուրս բեր ելիս կի-

րառ վում են գոր ծըն թաց ներ, ո րոնք ա պա հո վում են նյու թե րի ան վտան գու-
թյու նը: Նյու թե րը լա բո րա տոր տա րած քից կա րող են դուրս բեր վել տար բեր 
պատ ճառ նե րով, օ րի նակ՝ նմուշ նե րի տե ղա փո խում լա բո րա տո րի այից մեկ 
այլ լա բո րա տո րի ա, կամ նմուշ նե րի տե ղա փո խում լա բո րա տո րի այից դեպի 
հան րային ա ռող ջա պա հա կան լա բո րա տո րի ա և այլն: Հաս տա տու թյան ներ-
սում մեկ լա բո րա տո րի այից մեկ այլ լա բո րա տո րի ա նյու թե րի տե ղա փո խու-
մը ներ քին տե ղա փո խումն է, ի սկ մի հաս տա տու թյու նից մյու սը տե ղա փո-
խու մը՝ ար տա քի նը: Չմո ռա նանք նաև, որ տե ղա փոխ ման ժա մա նակ պետք 
է պար տա դիր պահ վի նյու թի պա հանջ վող ջեր մաս տի ճա նը (պա հա ռու թյան 
շղ թան), ո րը նե րա ռում է փաս տաթղ թեր: Փաս տաթղ թե րի մեջ գր ված է տե-
ղա փոխ վող ի րե րի նկա րագ րու թյու նը, պա տաս խա նա տո ւի կոն տակ տային 
տվյալ նե րը, հս կո ղու թյու նը ստանձ նող ան ձանց ստո րագ րու թյու նը:
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5. Տե ղե կատ վա կան ան վտան գու թյուն
Ն շա նա կում է լա բո րա տո րի ա յում պահ վող զգա յուն և ար ժե քա վոր տե-

ղե կատ վու թյան պահ պա նում, դրանց պաշտ պա նու թյու նը գողանալուց և դի-
վեր սի այից: Տե ղե կատ վու թյան ան վտան գու թյան պահ պան ման հա մար ան-
հրա ժեշտ է հա մա կարգ չային և փաս տաթղ թային հս կո ղու թյուն, և հետ ևել, 
որ պես զի խիստ գաղտ նի տե ղե կատ վու թյու նը չհ րա պա րակ վի: Տե ղե կա տվու-
թյու նը ան հրա ժեշտ է պա հել այն պի սի տե ղում, որ պես զի մուտք ու նե նան 
միայն պա տաս խա նա տու ան ձինք: 

Կազ մա կեր պու թյան կեն սա պա հո վու թյան հա մա կար գի ներդ րումն ու 
ա պա հո վու մը մեկ ան ձի աշ խա տանք չէ, այն ի րա կա նաց վում է կազ մա կեր-
պու թյու նում աշ խա տող տար բեր աշ խա տա կից նե րի մի ջո ցով:

Լա բո րա տո րի ա յում պետք է լի նեն կեն սա պա հո վու թյան հա մար պա տաս-
խա նա տու աշ խա տա կից ներ, ով քեր ու նեն հա մա պա տաս խան գի տե լիքներ, 
լա բո րա տոր տեխ նի կայով և ախ տո րո շում ի րա կա նաց նող լա բո րա տոր 
մաս նա գետ նե րով հա գեց վա ծու թյուն, ին ժե նե րա կան ան ձնա կազմ, տե ղե-
կատվական տեխ նո լո գի ա նե րի մաս նա գետ ներ, ար տա կարգ ի րա վի ճակ ների 
ար ձա գանք ման խումբ, կա ռա վար ման ան ձնա կազմ և ան վտան գու թյան աշ-
խա տա կից ներ:

 Հա ջորդ քայ լը կլի նի լա բո րա տոր կեն սա ռիս կե րի կա ռա վա րու մը: 
Կեն սա պա հով ման ան հրա ժեշտ ռիս կի գնա հա տու մը ան հրա ժեշտ է մին չեւ 
կեն սա պա հով ման ար դյու նա վետ ծրա գիր ի րա կա նաց նե լը: Կեն սա բա նա-
կան ռիս կե րի կա ռա վա րու մը պետք է սահ ման վի հս տա կո րեն` որ պես կազ-
մա կեր պու թյան աշ խա տան քի, տեխ նի կայի ան վտան գու թյա նը և շր ջա կա 
մի ջա վայ րի պահ պա նու թյանն ո ւղղ ված քա ղա քա կա նու թյուն նե րի մի մաս: 
Կախված կազ մա կեր պու թյան հա մար կեն սա ռիս կե րի կա ռա վար ման խնդիր-
նե րի հրա տա պու թյու նից՝ այդ քա ղա քա կա նու թյու նը պետք է դառ նա աշ խա-
տան քի, տեխ նի կայի ան վտան գու թյան և շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նու-
թյանն ո ւղղված քա ղա քա կա նու թյան լրա ցու մը: Կեն սա ռիս կե րի կա ռա վա րու-
մը ներա ռում է հետ ևյալ ը նդ հա նուր շղ թան՝ ռիս կե րի գնա հա տում, ռիս կե րի 
նվա զե ցում և ան հրա ժեշտ մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցում: Պետք է բա ցա-
հայ տել այն նյու թե րը և թույ նե րը, ո րոնց հետ աշ խա տում են լա բո րա տո րի ա-
յում: Բա ցա հայ տել, թե ի նչ կա տվյալ լա բո րա տո րի ա յում, և վա րել սար քե րի 
գույ քագրու մը` նշե լով դրանց գտն վե լու վայ րը: 

Գ նա հա տել սխալ օգ տա գործ ման նե րու ժը: Հաշ վի առ նել, որ կեն սա-
բանա կան ցան կա ցած հա րու ցի չ կա րող է ը նկ նել շր ջա կա մի ջա վայր և վնա-
սա կար ազ դե ցու թյուն ու նե նալ բնակ չու թյան վրա: 

 Հաշ վար կել վտան գա վոր կեն սա բա նա կան նյու թե րի սխալ օգ տա գործ
ման հետ ևանք նե րը: Հաշ վար կել մարդ կանց վնաս ման չա փը, հնա րա վոր 
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պան դե մի ան: Պետք է ու սում նա սի րել մարդ կանց կա րո ղու թյուն նե րը՝ բնու-
թագ րե լով որ պես սպառ նա լիք ներ սից եւ սպառ նա լիք դր սից, պետք է հաշ-
վի առ նել, թե ո րոնք են նրանց ու նե ցած շար ժա ռիթ նե րը, հնա րա վո րու թյուն-
ները, ու ղի ներն ու մի ջոց նե րը: Պետք է մտա ծել հնա րա վոր ռիս կե րի ան-
վտան գու թյան կամ ան ցան կա լի ի րա դար ձու թյուն նե րի սցե նար նե րի ցանկ, 
ո րոնց պաշտ պա նա կան մի ջոց նե րն ար դեն ձեռ նարկ վել են: Խո ցե լի ու թյուն՝ 
պետք է գնա հա տել ի րա դար ձու թյուն նե րի հա վա նա կա նու թյու նը, թե ո րոնք 
են ա մե նա հա վա նա կան սպառ նա լիք նե րը, և առ կա սպառ նա լիք նե րի մա սին 
ա հա զան գեր կա տա րել: 

Ար ժե քա վոր կեն սա բա նա կան նյու թե րի և տե ղե կատ վու թյան պահ
պան ման, վե րահսկ ման և հաշ վառ ման վե րա բե րյալ մի ջո ցա ռում նե րի 
համա լիր գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րել: Լա բո րա տո րի ա նե րում կան խել 
դրանց չթույ լատր ված ել քը կամ տե ղա փո խու մը, դրանց կո րուս տը, գո ղու-
թյու նը կամ չա րա շա հու մը, ի նչ պես նաեւ դրանց կան խամ տած ված տե ղա-
փո խու մը շր ջա կա մի ջա վայր, ո րը հան գեց նում է ոչ պատ շաճ կամ որ պես 
կեն սա բա նա կան զենք օգ տա գործ մա նը, օ րի նակ՝ կեն ս ահաբեկչության հա-
մար: Նյու թե րի վե րահսկ ման և հաշ վետ վո ղա կա նու թյան, տրանս պոր տի ան-
վտան գու թյան և տե ղե կատ վա կան ան վտան գու թյան ա պա հո վու մը լրաց նում 
է ան վտան գու թյան մյուս բա ղադ րիչ նե րը: Ա նվ տան գու թյան ի րա զե կու մը 
կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի լա բո րա տոր կեն սա պա հով ման մեջ:

 ԿԵՆ ՍԱ ՊԱ ՀՈ ՎՈՒԹՅԱՆ ՌԻՍ ԿԵ ՐԻ ԳՆԱ ՀԱ ՏՈՒՄ

 Կեն սա պա հո վու թյան հա մա կար գը նե րա ռում է վա րա կիչ նյու թը և տոք-
սին նե րը կորս տից, գո ղու թյու նից և դի վեր սի այից մեկ բա ռով ա սած՝ մարդուց 
պաշտ պա նե լու դրույթ ներ: Լա բո րա տոր կեն սա պա հո վու թյու նը կան խար-
գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րի մի շարք է, ո րոնք նա խա տես ված են նվա զեցնելու 
ար ժե քա վոր կեն սա բա նա կան նյու թի նպա տա կային գողության կամ ար-
տա հոս քի ռիս կը՝ այ լոց վնաս պատ ճա ռե լու նպա տա կով: Կեն սա պա հո վու-
թյան ռիս կե րի աս տի ճա նի և կեն սա պա հով ման պլա նի մշակ ման նախ նա կան 
քայ լը ռիս կի գնա հա տումն է: Պլա նի մշակ ման նպա տա կով պետք է հաշ վի 
ա ռնվի վա րա կիչ նյու թե րի և/ կամ տոք սին նե րի ռիս կե րի աս տի ճա նը: 

Հաս տա տու թյան ներ սում գտն վող վա րա կիչ նյու թե րը և/ կամ տոք սին նե-
րը պետք պահ պան վեն հս տակ տա րածք նե րում՝ ել նե լով վտան գա վո րու թյան 
աս տի ճա նից: Կեն սա պա հո վու թյան ռիս կե րի գնա հա տու մը պետք է ի րա կա-
նաց վի՝ ո րո շե լու հա մար վնա սա կար նյու թե րի և/ կամ տոք սին նե րի վնաս 
հասց նե լու աս տի ճա նը և տար բե րա կե լու ա ռա վել վտան գա վոր նե րը՝ հաշ վի 
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առ նե լով մարդ կանց կամ կեն դա նի նե րի վրա ազ դե ցու թյան հետ ևանք նե րը՝ 
վա րա կում, թու նա վո րում կամ մահ: Կեն սա պա հո վու թյան ռիս կե րի գնա-
հա տու մը վեր լու ծա կան ըն թա ցա կարգ է, ո րը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում 
ո րո շել լա բո րա տո րի ա յում կա տար վող տար բեր աշ խա տանք նե րի և գոր ծո-
ղու թյուն նե րի ռիս կայ նու թյան հա րա բե րա կան մա կար դա կը և օգ նում է ո րո-
շում ներ կա յաց նել, որպեսզի գոր ծո ղու թյունն ո ւղ ղոր դվի ռիս կե րի նվա զեց-
ման ո ւղ ղու թյամբ՝ միտ ված ա ռանց քային ռիս կի վե րաց մա նը: Ա ն հրաժեշտ 
է հաշ վի առ նել հաս տա տու թյան կամ դրա մաս կազ մող լա բո րա տո րի ա նե-
րի և ստո րա բա ժա նում նե րի բո լոր ու ժեղ և խո ցե լի կող մե րը, ի նչ պես նաև 
հնա րա վոր հա կա ռա կորդ նե րին: Կեն սա պա հո վու թյան ռիսկը անցան կա լի 
ի րա դար ձու թյան հա վա նա կա նու թյունն է, ո րը նե րա ռում է կոնկ րետ վտանգ 
կամ սպառ նա լիք և ու նի հետ ևանք ներ: Ռիս կը ո րոշ վում է ի րա դար ձու-
թյան հավա նա կա նու թյամբ և այդ ի րա դար ձու թյան հետ ևանք նե րով: 
Կեն սա պա հո վու թյան ռիս կե րը գնա հա տե լու ժա մա նակ պետք է սահ մա նել 
նաև սպառ նա լիք նե րը: Պետք է հաշ վի առ նել այն ան հատ նե րին, կազ մա-
կեր պու թյուն նե րին կամ շա հագր գիռ կող մե րին, ո րոնք կա րող են վտանգ 
ներ կա յաց նել վա րա կիչ նյու թի կամ տոք սին նե րի հա մար, այ սինքն՝ փոր ձեն 
նյու թե րը և/ կամ տոք սին նե րը գո ղա նալ: Պո տեն ցի ալ սպառ նա լիք նե րի մեջ 
կար ևոր է նե րառ ել նաև ներ քին սպառ նա լիք նե րը, օ րի նակ՝ աշ խա տա կից նե-
րի դժ գոհությունը: Կեն սա պա հո վու թյան ռիս կե րի գնա հատ ման ժա մա նակ 
պետք է ուսում նա սի րել նաև ռիս կե րի մեղ մաց ման ռազ մա վա րու թյուն-
ները կեն սա պա հով ման ռիս կե րի կա ռա վար ման լի ար ժեք հա մա կարգ ու նե-
նա լու հա մար:

 Ռիս կե րի գնա հատ ման ժա մա նակ հաշ վի են առ նում ռիս կի թույ լատրելի 
լի նե լը հաս տա տու թյան հա մար: Գնա հատ ման գոր ծըն թա ցում մեզ հե տաքրք-
րում են նպա տա կային թշ նա մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը՝ կապված լա բո րա-
տո րի ա յում առ կա հի վան դու թյուն նե րի հա րու ցիչ նե րի և դրանց ար գա սիք նե-
րի հետ:

 Ռիս կե րի գնա հատ ման ար դյուն քում ստաց ված ի րա վի ճա կի մա սին օբյեկ-
տիվ տե ղե կատ վու թյու նը տրա մադր վում է այն ան ձանց, ով քեր պա տաս խա-
նա տու են աշ խա տա կից նե րի ան վտան գու թյան հա մար: Ռիս կե րի գնա հատ-
ման ըն թաց քում պետք է հաշ վի առ նել աշ խա տան քի ժա մա նակ ի րա կա նաց-
վող գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րո շել՝ ա րդյո՞ք ռիս կե րը ըն դու նե լի՞ են, թե՞ ոչ: Թույ-
լատր վում է շա րու նա կել աշ խա տանք նե րը, ե թե ռիս կե րն ըն դու նելի են, ի սկ 
ոչ ըն դու նե լի ռիս կե րի դեպ քում հարկ է վե րա նայել աշ խա տա կար գե րը կամ 
եզ րա փա կել տվյալ աշ խա տան քը: 

Այլ ան ձանց հաս տա տու թյան լա բո րա տոր և աշ խա տան քային տա րածք-
ներ մուտք գոր ծե լը վե րահսկ վում է կազ մա կեր պու թյան կող մից սահ ման ված 
քա ղա քա կա նու թյամբ:
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 Կոնկ րետ հա րուց չի չա րա միտ նպա տակ նե րով օգ տա գործ ման հա վա նա-
կան հետ ևանք նե րը ո րո շե լը պետք է նե րա ռի հետ ևյալ գնա հա տու մը՝

1. բ նակ չու թյան վրա հար ձակ ման դեպ քում ֆի զի կա կան ազ դե ցու թյու նը.
2. տն տե սու թյան վրա հար ձակ ման դեպ քում հնա րա վոր ազ դե ցու թյուն.
3. հաս տա տու թյան գոր ծու նե ու թյան վրա թողն ված ազ դե ցու թյու նը:
 Կեն սա պա հո վու թյան ռիս կե րի կա ռա վար ման հա մար ան հրա ժեշտ է 

ի րա կա նաց նել վա րա կիչ նյու թե րի և տոք սին նե րի գույքագրում: Ա նհ րա-
ժեշ տու թյան դեպ քում պետք է գույ քագ րել նաև ան հա մա պա տաս խա նու-
թյուն նե րը (օ րի նակ՝ բա ցա կա յում են ի նչ-որ տար րե ր): Վա րա կիչ նյու թա-
կան հաշ վետ վու թյան գոր ծիք նե րի և ըն թա ցա կար գե րի մշակ ման ժա մա-
նակ ա ռա վել կա րևոր է հաշ վի առ նել առ կա նյու թը, շր ջա կա մի ջա վայ րի 
պահ պա նու մը և դրա հետ կապ ված կեն սանվ տան գու թյան եւ կեն սա պա-
հով ման ռիս կե րը: Ռիս կե րի կա ռա վար ման հա մար ան հրա ժեշտ է գնա հա-
տել սպառ նա լիք նե րը: Սպառ նա լիք նե րի գնա հա տումն այն գոր ծըն թացն 
է, ո րի ժա մա նակ ո րոշ վում են հա վա նա կան հա կա ռա կորդ նե րին բնո րոշ 
հատ կա նիշ նե րը: 

Պետք է ու սում նա սի րել հա վա նա կան հա կա ռա կորդ նե րի հատ կա նիշ-
ները, ինչը կա րող է օգ նել ո րո շելու նրանց ա ռա ջադր ած ռիս կը։ Դա նե րա-
ռում է հետ ևյա լը՝ դր դա պատ ճառ նե րը, մի ջոց նե րը, հնա րա վո րու թյու նը: 

Հ նա րա վո րու թյուն ա սե լով հաս կա նում ե նք սպառ նա լիք ներ, ո րոնք կա-
րող են գալ հիմ նար կու թյան աշ խա տակ ցից և կողմ նա կի ան ձան ցից: Սպառ-
նա լի քի հա վա նա կա նու թյու նը աշ խա տակ ցի կող մից այն է, որ աշ խա տա կի ցը 
մուտ քի հա սա նե լի ու թյուն ու նի լա բո րա տոր հատ ված և հեշ տու թյամբ կա րող 
է հաս նել լա բո րա տո րի այի շտա մնե րին ու նյու թե րին: Լա բո րա տոր աշ խա-
տա կի ցը սո վո րա բար ա վե լի մեծ սպառ նա լիք է, քան կողմ նա կի ան ձը, ո րով-
հետև ա վե լի շատ հնա րա վո րու թյուն ներ ու նի, քան կողմ նա կի ան ձը: Կողմ նա-
կի է հա մար վում այն ան ձը, ո րը չու նի մուտ քի հա սա նե լի ու թյուն և շտա մե րին 
հաս նե լու հա մար պետք է խո չըն դոտ նե րով լի ճա նա պարհ անցնի: Կեն սա-
պա հո վու թյան ռիս կե րի գնա հատ ման հա մար կա նաև այլ գոր ծիք: Օ րի նակ, 
վերց նենք սցե նար՝ կեն սա պա հո վու թյան կա ռա վար ման ծրագ րում առ կա 
խո ցե լի տե ղե րը: Սցե նա րում պետք է լի նի կեն սա բա նա կան հա րու ցիչ, կոնկ-
րետ հա կառա կորդ և հա րու ցի չը կամ թու նա նյու թը չա րամ տո րեն գողանալու 
հա մար հս տակ ե ղա նակ: Օ րի նակ, վերց նենք մի լա բո րա տո րի ա, ո րն ու նի 
վտան գա վոր վի րուս նե րի շտամ ներ, և կա կոնկ րետ հա կա ռա կորդ և կոնկ-
րետ ե ղա նակ, ո րի մի ջո ցով նա կփոր ձի հափշտակել շտամ նե րը: Այդ ա մե-
նը հաշ վար կե լուց հե տո պետք է հաս կա նալ, թե ի նչ պի սին է հափշտակման 
հա վա նա կա նու թյու նը, և ո րոնք են դրա հետ ևանք նե րը և գոր ծոն նե րը, ո րոնք 
պետք է ան պայ ման հաշ վի առ նել: 
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Կեն սա պա հո վու թյան ա ռու մով խո ցե լի ու թյու նը կա րե լի է գնա հա տել նաև 
հա մա կար գի ա ռան ձին բա ղադ րիչ նե րի առումով, օ րի նակ՝ պետք է հետ ևո-
ղա կան լի նել ֆի զի կա կան ան վտան գու թյան և տե ղե կատ վա կան ան վտան-
գու թյան ուղղու թյուն նե րով: 

 Ֆի զի կա կան ան վտան գու թյու նը։ Կազ մա կեր պու թյու նը պետք է ա պա-
հովի, որ պես զի ներդր վի և ի րա կա նաց վի ման րէ նե րի կուլ տու րա նե րի, նմուշ-
նե րի, փոր ձան մուշ նե րի և կաս կա ծե լի ախ տա հար ված նյու թե րի կամ թա-
փոն նե րի ֆի զի  կա կան ան վտան գու թյան վե րահս կո ղու թյուն: Հարկ է ներդ նել 
միջո ցա ռում ներ` նվա զա գույ նի հասց նե լու հաս տա տու թյու նից կեն սա բա նա-
կան հա րու ցիչ նե րի ար տա հոս քի կամ դուրսբեր ման հա վա նա կա նու թյու նը` 
ան վտան գու թյան խա թար ման պատ ճա ռով: Այս տեղ պետք է նե րառ վեն ակ-
տիվ մի ջո ցա ռում ներ` ո րո շե լու խո ցե լի կող մե րը և կի րա ռե լու ար դյու նա վետ 
հս կո ղու թյուն և մշ տա դի տարկ ման մե խա նիզմ նե ր: 

 Տե ղե կատ վա կան ան վտան գու թյուն։ Կազ մա կեր պու թյու նը պետք է 
ներդնի քա ղա քա կա նու թյուն և ըն թա ցա կարգ գաղտ նի տե ղե կատ վու թյան 
ո րոշ ման վե րա բե րյալ: Այդ տե ղե կատ վու թյան հա սա նե լի ու թյան հս կո ղու-
թյան վե րա բե րյալ կի րառ վում են վե րա նայ ման և հաս տատ ման գոր ծըն-
թաց ներ: Տե ղե կատ վու թյու նը, ո րը ստեղծ վում է լա բո րա տո րի ա յում, կա րող 
է լի նել նույն քան ար ժե քա վոր կամ վտան գա վոր, որ քան հաս տա տու թյու նում 
պա հես տա վոր ված կեն սա բա նա կան հա րու ցիչ նե րը և թու նա նյու թե րը: Կար-
ևոր է այս պի սի տե ղե կատ վու թյան չար տոն ված ար տա հոս քի կան խար գել-
ման հա մա պա տաս խան մի ջո ցա ռում նե րի կի րա ռու մը։

Հաս տա տու թյու նը, ո րը հա մա րում է, որ ի նչ-որ ռիս կի հա վա նա կա-
նությունը մեծ է, պետք է ա վե լի շատ ռե սուրս ներ ծախ սի ռիս կը նվա զեց նե լու 
համար:

 Կեն սա պա հո վու թյան ռիս կե րը կար գա վո րե լու և նվա զեց նե լու ո ւղ ղու-
թյամբ պետք է կա տա րել հետ ևյա լը՝
Ø	ու սու ցանել և ի րա զե կու թյան բարձ րաց ման ծրագ րե ր ի րա կա նաց նել 
Ø	ա պա հո վել ներ քին հա ղոր դակ ցու թյուն 
Ø	հետ ևո ղա կան լի նել դի մային հար ցում նե րին և գնա հա տա կան նե րի 

ար դյու նա վե տու թյանը
Ø	 կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե ր ի րա կա նաց նել 
Ø	հե տա զո տու թյուն նե րի և գնա հա տա կան նե րի ար դյունք նե րի հի ման 

վրա ո րո շել մի ջո ցա ռում նե րի ար դյու նա վե տու թյու նը
Ø	 հետ ևել փաս տագր ված ըն թա ցա կար գե րի և ցու ցում նե րի կի րառ մա նը:
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 ՎԱ ՐԱ ԿԻՉ ՆՅՈՒ ԹԵ ՐԻ ԵՎ ԿԵՆ ՍԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ 
ՆՄՈՒՇՆԵՐԻ ՏԵ ՂԱ ՓՈ ԽՈՒ Մ

 Վա րա կիչ նյու թե րի տե ղա փո խու մը կեն սա բա նա կան նյու թի շարժն է 
սահ մա նա փակ տա րած քից դուրս տար բեր նպա տակ նե րով.

 �  Գի տա հե տա զո տա կան լա բո րա տո րի ա ներ նմուշ նե րի տե ղա փո խու մը 
ան հրա ժեշտ է ու սում նա սի րու թյան և հե տա գա գի տա հե տա զո տա կան աշ-
խա տանք նե րի հա մար:

 �  Հան րային ա ռող ջա պա հու թյան լա բո րա տո րի ա ներ և ախ տո րո շիչ լա-
բո րա տո րի ա ներ նմուշ նե րի տե ղա փո խու մը ան հրա ժեշտ է ախ տո րոշ ման և 
քն նու թյան հա մար:

 �  Տե ղա փո խու մը կա րող է կազ մա կերպ վել հաս տա տու թյան ներ սում, 
ե րկ րի ներ սում, մի ջազ գային սահ ման նե րի հատ մամբ: 

Վա րա կիչ նյու թե րի և կեն սա բա նա կան նմուշ նե րի տե ղա փոխ ման (ներ-
կրում կամ ար տա հա նում) գոր ծըն թաց նե րը կար գա վո րե լու հա մար կան 
տար բեր տե սա կի կա նո նա կար գեր՝

•	 	 մի ջազ գային
•	 	 տա րա ծաշր ջա նային 
•	 	ազ գային 
•	 	ըստ ար դյու նա բե րա կան ո լոր տի
•	 	 փոս տային 
•	 	 տե ղա փոխ ման ե ղա նա կի (օ դով, եր կա թու ղով, մայ րու ղի նե րով, ծո-

վով) հետ կապ ված պա հանջ ներ
•	 	 փո խադ րա մի ջո ցին վե րա բեր ող պա հանջ ներ: 
 Վա րա կիչ նյու թե րի և կեն սա բա նա կան նմուշ նե րի տե ղա փոխ ման հա-

մար կան բազ մա թիվ կա նո նա կար գող պա հանջ ներ, սա կայն Օ դային փո-
խադ րա մի ջոց նե րի մի ջազ գային ա սո ցի ա ցի այի (ՕՓ ՄԱ) կա նոն նե րին 
հետ ևե լը նշված նյու թե րի տե ղա փոխ ման լա վա գույն ե ղա նակն է, ո րն 
ա պա հո վում է այդ աշ խա տան քը ա ռանց սահ ման ված կա նո նա կար գե րից 
շե ղում նե րի: 

ՕՓ ՄԱ-ն ներ կա յաց նում է, ո ւղ ղոր դում և ծա ռա յում օ դային տրանս-
պորտի ար դյու նա բե րու թյա նը, նե րա ռում է Քա ղա քա ցի ա կան ա վի ա ցի այի 
մի ջազգային կազ մա կեր պու թյան (ՔԱՄԿ)/Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա-
կեր պու թյան (ՄԱԿ) պա հանջ նե րը և ազ գային կա նո նա կար գե րի մեծ մա սը: 
Կանոն նե րը ա ռա ջադ րում են խիստ մեծ սահ մա նա փա կում ներ և հա մար վում 
են մի ջազ գային ստան դարտ՝ օ դային փո խադ րում նե րի մեծ մա սը ստուգ-
վում է ՕՓ ՄԱ-ի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան, ներառում է շուրջ 230 
ա վիաուղի և ի նք նա թիռ կամ մի ջազ գային չվերթ ե րի 90%-ը: Կա նո նա կար գերն 
ու նեն վտան գա վոր ապ րանք նե րի կոնկ րետ սահ մա նում ներ և չա փա նիշ ներ, 
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և յու րա քան չյուր վտան գա վոր ապ րան քի տր վում է « պատ շաճ տե ղա փոխ ման 
ան վա նում» (ՊՏԱ), և դա համապատասխանում է Մի ջազ գային ա ռող ջա պա-
հա կան կա նոն նե րին: 

ՕՓ ՄԱ–ի կող մից տր ված սահ մա նում նե րը՝ 
Վ տան գա վոր ապ րանք ներ. ապ րանք ներ կամ նյու թեր, ո րոնք կա րող են 

վտանգել ա ռող ջու թյու նը, ան վտան գու թյու նը, գույ քը կամ շր ջա կա մի ջա-
վայրը, կամ այն ապ րանք նե րը, ո րոնք բա վա րա րում են ՄԱԿ-ի վտանգ նե րի 
ի նը դա սե րի հա մար սահ ման ված՝ մեկ կամ մե կից ա վե լի չա փա նիշ նե րին: 
Ի սկ նշ ված դա սերն ե ն՝ 

Դաս 1 - պայ թու ցիկ ներ
 Դաս 2 - գա զեր
 Դաս 3 - դյու րա վառ հե ղուկ ներ
 Դաս 4 - դյու րա վառ կոշտ նյու թեր
 Դաս 5 - օք սի դաց նող նյու թեր և օր գա նա կան պե րօք սիդ
 Դաս 6 - առող ջու թյան վրա ազ դող նյու թեր 

• 6.1 - Թու նա նյու թեր 
• 6.2 - Վա րա կիչ նյու թեր

 Դաս 7 - ռա դի ոակ տիվ նյու թեր 
Դաս 8 - քայ քայիչ նյու թեր
 Դաս 9 - տար բեր վտան գա վոր ապ րանք ներ։

 Վա րա կիչ նյու թե րը այն պի սի նյու թերն են, ո րոնք հայտ նի կեր պով կամ 
ը ստ ո րոշ հիմ նա վոր են թադ րու թյուն նե րի՝ պա րու նա կում են մար դուն կամ 
կեն դա նի նե րին սպառ նա ցող ախ տա ծին ներ:

 Կուլ տու րա նե րը այն գոր ծըն թա ցի ար դյունքն են, ո րի ըն թաց քում նպա-
տա կայ նո րեն ա ճեց վում են ախ տա ծին նե րը: 

Հի վանդ նե րից վերց ված նմուշ նե րը վերց վում են ո ւղ ղա կի ո րեն մարդ-
կան ցից կամ կեն դա նի նե րից, օ րի նակ՝ ա րյուն, խորխ, մեզ, հյուս ված քի 
բիոպ սի ա, խծուծ ներ և մարմ նի մա սեր:

 
ՕՓ ՄԱ–ն վա րա կիչ նյու թե րի հա մար սահ մա նել է եր կու կա տե գո րի ա՝ 
• Ա Կա տե գո րի ա. վա րա կիչ նյու թի այն պի սի ո րակ, ո րի տե ղա փո խու մը 

այդ պի սի վի ճա կում, ո րի հետ ո ւղ ղա կի ազ դե ցու թյան դեպ քում կա րող 
է ա ռա ջա նալ մշ տա կան հաշ ման դա մու թյուն, ա ռողջ մարդ կանց կամ 
կեն դա նի նե րի կյան քին սպառ նա ցող կամ մա հա ցու հի վան դու թյուն:

•  Բ Կա տե գո րի ա. վա րա կիչ նյութ, ո րը չի բա վա րա րում Կա տե գո րի ա 
Ա-ո ւմ նե րառ վե լու պա հանջ նե րին:

 Մար դուց վերց ված նմուշ ները, ո րոն ցում ախ տա ծին նե րի առ կա-
յու թյան նվա զա գույն հա վա նա կա նու թյուն կա, չեն են թարկ վում այս 
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Կա նո նա կար գե րին: ե թե նմու շը փո խադր վում է այն պի սի փա թե թա-
վոր մամբ, ո րը կկան խի ցան կա ցած ար տա հոսք, և ո րի վրա նշ վում են 
հետևյալ բա ռե րը. « Մար դուց վերցված, հա րուց չից զերծ նմուշ ներ» կամ 
« Կեն դա նի նե րից վերց ված, հա րուց չից զերծ նմուշ ներ»: Ո րո շե լու հա մար՝ 
ա րդյոք մար դուց վերց ված նմու շին կա րե լի՞ է վե րագ րել հա րուց չի պա րու-
նա կու թյան նվա զա գույն հա վա նա կա նու թյուն, ան հրա ժեշտ է մաս նա գի-
տա կան դա տո ղու թյուն, ո րը պետք է հիմն ված լի նի հի վան դու թյան պատ-
մու թյան, ախ տա նիշ նե րի, ան հա տի հան գա մանք նե րի, էն դե միկ տե ղա կան 
պայ ման նե րի վրա:

Յու րա քան չյուր վտան գա վոր ապ րանք պետք է ու նե նա ՊՏԱ։ Մի ա վոր-
ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյու նը հրա պա րա կում է մի ջազ գայ նո րեն ստան-
դար տաց ված պատ շաճ տե ղա փոխ ման ան վա նում նե րի ցան կը հա մա պա-
տաս խան քա ռա նիշ ՄԱԿ/UN նույ նա կա նաց ման հա մար նե րով: Վտան գա վոր 
ապ րան քը կա րող է ու նե նալ մի այն մեկ ՊՏԱ:

 Պատ շաճ տե ղա փոխ ման ան վա նում նե րի օ րի նակ ներ՝ 
Ա Կա տե գո րի ա
•	 	UN 2814 – վտան գա վոր նյութ, ո րն ազ դում է մարդ կանց վրա
•	 	UN 2900 - վա րա կիչ նյութ, ո րն ազ դում է մի այն կեն դա նի նե րի վրա
 Բ Կա տե գո րի ա 
•	 	UN – 3373 – կեն սա բա նա կան նյութ, Բ կա տե գո րի ա
 Չոր սա ռույց
•	 	UN – 1845 – չոր սա ռույց
•	 	UN- 1845 - ած խաթ թու գազ, պինդ վի ճա կում
 Հա րուց չից զերծ նմուշ
•	 	 մար դուց վերց ված նմուշ՝ հա րուց չից զերծ
•	 	 կեն դա նուց վերց ված նմուշ՝ հա րուց չից զերծ

 Վա րա կիչ նյու թե րի և կեն սա բա նա կան նմուշ նե րի տե ղա փոխ ման ժա մա-
նակ ան հրա ժեշտ է կիրառել ռիս կե րի նվա զեց մանն ո ւղղ ված հս կո ղու թյան 
մի ջոց նե ր, ո րոնք կա րե լի է խմ բա վո րել հետ ևյալ կերպ՝ 

 � Ին ժե նե րա  տեխ նի կա կան հս կո ղու թյան մի ջոց ներ. աշ խա տա կա յան-
նե րի, սար քա վո րում նե րի, նյու թե րի, ար տադ րա կան շի նու թյուն նե րի կամ աշ-
խա տան քային մի ջա վայ րին վե րա բերող ցան կա ցած այլ ո լոր տի ֆիզի կա կան 
փո փո խու թյուն նե րը, ո րոնք կա րող են նվա զեց նել կամ կան խել վտանգ նե րի 
ազ դե ցու թյու նը (փա թե թա վո րում, մակն շում, պի տա կա վո րում և փաս տաթղ-
թա վո րում, փա թե թի ան վտան գու թյուն):

 �  Վար չա կան հս կո ղու թյան մի ջոց ներ. քա ղա քա կա նու թյուն ներ, կար-
գեր, ստան դարտ ներ և ու ղե ցույց ներ, ո րոնք կի րառ վում են ռիս կե րի հսկո-
ղու թյան նպա տա կով` տե ղա փո խում նե րի թույլտ վու թյուն ներ, նյու թե րի 
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տե ղա փոխ ման հա մա ձայ նագ րեր, ներկր ման և ար տա հան ման ար տո նագ-
րե րը, փո խադ րա մի ջոց նե րի ը նտ րու թյու նը և դրան ա ռա ջադր վող պա հանջ-
նե րը: 

 � Աշ խա տա կար գեր և ըն թա ցա կար գեր. գոր ծըն թաց ներ և գոր ծո ղու-
թյուն ներ, ո րոնք գործ նա կա նում ա պա ցու ցել են ի րենց ար դյու նա վե տու-
թյու նը ռիս կե րի կր ճատ ման ա ռու մով՝ ու սու ցում, նյու թե րի հե տագ ծի դի-
տար կում։ 

 � Ան հա տա կան պաշտ պա նիչ մի ջոց ներ. այն պա րա գա նե րը, ո րոնք 
կրում է աշ խա տա կի ցը՝ պաշտ պան վե լու լա բո րա տո րի ա յում առ կա վտանգ-
նե րից: Այս մի ջո ցը տե ղա փոխ ման նկատ մամբ կի րա ռե լի չէ այն պա հից, ե րբ 
դրանք դուրս են բեր վում լա բո րա տո րիայից:

 Փա թե թա վոր ման սկզ բունք նե րը
 �  Փա թե թա վո րու մը պետք է նա խագծ ված լի նի այն պես, որ դի մա կայի 

հա վա նա կան վնաս վա ծու թյա նը և կան խի ար տա հոս քը տե ղա փո խու թյան 
ըն թաց քում:

 �  Պետք է պի տա կա վոր վի այն պես, որ տե ղա փո խող փո խադ րա մի ջոց-
նե րի պա տաս խա նա տու նե րը տե ղե կաց ված և զգու շաց ված լի նեն վտան գի 
մա սին:

 �  Պետք է ու նե նալ փաս տաթղ թեր՝ զգու շաց նե լու վտանգ նե րի մա սին 
ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րին ար ձա գան քող նե րին և օ պե րա տոր նե րին, և 
հնա րա վո րու թյուն տալ ձեռ նար կել հա մա պա տաս խան ար ձա գանք ման միջո-
ցա ռում ներ և գոր ծո ղու թյուն ներ ար տա հոս քի և/ կամ վնաս վե լու դեպ քում: 

 � Փա թե թա վոր ման մա սին հրա հանգ նե րը կոնկ րետ տե ղե կաց նում են 
փո խադ րող նե րին, թե ի նչ պես պետք է պատ շաճ կեր պով փա թե թա վո րել 
վտան գա վոր ապ րանք նե րը: 

Ա, Բ Կա տե գո րի աների և վա րա կից զերծ նմուշ նե րի հա մար պա հանջ վում 
է ե ռա շերտ փա թե թա վո րում: 

 � Ա ռաջ նային զե տե ղա րան. ա ռաջ նային, հեր մե տիկ, ար տա հոս քը կան-
խող տա րա, ո րում պա րու նակ վում է նմու շը: 

 � Երկ րոր դային փա թե թա վո րում. դի մաց կուն, ան ջրա ցիկ, ար տա հոս քը 
կան խող տա րա, ո րի մեջ զե տեղ վում և պահ վում են ա ռաջ նային զե տե ղա-
րան(ներ)ը, ան հրա ժեշտ է օգ տա գոր ծել ներծ ծող նյութ, ո րը տա րայի կոտր-
վե լու դեպ քում կներծ ծի ամբո ղջ հե ղու կը: 

 � Ար տա քին փա թե թա վո րում. ե րկ րոր դային փա թե թա վոր ման մի ջոց-
ները դր վում են ար տա քին փա թե թա վոր ման՝ մի ջա դիր շեր տով պաշտ պան-
ված շեր տից ներս։

 Փա թե թա վոր ման ար տա քին շեր տե րը տե ղա փո խու թյան ժա մա նակ պաշտ-
պա նում են փա թե թի պա րու նա կու թյու նը ֆի զի կա կան վնաս վածք ներից, 
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պետք է լի նի ա ռն վազն մեկ ար տա քին մա կե րես՝ նվա զա գույ նը 10x10 սմ 
չափսի (ն կար 11):

Նկ. 11. Ե ռա շերտ փա թե թա վո րում

Ա Կա տե գո րի այի նյու թե րի փա թե թա վո րու մը (ՕՓ ՄԱ ՓՀ 620) պետք է 
հա մա պա տաս խա նի հետ ևյալ պա հանջ նե րին՝ 

•	 	Ա ռաջ նային և ե րկ րոր դային բեռ նարկղե րը պետք է ու նե նան ճնշ մա նը 
դի մադ րե լու կա րո ղու թյուն, լինեն ան ջրան ցիկ, ար տա հոս քը կան խող։

•	 	 Հե ղուկ նյութ պա րու նա կե լու դեպ քում պետք է ու նե նան ներծ ծող 
նյութ։

•	 	 Շուտ կոտր վող բազ մա թիվ ա ռաջ նային տա րա նե րը պետք է փա թե-
թա վոր վեն ա ռան ձին-ա ռան ձին։

•	 	Դր սի ա մուր փա թե թա վո րում, ա ռան ձին մի ա վոր նե րի ան վա նա ցանկ 
պետք է լինի։

•	 	 Գո յու թյուն ու նի քա նա կի սահ մա նա փա կում՝ 50 մլ կամ 50 գ մար դա-
տար օ դա նա վի հա մար։

•	 	 Փա թե թի վրա պետք է նշ վի ա նուն-ազ գա նուն և հե ռա խո սա հա մար,  
փաթեթը պետք է մակնշ վի ՄԱԿ-ի մաս նագ րե րով (ն կար 12):
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Նկ. 12. Ա Կա տե գո րի այի նյու թե րի փա թե թա վո րու մը (ՕՓ ՄԱ ՓՀ 620)

Բ Կա տե գո րի այի նյու թե րի փա թե թա վոր ման (ՕՓ ՄԱ ՓՀ 650) պա
հանջ նե րը՝ 

•	 	Լա վո րակ, հեր մե տիկ ա ռաջ նային (ա ռա վե լա գույ նը մեկ լիտր) զե տե-
ղա րան, հեր մե տիկ/ար տա հոս քը կան խող ե րկ րոր դային տա րա ներ, 
ներծ ծիչ նյութ։

•	 	Շուտ կոտր վող ա ռաջ նային բազմաթիվ տա րա նե րը փա թե թա վոր-
վում են ա ռան ձին–ա ռան ձին ։

•	 	Ա ռաջ նային և ե րկ րոր դային տա րա նե րը պետք է ու նե նան ճնշ մա նը 
դի մադ րե լու կա րո ղու թյուն, դր սի ա մուր փա թե թա վո րում։ 

•	 	Պետք է լինի ա ռան ձին մի ա վոր ներն ան վա նող ցանկ, քա նա կու թյունը՝ 
4 լ-ից կամ 4 կգ–ից քիչ։

•	 	 Փա թե թի կամ ձևաթղ թի վրա պետք է նշ ված լի նի ա նուն-ազ գա նուն և 
հե ռա խո սա հա մար։

•	 	Նշ ված մաս նագ րեր չկան, կա մի այն 1,2 մետր տա րա ծու թյան պա-
հանջ (ն կար 13):

« Հա րուց չից/ վա րա կից զերծ» նմու շի փա թե թա վո րում 
Ն մու շը « հա րուց չից/ վա րա կից զերծ» հա մա րե լու հա մար ան հրա ժեշտ է՝ 
•	 	ախ տա ծին նե րի առ կա յու թյան նվա զա գույն հա վա նա կա նու թյան մա-

սին մաս նա գի տա կան ո րո շում
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•	 	 լի նի ե ռա շերտ փա թե թա վոր ված և մակնշ ված լի նի՝ « մար դուց վերց-
ված հա րուց չից զերծ նմուշ» կամ « կեն դա նուց վերց րած հա րուց չից 
զերծ նմուշ» (ն կար 14):

 Փա թե թա վոր ման գոր ծըն թա ցում կար ևոր գոր ծա ռույթներ են մակն շումը 
և պիտա կա վո րու մը: Մակն շում նե րը տե ղե կատ վու թյուն են տրա մադ րում 
փա թե թի պա րու նա կու թյան, վտան գի բնույ թի, փա թե թա վոր ման գո յու թյուն 
ունե ցող չա փո րո շիչ նե րի մա սին, և դրանք պետք է լի նեն հս տակ տե սա նե լի:

 Պի տակ նե րը լի նում են եր կու տե սակ և փակց վում են յու րա քան չյուր փա-
թե թին՝ դր սի կող մից՝ ա մե նավ տան գա վոր ապ րանք նե րի հա մար վտան գի 
մա սին շե ղան կյուն պի տակ ներ, և տար բեր ձևե րի՝ մի շարք վտան գա վոր ապ-
րանք նե րի հա մար պա հանջ վող պի տակ ներ (ն կար 15):

 Մակնշ ման ժա մա նակ նշ վում են ա ռա քո ղի և ստա ցո ղի հաս ցե նե րը, պա-
տաս խա նա տու ան ձի ա նուն-ազ գա նու նը և հե ռա խո սա հա մա րը, յու րա քան-
չյուր վտան գա վոր ապ րան քի հա մար կի րառ վող պի տա կը, պատ շաճ տե ղա-
փոխ ման ան վա նու մը, UN/ՄԱԿ հա մա րը, քա նա կու թյու նը (Ա կա տե գո րի ա և 
չոր սա ռույց): 

Ար տա փա թե թա վո րու մը ևս կար ևոր գոր ծա ռույթ է, ո րը նշա նա կում է 
ար տա քին շերտի բուն փա թեթ նե րի վրայից փա թե թա վո րում։ Դրանք պետք 
է նշարկ վեն ու պի տա կա վոր վեն ճիշտ այն պես, ի նչ պես ներ քին փա թեթ ները: 

Նկ. 13. Բ Կա տե գո րի այի նյու թե րի փա թե թա վո րում
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Մեծ փա թեթ նե րը կա րող են պա րու նա կել մեկ կամ ա վե լի փոքր փա թեթ-
ներ, ու դրան ցում կա րե լի է օգ տա գոր ծել չոր սա ռույց, և ներ քին փա թեթ-
նե րից յուրա քան չյու րը պետք է պա րու նա կի վտան գա վոր ապ րանք նե րի 
ցան կով թույ լատր վող ա ռա վե լա գույն քա նա կից ոչ ա վե լի: ՄԵԾ ՓԱ ԹԵԹ/
ԱՐՏԱ ՓԱԹԵԹ ար տա հայ տու թյու նը/ բա ռը պետք է գր ված լի նի դր սի կող մում 
(նկար 16):

 Փո խադր ման բնույ թից կախված՝ կա բազ մա թիվ փաս տաթղ թե րի ա պա-
հով ման պա հանջ: Փո խադ րող նե րի հայ տա րա րագ րե րը ի րա վա կան փաս-
տաթղ թեր են, ի սկ ա մե նավ տան գա վոր ապ րանք նե րի փո խադ րում նե րի 
համար պա հանջ վում է ե րեք օ րի նակ: Կեն սա բա նա կան նյու թե րի ներկր ման 
և ար տա հան ման հա մար տար բեր ե րկր նե րում կան տար բեր պա հանջ ներ, և 
պետք է հաշ վի առ նել այդ պա հանջ նե րը կոնկ րետ տե ղա փոխ ման գոր ծա-
ռույ թում ը նդ գրկ ված ե րկր նե րի հա մար: 

Ա կա տե գո րի այի նյու թե րի փո խադ րում նե րի հա մար պա հանջ վում է ա ռա-
քո ղի հայ տա րա րա գիր, ո րի հա մար պա հանջ վում է ե րեք բնօ րի նակ, պետք 
է լրաց ված լի նի ան գլե րեն, փո խադր վող նյու թի տեխ նի կա կան ան վա նու մը 

Նկ. 14. «Հա րուց չից/ վա րա կից զերծ» նմու շի փա թե թա վո րում
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պետք է նշ ված լի նի: Ե րկր նե րի մեծ մա սը պա հան ջում է 24-ժա մյա ռե ժի մով 
աշ խա տող փոխադրում ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի դեպ քում: 

Ի րա վա կան փաս տա թուղ թը պետք է լի նի ըն թեռ նե լի, կո կիկ, ա ռանց ո ւղ-
ղագ րա կան սխալ նե րի, ա ռանց շտ րիխ ջն ջող սպի տակ թա նա քի և հա պա-
վում նե րի օգ տա գործ ման: 

Նկ. 15. Պի տակ նե րի տե սակ ներ

Նկ. 16. Մեծ փա թեթ, ար տա փաթեթ
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Գո յու թյուն ու նեն ներկր ման և ար տա հան ման գոր ծըն թա ցի կեն սա պա հո-
վու թյան բազ մա թիվ կա նո նա կար գեր: Շատ ե րկր ներ ու նեն ներկր ման այն-
պի սի կա նո նա կար գեր, ո րոնք պա հան ջում են ներկ րու մից ա ռաջ ստա ցող նե-
րի թույլտ վու թյուն ձեռք բե րել, ինչն էլ օգ նում է ա րա գաց նել վա րա կիչ նյու-
թե րի մաք սա զեր ծու մը: 

Ար տա հան ման հս կո ղու թյան մի ջոց նե րը և ար տա հան ման ար տո նագ-
րերը օգ նում են դյու րաց նել օ րի նա կան ա ռև տու րը, փո խա նա կու մը և ա պա-
հո վում են մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի դրույթ նե րի պահ պա նու մը: Մի 
շարք ե րկր ներ հետ ևում են Ա վստ րա լա կան խմ բի՝ ար տա հան ման հս կո ղու-
թյան վե րա բե րյալ խոր հուրդ նե րին: Կեն սա բա նա կան և թու նա վոր զեն քե րի 
կոն վեն ցի ան պա հան ջում է, որ կողմ հան դի սա ցող պե տու թյուն նե րը կան-
խեն այն նյու թե րի փո խան ցու մը, ո րոնք կա րող են նպաստել կեն սա բա նա-
կան զեն քե րի կամ դրանց հա մար պա հանջ վող այլ մի ջոց նե րի ար տադ րու-
թյա նը (Հոդ ված III):

 ՄԱԿ-ի Ա նվ տան գու թյան խորհր դի 1540 բա նաձ ևը պա հան ջում է, որ բո-
լոր պե տու թյուն նե րը հիմ նեն և կի րա ռեն ար դյու նա վետ ազ գային ար տա հան-
ման և ար տա սահ մա նյան փո խադ րում նե րի հս կո ղու թյան հա մա պա տաս խան 
միջոց ներ: Ազ գային կեն սա պա հո վու թյան կա նո նա կար գե րը սո վո րա բար 
պա հան ջում են ստա ցո ղի կող մից հաս տա տում՝ նախ քան ա ռա քու մը: 

Ա մե րի կայի Մի ա ցյալ Նա հանգ նե րի գյու ղատն տե սու թյան նա խա րա րու-
թյան (USDA) և հի վան դու թյուն նե րի վե րահսկ ման և կան խար գել ման կենտ րո-
նի (CDC) կող մից հաս տատ ված կա նո նա կար գե րին հա մա պա տաս խան՝ Ա ՄՆ 
ներկր ման թույլտ վու թյուն պա հանջ վում է հետ ևյալ դեպ քե րում՝

 y էթի ո լո գի ա կան հա րու ցիչ ներ (մար դու ախ տա ծին ներ)
 y  մար դուց և կեն դա նի նե րից վերց ված և մար դու հա մար ախ տած նի 

առկա յու թյան կաս կա ծով նմուշ ներ
 y  մար դու հի վան դու թյան վերջ նա կիր կրող ներ և փո խան ցող ներ
 y պ րի մատ ներ՝ բա ցա ռու թյամբ մար դու 
 y ըն տա նի կեն դա նի նե րի վա րա կիչ հա րու ցիչ ներ
 y  կեն դա նա կան նյութ պա րու նա կող կեն սա բա նա կան նյու թեր
 y հյուս ված քի կուլ տու րա, ո րը պա րու նա կում է ցլի կամ այլ ա նա սուն նե-

րից վերց ված ա ճի խթա նիչ ներ
 y  ցան կա ցած կեն դա նուց վերց ված նախ նա կան նյութ:

 Վա րա կիչ նյու թե րի և կեն սա բա նա կան նմուշ նե րի տե ղա փոխ ման (ներ -
կրում/ար տա հա նում) գոր ծըն թաց նե րը կար գա վո րե լու հա մար ան հրա-
ժեշտ է նաև աշ խա տա կազ մի հա մար ու սուց ման կազ մա կեր պում։ Դա սըն-
թաց ները պետք է նե րա ռեն ի նչ պես ը նդ հա նուր հար ցեր՝ ծա նո թու թյուն 
գոր ծըն թա ցին, ը նդ հա նուր ի րա զե կու թյուն, այն պես էլ ը ստ կոնկ րետ գոր-
ծա ռույ թի՝ ա պա հո վու թյուն, ան վտան գու թյուն, գրան ցում նե րի կա տա րում, 
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ստու գում: Գոր ծա ռո ւի կող մից աշ խա տակ ցին տրա մադր վում է վկա յա գիր, 
ո րը վա վե րա կան է եր կու տա րի և թար մաց վում է, ե րբ փոխ վում են կա նո-
նա կար գե րը:

 Վա րա կիչ նյու թե րի և կեն սա բա նա կան նմուշ նե րի տե ղա փոխ ման (ներ-
կ րում/ար տա հա նում) գոր ծըն թաց նե րը կար գա վո րե լու հա մար ան հրա ժեշտ 
ա պա հո վու թյան պա հանջ ներ՝ Վտան գա վոր ապ րանք նե րի ա պա հո վու թյու նը 
ՕՓ ՄԱ 1.6: 

Խիստ վտան գա վոր հետ ևանք ներ ու նե ցող վտան գա վոր ապ րանք նե րի 
հետ գործ ու նե ցող նե րը պետք է ու նե նան ա պա հո վու թյան ծրա գիր: Ծրա գի րը 
պետք է հիմն ված լի նի ռիս կե րի գնա հատ ման վրա: Ա պա հո վու թյան ծրագ րի 
հիմ նա կան տար րերն են. 

 y պար տա կա նու թյուն նե րի և լի ա զո րու թյուն նե րի հս տակ բաշ խու մը 
 y գ րան ցում նե րի կա տա րու մը 
 y ըն թա ցիկ գոր ծառ նու թյուն նե րի և ռիս կե րի գնա հա տում նե րի վե րա-

նա յու մը 
 y ազ դե ցու թյուն նե րը մեղ մե լու մի ջո ցա ռում նե րի ցան կի (ու սուց ման քա-

ղա քա կա նու թյուն ներ, գոր ծո ղու թյուն նե րի աշ խա տա կար գեր, ա վե լի 
լուրջ սպառ նա լիք հան դի սա ցող պայ ման նե րին ար ձա գան քում, աշ-
խա տա կից նե րի ստուգ ման գոր ծըն թաց, հա սա նե լի ու թյան հս կո ղու-
թյան մի ջոց ներ, սար քա վո րում ներ և այլ ռե սուրս ներ) կի րա ռու մը՝ 
ա պա հո վու թյան ռիս կե րի նվա զեց ման նպա տա կով 

 y անվ տան գու թյան սպառ նա լիք նե րի, խախ տում նե րի և պա տա հար-
նե րի մա սին զե կու ցե լու և դրանց ար ձա գան քե լու ըն թա ցա կար գե րի 
ներդրում 

 y կա տա րո ղա կա նի չափ ման մի ջոց ներ, պար բե րա կան ստու գում ներ և 
թար մաց ված ծրա գիր:

Վ ՏԱՆԳ ՆԵ ՐԻ ԳՈՒՅ ՔԱԳՐ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԻ ՄՇԱ ԿՈՒ Մ, 
ՆԵՐԴ ՐՈՒ Մ ԵՎ ՇԱ ՐՈՒ ՆԱ ԿԱ ԿԱՆ ԿԻ ՐԱ ՌՈՒ Մ

 Ինչ պես ցան կա ցած հա մա կարգ, այն պես էլ վտանգ նե րի գույ քագր ման 
հա մա կար գը մշա կե լիս հար կա վոր է կի րա ռել PDCA կա ռա վար ման սխե մա-
տիկ շր ջա նը, ո րը կա ռա վար ման ու նի վեր սալ մո դել է: 

Որ պես պլա նա վոր ման փու լի բաղ կա ցու ցիչներ՝ լա բո րա տոր վտանգ նե րի 
նույ նա կա նա ցումն ու գույ քագ րու մը հան դի սա նում են կեն սա բա նա կան ռիս-
կե րի կա ռա վար ման հա մա կար գի ա ռաջ նային և հիմ նա րար փուլ: Այս գոր-
ծըն թա ցում օգ տա կար է ներգ րա վել ամբո ղջ լա բո րա տոր ան ձնա կազ մը և 
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ստա նալ կազ մա կեր պու թյու նում աշ խա տող մաս նա գետ նե րից ան վտան գու-
թյա նը և ռիս կե րի կա ռա վար ման հա մա կար գին վե րա բե րող տե ղե կու թյուն ներ:

Վ տան գը կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել որ ևէ ի րա վի ճա կով՝ հր դեհ, 
պայ թյուն, գոր ծո ղու թյամբ՝ պի պե տա վո րում, ցենտ րի ֆու գում, կամ նյու թով՝ 
կեն սա բա նա կան ազ դակ ներ, թույ ներ, քի մի կատ ներ, հեղ ձու ցիչ գա զեր:

Վ տան գը (վ տան գի գոր ծոն) վնա սա կար ազ դե ցու թյան նե րուժ ու նե ցող 
աղ բյուր, ի րա վի ճակ կամ գոր ծո ղու թյուն է (CWA 15793):

 Կեն սա բա նա կան վտանգը կեն սա բա նա կան նյու թե րով կամ թույ նե րով 
(տոք սին նե րով) պայ մա նա վոր ված վնա սա կար նե րուժ ու նե ցող աղ բյուր է 
(CWA 15793):

Վ տան գի հատ կան շա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից է վնա սա կար 
ազ դե ցու թյան նե րու ժը՝ ա ռանց այդ ազ դե ցու թյան ա ռա ջաց ման հա վա նա կա-
նու թյան:

Վ տանգ նե րի նույ նա կա նաց ման և գույ քագր ման գոր ծըն թա ցում կար ևոր 
է հաշ վի առ նել մարդ կանց, կեն դա նի նե րի և շր ջա կա միջա վայ րի վրա հնա-
րա վոր վնա սա կար ազ դե ցու թյու նը: Ե թե վտան գա վոր նյու թե րը մի ջազ գային 
դա սա կարգ ման հա մա կար գե րի հա մա ձայն դա սա կարգ վում են վտան գի կամ 
ռիս կի խմ բե րի, հար կա վոր է նաև նկա տի առ նել տե ղա կան ա ռանձ նա հատ-
կու թյուն նե րը, ո րոն ցով կա րող են պայ մա նա վոր վել ո րոշ շե ղում ներ կամ 
սահ մա նա փա կում ներ:

Միկ րո կեն սա բա նա կան և ախ տո րո շիչ լա բո րա տո րի ա նե րում հաշ վի են 
ա ռն վում բո լոր այն գոր ծոն նե րը, ո րոնք կա րող են վտանգի աղ բյուր լինել: 

Դ րանք հիմ նա կա նում հետ ևյալն ե ն՝
 y քի մի ա կան 

- քայ քայիչ նյու թեր
- գրգ ռող նյու թեր
- քաղց կե ղա ծին նյու թեր
- օր գա նա կան լու ծիչ ներ
- թու նա վոր քի մի ա կան տար րեր և դրանց մի ա ցու թյուն ներ։

 y  ֆի զի կա կան 
- միկ րոկ լի մա (սեն քե րի ջեր մաս տի ճան, խո նա վու թյուն և այլն)
- գազ
- է լեկտ րա կա նու թյուն
- լու սա վո րու թյուն
- ո ւլտ րա մա նու շա կա գույն ճա ռա գայ թում։

 y  կեն սա բա նա կան
- սն կեր
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- ման րէ ներ
- վի րուս ներ
- վա րակ ված լա բո րա տոր կեն դա նի ներ
- վա րակ ված նյութ
- կաս կա ծե լի վա րակ ված նյութ։

 y մե խա նի կա կան 
- ճնշ ման տակ գոր ծող սար քա վո րում ներ
- ցենտ րի ֆուգ ներ

 y  հո գե բա նա կան, սո ցի ա լա կան և կազ մա կերպ չա կան 
- աշ խա տան քի էս թե տի կա
- սթ րես աշ խա տա վայ րում
- ա ռող ջա պա հա կան կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում ներ (դիս պան սե րա-

ցում, աշ խա տան քային ը նդ մի ջում ներ, հոգ նա ծու թյան կան խար գե-
լում և այլն)։

 
 y էր գո նո մի կա կան 

- աշ խա տան քի մո նո տո նու թյուն
- աշ խա տա տեղ
- աշ խա տան քային ծան րա բեռն վա ծու թյուն
- կա տար վող աշ խա տանք նե րի բնույթ

Վ տանգ նե րի նույ նա կա նաց ման և գույ քագր ման փու լում հա ր կա վոր է հավա-
քել այն պի սի տե ղե կատ վու թյուն, ո րը պա րու նա կում է հետ ևյալ տվյալ նե րը.

- կազ մա կեր պու թյան ներ սում՝ ո ղջ ան ձնա կազ մի գի տե լիք ներն ու փորձը 
- կազ մա կեր պու թյու նից դուրս՝ մաս նա գի տաց ված կազ մա կեր պու թյուն-

նե րի կամ ա ռան ձին մաս նա գետ նե րի փոր ձա գի տա կան կար ծի քը
- վ տան գա վոր նյու թե րի, օր գա նիզմ նե րի մա սին տե ղե կու թյուն ներ
- նա խորդ գնա հա տում նե րի ար դյունք նե րը
- նա խորդ վթար նե րի հե տաքն նու թյան մա սին հա շվետ վու թյուն ներ
- լա բո րա տո րի ա յում կի րառ վող գոր ծե լա կար գեր
- լա բո րա տոր սեն քե րի գծագ րեր: 
Ե թե վտանգ նե րը պատ շաճ կեր պով չբա ցա հայտ վեն, չնույ նա կանաց վեն 

և գույ քագր վեն, ա պա հնա րա վոր չի լի նի լի ար ժե քո րեն գնա հա տել կոնկ րետ 
օբյեկ տի կամ գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված ռիս կը: 

Վ տան գի, ռիս կի, ռիս կի նվա զեց ման շղ թա յա կան կա պը պատ կեր ված է 
սխե մա 3-ո ւմ:

Վ տանգ նե րի նույ նա կանաց ման աշ խա տանք նե րը ման րա մաս նո րեն 
փաս տաթղ թա վոր վում են:
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Որ պես PDCA շր ջա նի կա տար ման կամ ներդր ման փու լի գոր ծո ղու-
թյուն ՝ հա ր կա վոր է դի տար կել կեն սա բա նա կան ազ դակ նե րի և թույ ների 
(տոք սին նե րի) ման րակր կիտ գույ քագ րու մը: Կազ մա կերպու թյու նը, որ տեղ 
պահ վում են ախ տա ծին կեն սա բա նա կան ազ դակ ներ կամ թույ նե րը (տոք-
սին ներ), պետք է ա պա հո վի վեր ջին նե րի՝ ժա մա նա կա կից պայ ման նե րին 
հա մա պա տաս խա նող գույ քագր ման և հաշ վառ ման պատ շաճ պայ ման ներ. 
փաս տաթղ թե րը պետք է լի նեն ամ բող ջա կան, հու սա լի ո րեն պահ պան վեն, 
ու նե նան պատ ճեն ներ: Կազ մա կեր պու թյու նը նաև ա պա հո վում է կազ մա կեր-
պու թյան ներ սում և դրա նից դուրս ախ տա ծին նե րի և տոք սին նե րի ցան կա-
ցած շար ժի փաս տաթղ թա վոր ված հաշ վա ռում և հս կո ղու թյուն` վեր ջին նե րի 
ռիս կի խմբե րին հա մա պա տաս խան: 

Ախ տա ծին կեն սա բա նա կան ազ դակ նե րի և տոք սին նե րի գույ քագր ման 
գոր ծըն թա ցը պետք է ի րա կա նաց վի՝ հիմն վե լով ռիս կի գնա հա տա կա նի վրա 
և նե րա ռի հետ ևյա լը.

1)  բո լոր առ կա կեն սա բա նա կան ազ դակ նե րի և տոք սին նե րի նույ նա կա-
նա ցում (կուլ տու րա ներ, նմուշ ներ, այլ աղ բյուր ներ` վա րակ ված հյուս վածք-
ներ, կեն դա նի ներ և այլն).

2)  ռիս կին հա մա պա տաս խան ֆի զի կա կան պաշտ պա նու թյան ա պա հով-
վա ծու թյուն (վ թա րային ազ դան շա նային հա մա կարգ, կող պեք ներ, մուտ քի 
հս կո ղու թյուն և այլն).

3)  կեն սա բա նա կան ազ դակ նե րին և տոք սին նե րին հա սա նե լի ու թյան 
սահ մա նա փա կում դրանց հետ աշ խա տան քի լի ա զո րու թյուն չու նե ցող ան-
ձանց հա մար.

4) ն մու շի նույ նա կա նաց ման ար դյու նա վետ հա մա կար գի մշա կում.
5)  կեն սա բա նա կան ազ դակ նե րի և տոք սին նե րի բա ժա նում և պա հում 

ը ստ ռիս կի.
6) հս կո ղու թյան են թա կա նյու թե րի (օ րի նակ` ցան քեր, աշ խա տան քային 

նյու թեր, վա րակ ված կեն դա նի ներ) և գույ քագր ման ըն թաց քում դրանց մա-
սին տե ղե կատ վու թյան մա կար դա կի սահ մա նում:

 Կեն սա բա նա կան ազ դակ նե րի և տոք սին նե րի գույ քագր մա նը վե րա բե րող 
տե ղե կատ վու թյու նը պա րու նա կում է հետ ևյալ տվյալ նե րը.

1)  կեն սա բա նա կան ազ դակ նե րի և տոք սին նե րի պահ ման հա մար պա-
տաս խա նա տո ւի և բո լոր այն ան ձանց ա նուն-ազ գա նուն և կոն տակ տային 
տվյալ նե րը, ո ւմ հա մար հա սա նե լի են վե րո հի շյալ նյու թե րը.

2)  գույ քագր ման փաս տաթղ թե րին հա սա նե լի ու թյան սահ մա նա փա կում.
3) հս տակ և ար տա քին գոր ծոն նե րի նկատմամբ կա յուն նույ նա կա նաց-

նող մակ նիշ ներ.
4)  կեն սա բա նա կան ազ դակ նե րի և տոք սին նե րի քա նա կի, ծա վա լի տե-

ղա կայ ման մա սին հաշ վառ ման փաս տաթղ թեր.
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5)  տե ղա փոխ ված, ո չն չաց ված, օգ տա գործ ված կեն սա բա նա կան ազ-
դակ նե րի և տոք սին նե րի մա սին հաշ վա ռու մային փաս տաթղ թեր:

PDCA շր ջա նի ստուգ ման փու լը ևս առա վե լա պես կար ևո րու թյուն ունի 
կեն սա բա նա կան ազ դակ նե րի և տոք սին նե րի գույ քա ցու ցակ նե րի շա րու-
նա կա կան ստուգ ման, վերս տուգ ման, մշտա դի տարկ ման ա ռու մով: Այդ 
ստու գում ներն ի րա կա նաց վում են նա խօ րոք կազմ ված ժա մա նա կա ցույ-
ցով, ո րի պար բե րա կա նու թյու նը կախ ված է կազ մա կեր պու թյու նում պահ-
վող նյու թերի ռիս կի խմ բից: Ստուգ ման փու լին հետ ևում է գոր ծո ղու թյան 
փու լը, ո րի ընթաց քում իրականացվում են նախորդ փուլում ի հայտ եկած 
շեղումների, անհամապատասխանությունների ուղղում, վե րա նայ վում և 
ներդր վում են ռիս կե րի նվա զեց ման քա ղա քա կա նու թյան մեջ փո փո խու-
թյուն նե րը, օ րի նակ` կազ մա կեր պու թյու նը վե րա նա յում է պահ վող կեն սա-
բա նա կան ա զդակ նե րի ու տոք սին նե րի տե սակ նե րը, քա նակ ներն ու ծա վալ-
նե րը դրանց նվա զեց ման, բա ցառ ման կամ փո խա րին ման տե սան կյու նից, 
թար մաց նում է կորս ված ախ տա ծին նե րի կամ տոք սին նե րի ո րոն ման ըն թա-
ցա կար գե րը և այլն: 

Ս խե մա 3. Վ տան գի, ռիս կի, ռիս կի նվա զեց ման շղ թա յա կան կա պը

 Վտանգի 
նույնականացում 

Ռիսկի հատկորոշում 

Ընդունելի է, թե ոչ տվյալ ռիսկը 

ՈՉ ԱՅՈ 

Շարունակել 
աշխատանքը 

Դադարեցնել 
աշխատանքը 

Տալ ռիսկի 
նավազեցման 
առաջարկներ 

Ռիսկի նվազեցման միջոցառումներ 

Հսկողություն  
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ԿԵՆ ՍԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՌԻՍ ԿԵ ՐԻ ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՄԱՆ 
Ա ՐԴՅՈՒՆԱՎԵ ՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱ ՀԱՏ ՄԱՆ ԱՈՒ ԴԻՏ ՆԵ ՐԻ 

ԵՎ ՍՏՈՒԳՈՒՄ ՆԵ ՐԻ Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱ ՑՈՒ Մ

 Հիմ նա կան հաս կա ցու թյուն ներ 
Աու դիտ՝ կա ռա վար ման հա մա կար գի քա ղա քա կա նու թյան, ըն թա ցա կար-

գե րի կամ պա հանջ նե րի ամ բող ջու թյան ա պա հով ման վե րա բե րյալ օբյեկ-
տիվ գնա հատ ման հա մա կարգ ված, ան կախ և փաս տաթղ թե րով հիմ նա վոր-
ված գոր ծըն թաց։

 Հա մա լիր աու դիտ՝ կա ռա վար ման տար բեր հա մա կար գե րի քա ղա քա կա-
նու թյան, ըն թա ցա կար գե րի կամ պա հանջ նե րի ամ բող ջու թյուն նե րի ա պա-
հով ման վե րա բե րյալ օբյեկ տիվ և մի ա ժա մա նակ գնա հատ ման հա մա կարգ-
ված, ան կախ և փաս տաթղ թե րով հիմ նա վոր ված գոր ծըն թաց։

 Ներ քին աու դիտն ան վա նում են նաև «ա ռա ջին կող մի» աու դիտ. անց-
կաց նում է կազ մա կեր պու թյունը՝ ղե կա վա րու թյան կող մից վեր լու ծու թյան 
հա մար տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու նպա տա կով, որ պես զի հաս տատ վի 
կամ բարե լավ վի կա ռա վար ման հա մա կար գի/ հա մա կար գե րի ար դյու նա վե-
տությու նը։

Ար տա քին աու դիտ՝ ի րա կա նաց նում են ան կախ աու դի տո րա կան կազ-
մա կեր պու թյուն նե րը (կար գա վո րող կամ հա մա պա տաս խա նու թյան հա վաս-
տում ի րա կա նաց նող)։

 Հա մա տեղ աու դիտ՝ ի րա կա նաց վում է մի ա ժա մա նակ եր կու կամ մի քա-
նի կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից։

Աու դի տի չա փա նիշ ներ՝ քա ղա քա կա նու թյան, ըն թա ցա կար գե րի կամ 
պա հանջ նե րի ամ բող ջու թյուն, ո րն օգ տա գործ վում է աու դի տի ար դյունք նե րի 
հետ հա մե մա տե լու հա մար։

Աու դի տի ար դյունք ներ՝ գրա ռում ներ, փաս տե րի շա րադ րում և աուդիտի 
չա փա նիշ նե րի վե րա բե րյալ այլ տե ղե կատ վու թյուն, ո րը կա րող է ստուգ-
վել։

Աու դի տի եզ րա կա ցու թյուն ներ՝ աու դի տի ար դյունք նե րի հա մա պա տաս-
խա նու թյու նը կամ ան հա մա պա տաս խա նու թյու նը աու դի տի չա փա նիշ նե րին.

Աու դի տոր՝ փոր ձա գետ՝ ան ձ, որն ու նի աու դիտ ի րա կա նաց նե լու լի ա զո-
րու թյուն և ի րա զե կու թյուն։

Աու դի տո րա կան խումբ՝ փոր ձա գետ նե րի խումբ, որոնք ու նեն աու դիտ 
իրա կա նաց նե լու լի ա զո րու թյուն և ի րա զե կու թյուն, ո րոն ցից մե կը ղե կա-
վարն է։

 Տեխ նի կա կան փոր ձա գետ՝ ան ձ, որն իր մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րը 
կամ փոր ձը տրա մադ րում է աու դի տի խմ բին, սա կայն աու դի տի խմ բում ը նդ-
գրկ ված չէ։
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Աու դի տի ծրա գիր՝ մեկ կամ մի քա նի աու դիտ նե րի վե րա բե րյալ պայ մա-
նա վոր վա ծու թյուն՝ պլա նա վոր ված կոնկ րետ ժա մա նա կի համար և ո ւղղ ված 
կոնկ րետ նպա տա կի։

Աու դի տի պլան՝ ճա նա պար հային քար տեզ՝ աու դի տի ի րա կա նաց ման 
մի ջո ցա ռում նե րի նկա րագ րում։

Ի րա զե կու թյուն՝ նա խա տես ված նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար գի տե-
լիք նե րը և հմ տու թյուն նե րը կի րա ռե լու ու նա կու թյուն։

 Կա ռա վար ման հա մա կարգ՝ հա մա կարգ քա ղա քա կա նու թյան և նպա-
տակ նե րի մշակ ման և այդ նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար: 

Շա րու նա կա կան բա րե լա վում՝ կազ մա կեր պու թյուն նե րը պետք է շա րու-
նա կա բար բա րե լա վեն կեն սա բա նա կան ռիս կե րի կա ռա վար ման հա մա կար-
գի ար դյու նա վե տու թյու նը` քա ղա քա կա նու թյան, նպա տակ նե րի, ի նք նաաու-
դի տի ծրագ րի, աու դի տի ար դյունք նե րի, տվյալ նե րի վեր լու ծու թյան, ռիս կե րի 
գնա հատ ման, ո ւղ ղիչ և կան խար գե լիչ գոր ծո ղու թյուն նե րի և կա ռա վար ման 
վե րա նայ ման մի ջո ցով: 

Աու դի տը կա ռա վար ման և վե րահսկ ման ղե կա վա րու թյան քա ղա քա կա-
նու թյանն ա ջակ ցող ար դյու նա վետ և հու սա լի մե թոդ է, որն ա պա հո վում է 
կազ մա կեր պու թյանը ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյամբ, ո րի հի ման վրա 
կազ մա կեր պու թյու նը կա րող է բա րե լա վել իր ըն թա ցա կար գե րը: 

Աու դի տն ու նի 6 հիմ նա կան սկզ բունք ներ՝ 
1) Ամ բող ջա կա նու թյուն՝ աու դի տոր ներն ի րենց աշ խա տան քը կա տա-

րում են ա զն վու թյամբ, աշ խա տա սի րու թյամբ, պա տաս խա նատ վու թյամբ, 
ար դար են, ան կողմ նա կալ, հետ ևում են օ րենսդ րա կան պա հանջ նե րին, ցու-
ցադ րում են ի րենց ի րա զե կու թյու նը: 

2) Ան կողմ նա կա լու թյուն՝ ար ժա նա հա վատ և ճշգ րիտ հաշ վետ վու թյուն-
ներ ներ կա յաց նե լու պար տա վո րու թյուն. աու դի տի եզ րա կա ցու թյուն նե րը 
ճշմար տա ցի են, ճշգ րիտ, նպա տա կային, ժա մա նա կին, պարզ և ամ բող ջա-
կան, ի սկ աու դի տոր նե րի միջև առ կա տա րա ձայ նու թյուն նե րն ու խն դիր ները 
ամ րագր վում են հաշ վետ վու թյուն նե րում:

3) Շր ջա հա յա ցու թյուն՝ աու դի տի ըն թաց քում ջա նա սի րու թյան և ճիշտ ո րո-
շում ներ կա յաց նե լու կա րո ղու թյուն. աու դի տորն ա ռա ջաց նում է վս տա հու թյուն իր 
աշ խա տան քի նկատ մամբ և կա րո ղա նում է հիմ նա վոր ո րո շում ներ կա յաց նել:

4)  Գաղտ նի ու թյուն՝ տե ղե կատ վու թյան ան վտան գու թյուն. աու դի տոր-
ներն ու նեն տե ղե կատ վու թյան կի րառ ման և պաշտ պա նու թյան հա տուկ վար-
վե ցո ղու թյան պար տա վո րու թյուն՝ տե ղե կատ վու թյու նը չհ րա պա րա կե լու և 
ան ձնա կան շա հա դի տա կան և/ կամ կազ մա կեր պու թյան շա հե րը վտան գե լու 
նպա տա կով: 

5) Ան կա խու թյուն՝ աու դի տի եզ րա կա ցու թյուն նե րի ան կողմ նա կա լու-
թյան և օբյեկ տի վու թյան հիմքն է. աու դի տը ան կախ է շա հե րի բա խում նե րից, 
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աու դի տո րը կախ ված չէ աու դի տի են թարկ վող գոր ծա ռույ թի գոր ծող ղե կա-
վա րից:

6)  Վե րար տադ րե լի ու թյուն՝ աու դի տի տե ղե կատ վու թյան ստան դարտ 
ներ կա յա ցում. ար դյուն քում աու դի տի եզ րա կա ցու թյու նը նույ նը կլի նի՝ ան-
կախ աու դի տո րից:

 
Ըստ տե սա կի աու դիտ նե րը լի նում են ո ւղ ղա հա յաց, հո րի զո նա կան։
1) Ուղ ղա հա յաց աու դի տի ժա մա նակ ը նտր վում է կոնկ րետ գոր ծըն թաց, 

և ի րա կա նաց վում է վեր ջի նիս հա մա պա տաս խա նու թյան գնա հա տում գոր-
ծող քա ղա քա կա նու թյուն նե րին (օ րի նակ՝ ՊՇՌ–պո լի մե րա զային շղ թա յա կան 
ռե ակ ցի այի մե թո դով հե տա զո տու թյան ի րա կա նա ցու մը):

2)  Հո րի զո նա կան աու դի տի ժա մա նակ ը նտր վում է կա ռա վար ման կոնկ-
րետ ո ւղ ղու թյուն (օ րի նակ՝ կեն սա բա նա կան ռիս կե րի կա ռա վա րու մը լա բո-
րա տո րի ա յում):

 Գո յու թյուն ու նի նաև ը նդ լայն ված աու դիտ, ե րբ գնա հատ վում է կա ռա-
վար ման ամբո ղջ հա մա կար գը, կամ մաս նա կի աու դիտ, ե րբ գնա հատ վում է 
կա ռա վար ման հա մա կար գի բա ղադ րի չը կոնկ րետ գոր ծըն թա ցի հա մար: 

Աու դիտ նե րը և ստու գում նե րը հա ճախ կի րառ վում են որ պես կեն սա բա-
նա կան ռիս կե րի կա ռա վար ման ար դյու նա վե տու թյան չափ ման ա ռաջ նային 
ե ղա նակ ներ: Աու դիտ նե րի ի րա կա նաց ման նպա տա կը գոր ծող կա ռա վար-
ման հա մա կար գե րում բա ցե րի հայտ նա բե րումն է, այլ ոչ թե սխալ նե րի բա-
ցա հայ տու մը և պատ ժի կի րա ռու մը: Աու դի տը գնա հա տում է մի այն այն, ին չը 
նպա տա կադր վել էր գնա հա տել:

 Լա բո րա տո րի ա յում կեն սա բա նա կան ռիս կե րի կա ռա վար ման (ԿՌԿ) 
գործըն թա ցն ի րա կա նաց նե լու հա մար աու դի տը ա մե նա կար ևոր գոր ծիք նե-
րից է, ո րն օգ նում է հայտ նա բե րել ԿՌԿ հա մա կար գի բա ցերը, ինչպես նաև 
մշ տա դի տար կել լա բո րա տո րի այի կող մից ար դեն հատ կո րոշ ված ռիս կե րը և 
գնա հա տել ռիս կե րի նվա զեց ման մի ջո ցա ռում նե րի ար դյու նա վե տու թյու նը:

 Հա մա ձայն CWA 15793 ստան դար տի պա հան ջի՝ յու րա քան չյուր կազ մա-
կեր պու թյուն պետք է ներդ նի իր ռիս կե րին հա մա պա տաս խան աու դիտ նե րի 
ծրա գիր: 

Աու դի տը պլա նա վո րե լիս ան հրա ժեշտ է ՝
1) հս տա կեց նել աու դի տի նպա տա կը
2) հս տա կեց նել աու դի տի մասշ տա բը
3)  հատ կո րո շել ցու ցա նիշ նե րը
4)  նա խա պատ րաս տել աու դի տի գոր ծի քը 
5) ընտ րել հա մա պա տաս խան դա սըն թաց ներ ան ցած աու դի տոր ներ
6) հս տա կեց նել ժա մա նա կա ցույ ցը:
 Ֆոր մալ աու դիտ նե րը սո վո րա բար ու նե նում են հետ ևյալ փու լե րը.
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1)  Բաց ման ժո ղով. ե րբ աու դի տոր նե րը հան դի պում են շա հագր գիռ նե րի 
հետ և ներ կա յաց նում են աու դի տի նպա տա կը և գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գիրը:

2)  Բուն գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քը. ե րբ աու դի տոր նե րը գնա հա տում 
են նա խապես հատ կո րոշ ված ցու ցա նիշ նե րը՝ հիմն վե լով հար ցազ րույց նե րի, 
փաս տաթղ թե րի, գրա ռում նե րի ու սում նա սի րու թյուն նե րի և այլ նի վրա:

3) Փակ ման ժո ղով. ե րբ աու դի տոր նե րը շա հագր գիռ նե րին ներ կա յաց-
նում են աու դի տի նախ նա կան ար դյունք նե րը և քն նար կում են հնա րա վոր 
ան հա մա ձայ նու թյուն նե րը:

4)  Զե կույ ցի նա խա պատ րաս տում:

 Լա բո րա տո րի ա յում ի րա կա նաց ված աու դիտ նե րից հե տո, հայտ նա բեր-
ված թե րու թյուն նե րի հի ման վրա, կազմ վում է ո ւղ ղիչ գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ծրա գիր, որ տեղ հս տա կեց ված են յու րա քան չյուր մի ջո ցառ ման պա տաս խա-
նա տուն և ժամ կետ նե րը, ի նչ պես նաև ո ւղ ղիչ գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի 
մշտա դի տարկ ման պա տաս խա նա տուն: 

Աու դիտ նե րը և ստու գում նե րը կի րառ վում են կա տա րո ղա կա նի գնա հատ-
ման հա մար, սա կայն դրանք տար բեր վում են մի շարք ա ռանց քային հար ցե-
րում՝ այն է.

1) Ս տու գում նե րը հիմ նա կա նում մի ա մո մենտ են ի րա կա նա նում, որ-
պեսզի գնա հա տեն՝ գոր ծըն թաց նե րը պատ շաճ պայ ման նե րո՞ւմ են ի րա կա-
նա նում, և լա բո րա տոր պատ շաճ աշ խա տե լա կար գե րի կա նոն նե րին հետևո՞ւմ 
են: Ստու գում նե րի ժա մա նակ հիմ նա կա նում տր վում են հար ցեր, ո րոնց 
ա կնկալվում է «այո» կամ «ոչ» պա տաս խան: Ստու գում նե րը կենտ րո նա նում 
են ո րո շա կի հար ցե րի վրա հա մա կար գի հա մա տեքս տում: 

2) Աու դիտ նե րը հիմ նա կա նում կենտ րո նա նում են կա ռա վար ման հա մա-
կար գե րի և գոր ծըն թաց նե րի վրա: Աու դիտ նե րի ըն թաց քում հի մ նա կա նում 
տր վում են հետ ևյալ հար ցե րը՝ «ինչ պե՞ս», «ի՞նչ» և «ին չո՞ւ»: Աու դի տը դի տար-
կում է հա մա կար գը սկզ բից մինչև վերջ: Աու դի տի ար դյունք նե րի վեր լու ծու-
թյու նը ա վե լի բարդ է: 

Աու դիտ նե րը և ստու գում նե րը կի րա ռում են միև նույն մո տե ցու մը՝ PDCA 
շրջա փու լը, ո րը կի րառ վում է նաև ԿՌԿ այլ գոր ծըն թաց նե րի դեպ քում:

1) Պ լա նա վոր ման փու լում ի րա կա նաց վում է աու դի տի նա խագ ծում՝ ո րոշ-
վում են աու դի տի նպա տակ նե րը (ն պա տա կից է բխում հե տա գա բո լոր քայ լե րի 
հա ջոր դա կա նու թյու նը), մասշ տա բը, չա փա նիշ նե րը: Ո րոշ վում է աու դի տի տե-
սա կը: Հատ կո րոշ վում են ռե սուրս նե րը, ի րա կա նաց վում է աու դի տո րա կան թի-
մի ը նտ րու թյուն, նա խագծ վում է աու դի տի ի րա կա նաց ման ժա մա նա կա ցույ ցը:

2)  Կա տար ման փու լում կատար վում է ան հրա ժեշտ փաս տաթղ թե րի 
ուսում նա սի րու թյուն, հար ցազ րույց ներ, տե ղե կատ վու թյան հա վա քագ րում և 
ու սում նա սի րու թյուն:
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3) Ս տուգ ման փու լում ի րա կա նաց վում է ձեռք բեր ված փաս տաթղ թե-
րի լի ար ժե քու թյան ստու գում, ձեռք բեր ված տե ղե կատ վու թյան պար զա բա-
նում, պատ րաստ վում է զե կույ ցի նա խա գի ծը և ներ կա յաց վում է կար ծի քի, 
շա հագր գիռ նե րի կար ծիք նե րի քն նար կու մից հե տո այն վերջ նա կա նաց վում է:

4)  Գոր ծե լու փու լում ամ փոփ վում և գնա հատ վում են աու դի տի արդյունք-
նե րը, ո րոշ վում են ան հրա ժեշտ ո ւղ ղիչ գոր ծո ղու թյուն նե րը, և մշակ վում է 
ո ւղղիչ գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրա գիր: 

Աու դիտ նե րը և ստու գում նե րը պա հան ջում են ժա մա նակ և ջան քեր՝ 
դրանց նա խա պատ րաստ ման, ի րա կա նաց ման և հայտ նա բեր ված ար դյունք-
նե րի հիման վրա ար դյու նա վետ ո ւղ ղիչ գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա կա նաց նե-
լու հա մար: ԿՌԿ հա մա կար գում աու դիտ նե րի ար դյու նա վետ հա մա կար գի 
ներդր ման հա մար ղե կա վա րու թյան հանձ նա ռու թյու նը ա ռանց քային դեր է 
կա տա րում, ա ռանց որի աու դիտ նե րը կլի նեն ժա մա նա կի, ռե սուրս նե րի վատ-
նում և կծա ռայեն լոկ սխալ նե րի և պատ շաճ աշ խա տե լա կար գե րին չհետ ևե լու 
վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան փաս տաթղ թա վոր ման մի ջոց: 
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