
 

ՄԱՄՈՒԼԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  

Սեպտեմբերի 9-ը Առաջին օգնության համաշխարհային օրն է  
Առաջին օգնությունը և կենցաղայինպատահարները 

 

Սեպտեմբերի 9-ին ամբողջ աշխարհումնշվումէ Առաջին օգնության 
համաշխարհային օրը: Դրա նպատակն է բարձրացնելկյանքերփրկելու համար 
առաջին օգնության գիտելիքների ու հմտություններիկարևորության վերաբերյալ 
իրազեկությունը, ինչպես նաև ջատագովել, որ դրանքհասանելի 
լինենյուրաքանչյուրին:  

Ամեն տարի միլիոնավորմարդիկվնասվածքներ են ստանում կամ մահանում 
են՝ անհամապատասխան արձագանքի կամ ուշացած օգնության պատճառով: 
Առաջին օգնությունըարդյունավետ և արագ գործողությունների 
շարքումկենսականնշանակությունունեցողայն առաջինքայլնէ, որնօգնում 
էկանխել լուրջ վնասվածքները և մեծացնելփրկվելուշանսերը:  

Առաջին օգնությունըառավել անվտանգ և դիմակայունհամայնքներկառուցելու 
կարևոր բաղադիչներից է, ինչն էլ իր հերթիննպաստում է 
աղետներիննախապատրաստվածությանը և 
առողջապահականվտանգներինվազեցմանը:  

Արդեն երկար տարիներ է, ինչ «Առաջին օգնությունը» Հայկական Կարմիր խաչի 
ընկերության (ՀԿԽԸ)  ռազմավարականուղղություններից է:   
 

- Մենք մեծապեսկարևորում ենք Առաջին օգնության 
գիտելիքներիտարածումը բնակչության տարբերխմբերիշրջանում, և 
մշտապեսզարգացնում ենք մեր կարողություններն այս ոլորտում:  Վերջին 
տարիներինմեծթվովդասընթացներ ենք 
իրականացրելհատկապեսսահմանամերձ մարզերի համայնքներում, 
քանի որ դրանք առավելխոցելի են, - նշում է ՀԿԽԸ Գլխավոր քարտուղար 
Աննա Եղիազարյանը:  
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ՀԿԽԸ-նմիակն է երկրում, որ Առաջին օգնության 
Եվրոպականխորհրդատվականկենտրոնիչափանիշներին համապատասխան 
դասընթացներ է իրականացնումտարբերտարիքային և 
մասնագիտականխմբերի համար՝ արտակարգիրավիճակներից և 
դժբախտպատահարներից բնակչության խոցելիությունընվազեցնելու 
նպատակով: ՀԿԽԸ Առաջին օգնության 
ուսումնամեթոդականկենտրոնիմասնագետներնիրականացնում են նաև ԱՕ 
սպասարկումզանգվածային միջոցառումների ժամանակ, ինչպես նաև 
ծրագրեր` ուղղված երեխաների անվտանգ վարքագծիդաստիարակմանը:  
 

Այս տարվա թեման կենցաղայինարտակարգպատահարներն են, այն դեպքերը 
որոնք անսպասելի ու հանկարծակի տեղի են ունենում տանը, և կարող են լուրջ 
վնասվածքի կամ մահվանպատճառդառնալ: Այդ պատճառով, մենք ցանկանում 
ենք բարձրացնել այն հնարավոր վտանգների վերաբերյալ իրազեկվածությունը, 
որոնցմարդիկ կարող են առնչվել իրենց տներում, ինչպես նաև ներկայացնել 
այն պարզ քայլերը, որոնք կարելի է 
ձեռնարկելառօրյայումհանդիպողարտակարգիրավիճակներինդիմակայելու 
համար:  

 

 

Հայկական Կարմիր խաչի ընկերությունը (ՀԿԽԸ), լինելով Կարմիր խաչի և 
Կարմիր մահիկի միջազգային շարժման լիիրավ անդամ, առաջնորդվում է 
Շարժման հիմնարարսկզբունքներով և հանդիսանում է 
կառավարությաննօժանդակկառույց` մարդասիրական ոլորտում: 
ՀԿԽԸառաքելությունն է նվազեցնել բնակչության խոցելիությունը` 
մարդասիրությանուժիմոբիլիզացմամբ, նախապատրաստվելդիմակայելու այն 
իրավիճակներին, որոնք կարող են բնակչության խոցելիությանպատճառդառնալ, 
ցուցաբերել անհրաժեշտ օգնություն` սատարելովսոցիալ-
տնտեսականծանրպայմաններումգտնվողմարդկանց:  
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