
 

Արցախում ստեղծված իրավիճակի  ծանր հետքերը հայ ժողովրդի  կյանքում դրոշմվել են  

հավիտյանս,  փշրելով մեր բոլորի հույսերը և խցկելով մեզ անդունդը, որտեղից ելքը՝ մռայլ է 

,գրեթե չի երևում, բայց  մենք, մի կողմ դնելով մեր սպիացած վերքերը , գիտակցաբար մխրճվել 

ենք  կեղտոտ իրականության մեջ: Այժմ ապրում ենք   սպասումով,  փորձում համակերպվել 

կատարվածին և ապագայի հետ հույսեր չկապելով ՝ ապրել ներկայով: Արցախյան երեք 

պատերազմների արդյունքում հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց թիվը աճում  է և դրա 

հետ մեկտեղ պահանջարկ է առաջանում ստեղծել այնպիսի վայրեր, որտեղ ֆիզիկական 

տարբեր խնդիրներով մարդիկ կարողանան հնարավորինս բարելավել իրենց առողջական 

վիճակը: Դեռևս 1998 թվականին Բարոնուհի Քերոլայն Քոքսը  չէր կարող պատկերացնել, որ  իր 

կողմից նախաձեռնած վերականգնողական կենտրոնը ծառայելու է երեք պատերազմ տեսած 

ժողովրդին:  Իսկ ապրիլյան քառօրյան  և արցախյան երրորդ պատերազմը ևս մեկ անգամ 

փաստեցին , որ Արցախը կարիք ունի վերականգնողական ևս մի քանի կենտրոնների: Նման 

բուժհաստատությունների բացումը հնարավոություն կտա մի շարք բուժվողների տարեկան մի 

քանի անգամ օգտվել վերականգնողական բուժումից և ունենալ տեսանելի արդյունքներ: 



 

Ստեփանակերտի Քերոլայն Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնի տնօրեն Վ. 

Թադևոսյանը և մի քանի աշխատող պատերազմի օրերին գտնվելով Արցախում , իրենց 

հնարավորության սահմաններում փորձում էին աջակցել մեր բնակիչներին:  Նրանք 

պարբերաբար այցելում էին թաքստոցներում գտնվող մեր հայրենակիցներին և անհրաժեշտ 

բուժօգնությունը ցուցաբերում նրանց: Պատերազմի ողջ ընթացքում հայ ժողովրդի կողքին էր 

մեր հավատարիմ ընկեր և բարեկամ Ք. Քոքսը , ով ոչ միայն իր վշտակցությունն հայտնեց , այլև 

անձամբ ժամանեց Արցախ , կոնկրետ իրավիճակին տիրապետելու համար: 



 

 



  Քերոլայն Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնում բուժում են ստանում 

հաշմանդամություն ունեցող անձինք՝ առանց տարիքային սահմանափակումների,  ովքեր 

կորցնելով հավատը կյանքի նկատմամբ, այստեղ հանդիպում  են մեծ և ուժեղ ընտանիքի, ովքեր 

պատրաստ են նոր շունչով լցնել նրանց կյանքը: Այստեղ բուժվողները  ստանում են  հետևյալ 

ծառայությունները՝ բժիշկ - վերականգնողաբանի խորհրդատվություն, ֆիզիկական թերապիա, 

էրգոթերապիա, բոբաթ-նեյրոզարգացողական թերապիա, հոգեբանի և լոգոպեդի ծառայություն, 

սոցիալական ծառայություն, ջրաբուժություն, սպորտի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և 

արվեստի դասընթացներ:  Կենտրոնին կից գործում է նաև մանկական առողջության կենտրոնը  

, որտեղ բուժում են ստանում ֆիզիկական և մտավոր տարբեր խնդիրներ ունեցող 2-7 տարեկան 

երեխաներ  և աուտիզմի  խնամքի և բուժման կենտրոնը, որի նպատակն է բարելավել 

աուտիզմով և ՄՈՒԿ ախտորոշում ունեցող երեխաների կյանքի որակը: 

 

  Կենտրոնը շարունակում է իր հավատարիմ առաքելությունը ՝լինելով հայ զինվորի 

կողքին ՝մշտապես աջակցելով և ձգտելով հասնել ավելիին: Այսօր կենտրոնի  բուժվողների 

մեծամասնությունը պատերազմի հետևանքով տարբեր աստիճանի վիրավորում ստացած 

զինծառայողներն են , ինչպես նաև քաղաքացիական անձիք:  Չնայած շենքային վատթար 

պայմաններին և ոչ բավարար սարքավորումներին այստեղ յուրաքանչյուր բուժվող ստանում է 



անհատական մոտեցում,  ձգտելով հասնել առավելագույն արդյունքների: Կենտրոնը լիարժեք 

վերսկսել է իր աշխատանքային գործունեությունը  , փորձելով ապահովել բոլոր անհրաժեշտ 

պայմանները լիարժեք բուժումը շարունակելու համար: Նման կենտրոնների  ստեղծումը  մեծ 

հնարավորություն է ընձեռում մարդկանց   կրկին վերգտնելու իրենց և շարժվել այն 

ճանապարհով , որը տանում է դեպի նոր կյանք`լեցուն բազում հույսերով: 

 



 

 


