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Նամակ Աողջության գործակալության ղեկավարությունից 
Արդարությունը  ամենակարևոր  խնդիրն է, որին  առերեսվում է  
համայնքն այսօր  
Իբրև Առողջության  գործակալություն՝ մեր պարտականությունն է երաշխավորել, որ  յուրաքանչյուր 
անձ  ունենա ռեսուրսներ և  հնարավորություններ՝ անհրաժեշտ  լավագուն առղջության և  բաօրության 
համար։ Ձեր մաշկի գույնը,  այն, թե որտեղ եք ապրում, որտեղ եք ծնվել,  ինչպես եք արտահայտում ձեր 
սեռը,  ում եք սիրում և որքան գումար եք վաստակում, չպետք է  կանխորոշեն  ձեր առողջության  
կարգավիճակը  կամ ակնկալիքը   կյանքից։  Սակայն  տվյալները ցույց են տալիս, որ  այս  գործոնները   
զգալիորեն  ազդում են  առողջության վրա և  նպաստում   շատ անդունդներին, որոնք տեսնում ենք  
առողջության  արդյունքներում, մասնավորապես  ռասայական կամ ազգային, աշխարագրական  և  
եկամտային մակարդակում։ Դա անարդար է, անազնիվ և անխուսափելի։  
Հաջորդ 5 տարիներին Առողջության  գործակալությունը  կմիանա ուրիշներին,  որպեսզի  աջակցի   
առողջության անարդարությունները նվազեցնելու և վերացնելու  ջանքերին  երաշխավորելու համար  
արդար և անաչառ  առողջության արդյունքներ Լոս Անջելեսի շրջանում։ Սա կներառի  կենտրոնացում 
նրա վրա, թե որտեղ ենք տեսնում  ամենամեծ անդունդներից որոշները  առողջության արդյունքներում,  
ինչպես  նորածնային մահացության   ցուցնիշները,  սեռական ճանապարհով  փոխանցվող վարակների 
ցուցանշները  և վատ առողջությունը  թունավոր արտանետումների հետևանքով։  Մեր աշխատանքը 
կընդգրկի  ռազմավարություններ, որոնք  պտտվում են  մարդկանց ամրապնդումից  մինչև 
համակարգերի ամրապնդման  շուրջ, որոնք  նպաստում են որոշ համայնքների և   վնասում  ուրիշների։ 
Այս ռազմավարությունները  ներառում են՝  տրամադրել  առողջության մասին  օգտակար  և ընդգրկուն  
տեղեկատվություն, որն  արտացոլում է  մարդկանց ապրած փորձառությունները,  աջակցել  
քաղաքականության և  համակարգերի փոփոխությանը՝ երաշխավորելու  հնարավորությունների և 
ռեսուրսների  արդար բաշխումը, մասնակցել հանրային, մասնավոր և համայնքային   
համագործակցություններին, որոնք  իշխանություն են կիսում և  հարգում են   համայնքային ձայները, և  
ամրապնդել  արդար մշակույթ ստեղծելու  և  առողջության  արդարություն կերտելու մեր   ներքին  
կարողությունը։   
Միացե՛ք մեզ առողջության արդարության  այս շարժումը կառուցելու գործում։  Միասին մենք կարող 
ենք  դարձնել Լոս Անջելեսի շրջանը  համայնք, որտեղ յուրաքանչյուրը  ունի  այն, ինչ պեանհարժեշտ  է 
նրան բարգավաճելու համար։  
Անկեղծորեն, 
 
Դոկ. Բարբարա Ֆերեր 
Տնօրեն 
Հանրային առողջության 
վարչություն 
Դոկ․  Քրիստինա Գելի 

Տնօրենի պաշտոնակատար 
Առողջապահության 
ծառայությունների 
վարչություն  
 

Դոկ․   Ջոնաթան Շերին 
Տնօրեն 
Հոգեկան առղջության 
վարչություն 

 
Ֆրեդ Լիֆ 
Ժամանակավոր տնօրեն 
Առողջության գործակալություն 
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Ներածություն և նպատակ  

Ի՞նչ  է  առողջության արդարությունը: 
Առողջությունը կետվում  է  համայնքային պայմաններից, որոնցում ապրում ենք,  սովորում, 
աշխատում, խաղում և  երկրպագում։  

Այս պայմանները ներառում  են․   
 

 

Լավ դպրոցներ  

 

Ծաղկող և  
ընդգրկուն 
տնտեսություն 

 

Անվտանգ և  
աջակցող 
թաղամասեր 

 

Ուղեժ 
հասարակական  
կապեր 

 

Որակյալ  
առողջապահություն 

 

Կայուն, առողջ 
միջավայրեր 

 
Առողջության արդարությունը այն է, երբ  յուրաքանչյուրին հասանելի են   լավագույն առողջության և 
բարօրության համար անհրաժեշտ  պայմանները։   
Լոս Անջելեսի շրջանում կան բազմաթիվ  համայնքներ, որոնք ունեն համայնքային  պայմաններ, որ  թույլ 
են տալիս  անդամներին  բարգավաճել։ Սակայն,  մենք շարունկում են  խիստ տարբերություններ  
տեսնել առողջության արդյունքներում Լոս Անջելեսի շրջանով մեկ՝ մեծամասամբ աշխարհագրության 
(վայրի),  ռասայի և ազգության հիման վրա։ Կախված նրանից, թե  որտեղ ենք ապրում  և մեր մաշկի  
գույնից,  քիչ թե շատ հավանական է, որ  մեզ հասանելի լինեն ռեսուրսները և   հնարավորությունները, 
որոնք թույլ են տալիս մեզ  դառնալ առողջ և  բարգավաճել։ Այս տարբերությունները  անցյալի և 
ապագայի քաղաքականությունների և պրակտիկաների արդյունք են, որոնց վրա ազդում են  
նախապաշարմունքը, խտրականությունը և համակարգված  ռասիզմը։ Մեր լեզուն,  եկամուտը,  
սեռական կողմորոշումը, ձեռքբերովի սեռը և  կենսաբանական  սեռը, ֆիզիկական  և  մտավոր 
կարողությունները և կրոնը   ևս գործոններ են, որոնք ազդում են մեր առողջության վրա նմանատիպ  
անարդար քաղաքականությունների և պրակտիկաների պատճառով։  
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Այդպիսի  անարդարությունները  առողջության արդյունքներում  անարդար, անազնիվ և անխուսափելի 
են։ Ռեսուրսները  և ռազմավարությունները  պետք  է  իրենց տեղը դրվեն, որպեսզի երաշխավորեն, որ 
բոլորն ունենան այն, ինչի կարիքն  ունեն  առողջ և լավ լինելու համար։  
 

Ի՞նչ է Առողջության  արդարության կենտրոնը։  
Առողջության արդարության կենտրոնը (Կենտրոնը) Լոս Անջելեսի շրջանի Առողջության  
գործակալության   նախաձեռնությունն է, որը ղեկավարվում է Հանրային առողջության  
վարչության կողմից՝  Առողջության ծառայությունների և  Հոգեկան առողջության 
վարչությունների հետ համագործակցությամբ։ Կենտրոնը պաշտոնապես բացվել է 2017թ․   
հոկտեմբերին և  ձգտում է  առաջ մղել  ռասայական, սոցիալական, տնտեսական և  
բնապահպանական արդարություն Շրջանի  նվիրյալ գործընկերների, տեղական 
կազմակերպությունների և  համայնքի անդամների հետ համագործակցությամբ։  Կենտրոնը 
կմեծացնի  գոյություն ունեցող  առողջության  արդարության ջանքերը   համայնքներում և 
ձգտում է․   

• Ճանաչել, որդեգրել և  տարածել առողջության արդարության  լավագույն 
պրակտիկաները,  

• Կապել,  համակարգել և   համագործակցել առողջության արդարության հետ կապված 
աշխատանքի շուրջ,  

• Բարձրացնել կոլեկտիվ կարողությունն ու պարտավորությունը՝  ստեղծելու  
ընդգրկուն,  արդար և  հարգալից շրջան։   

 

Ո՞րն  է Գործողության ծրագրի  նպատակը։   
 

Առողջության արդարության կենտրոնի Գործողության ծրագիրը ուղղորդելու է կենտրոնի 
գործունեությունները 6 տարվա ընթացքում: Այն նույնականացնում է ապագայի մեր 
տեսլականը և այնտեղ տանող մեր ճանապարհը: Առաջին տարին ներառում է սկզբնական 
փուլ, իսկ դրան հետևելու են իրագործման 5 տարիներ:  
 
Ծրագիրը նախանշում է մի շարք ռազմավարական առաջնահերթություններ, նպատակներ, 
ռազմավարություններ և մտադրություններ աշխատանքը կենտրոնացնելու համար, և 
սահմանված արդարության մի շարք նպատակների հասնելու հանրային պարտավորություն 
է: Մենք ակնկալում ենք, որ այս գործունեությունները կխթանեն առողջության արդարության 
մշակույթ և կկառուցեն շարժում` երաշխավորելու, որ Լոս Անջելեսի շրջանում յուրաքանչյուրը  
հասնի իր առողջական ներուժին:  
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Արդարություն։ Թվերով 

Առողջության անարդարությունների  մի պատկեր Լոս Անջելեսի շրջանում   

Երկար և առողջ կյանք ապրելու  հավանականությունը  հավասար չէ  անհատների շրջանում, և  կյանքի 
տևողության ցուցանիշները  տարբերվում են  համայնքների մեջ։ Լոս Անջելեսի  շրջանում   անձի ռասան և 
ազգությունը,  սեռը,  սեռական կոզմնորոշումը, սոցիալ-տնտեսական կարգավճակը և  թաղամասը օգնում են 
որոշել, թե որքան երկար նա  կապրի,  որոշել նրա հիվանդանալու  ռիսկը,  հոգեկան առողջության  
կարգավիճակը և խնամքի հասանելիությունը։ Այս  հատկանիշների վրա հիմնված  առողջության 
անարդարությունները ազդում  են   շրջանի  համընդհանուր առողջության և բարօրության վրա, և  որոշ խմբեր 
զգում են  այս անարդարությունների   անարդար  բեռը։  Լոս Անջելեսի շրջանում   գունավոր  ռասաների մարդիկ 
և զուրկ  համայնքնեը հաճախ ամենախիստ անհամաչափություններն են կրում իրենց վրա։  

Առողջության  անարդարությունները ռասայի և ազգության հիման վրա 

Կյանքի տևողությունը  Մահացությունը շաքարախտից 

Միջինը, սևամորթները ունեն 6,5 տարի 
բաց  կյանքի տևողության մեջ՝ 
սպիտակամորթների հետ համեմատած։ 

 Բնիկ հավայացիները և Խաղաղ օվկինոսի կղզիաբնակները  
մահանում են շաքարախտից գրեթե 4 անգամ ավելի շատ, քան  
սպիտակամորթները։  

                          
     80.5 տարի            73.9 տարի 
  սպիտակ              սև 

Կյանքի տևողությունը  ծնվելիս 

 

 
   

Նորածնային մահացություն  Սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակներ 

Սևամորթների երեխաները 3 անգամ 
ավելի շատ են ենթարկվում նորածնային 
մահացության՝ սպիտակամորթների և  
ասիացիների երեխաաների համեմատ։    

 Սևամորթները ավելի  քան 4 անգամ  ավելի շատ են  
ենթարկվում խլամիդիոզ հիվնադությանը՝ սպիտակամորթերի 
համեմատ և   6 անգամ  ավելի շատ ասիացիների համեմատ։  
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Խնամքի հասանելիության դժվարություն Խնամքի ոչ կանոնավոր աղբյուր (18-64 տ․  մեծահասակների 
շրջանում)  

Լատինոները  ավելի քան  2 անգամ ավելի 
հավանական է, որ դժվարություն ունենան 
բժշկական խնամքի հասանելիության հետ 
կապված` սպիտակամորթների հետ 
համեմատած։  
 

 Ամերիկյան  հնդկացիները  և Ալյասկայի տեղաբնիկները  2 
անգամ  ավելի հավանական է, որ  չունենան 
առողջապահության կանոնավոր աղբյուր սպիտակամորթների՝ 
հետ համեմատած։ 

 

                 
    12.7%                31.2% 
      Սպիտակներ                    Լատինոներ 

Մեծահասակների %, ովքեր բժշկական 
խնամքի հասաելիության դժվարություն 

ունեն, երբ դրա կարիքն ունեն։   

  

  

Մոխրագույնը նշում է խումբը, որը լավագույն արդյունքն ունի յուրաքանչյուր բնագավառում,  դա շատ հաճախ 
սպիտակամորթներն են։  Մուգ մանուշակագույնը վատագույն արդյունքով խումբն է ։ Մենք դեռ օգտագործում 
ենք  սպիտակամորթներին իբրև հղումային խումբ, երբ ասիացիներն ունեն ավելի լավ կամ նմանատիպ 
արդյունքներ, որովհետև սպիտակամորթները ամենակայունն են լավագույն արդյունքներ ունենալիս, իսկ 
սպիտակ ասիացիները երբեմն ավելի լավ արդյունքներ ունեն։ Ասիացիներն ընդհանրաապես և շատ 
ասիական ենթախմբեր դեռևս հավանական է, որ առերեսվն ավելի աղքատիկ արդյունքների այլ 
բնագավառներում՝ սպիտակամորթների հետ համեմատած։ Տվյալների աղբյուրների և նշումների ավելի 
ամբողջական ցանկի համար խնդրում ենք՝ հղո՛ւմ արեք Հավելաված Ա-ին։  
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Առողջության անարդարություններ հիմնված քաղաքների և համայնքների վրա 

Առողջությունը Լոս Անջելեսի շրջանում տարբերվում է՝ հիմնված նրա վրա, թե որտեղ են մարդիկ 
ապրում։ Քաղաքներն ու համայնքները շրջանի կտրվածքով ունեն ոչ հավասար կյանքի տևողություն,  
ծնելիության արդյունքներ, առողջական խնամքի նկատմամբ  հասանելիություն՝ ի թիվս  այլ 
առողջական արդյունքների և ռեսուրսների, որոնք պահանջվու  են  լավագույն առողջության համար։  

Կյանքի տևողություն 
Կյանքի միջին տևողությունը շրջանում կարող է տարբերվել 12 տարով՝ հիմնված նրա վրա,  թե որտեղ ենք 
ապրում։  

 

 

Նորածնային մահացություն 
Լանկաստերում երեխաները 5.5 անգամ ավելի շատ մահանում են նախքան մեկ տարեկան դառնալը,  քան 
Ռոուլանդ Հայթսում։ 

 

Չապահովագրված ցուցանիշներ 
Չապահովագրված ցուցանիշները դրամատիկ կերպով տարբերվում են շրջանի քաղաքներում և 
համայնքներում մինչև  40% տարբերությամբ։  

87.5 87.2 87.1 86.8 86.4

78.5 77.1 76.9 76.7 75.9

Վոլնաթ ՍերրիտոսՌոուլանդ Հայթս Մեյուդ Բեվեռլի Հիլզ Պալմդեյ ՔոմփթոնԼԱ Քաղ․ խ․ շրջ․ՎեստմոնտԼանկաստերԿ
յա

նք
ի

տ
ևո

ղո
ւթ

յո
ւն

ը
ծն

վե
լի

ս

5 քաղաքներ/համայնքներ կյանքի ԱՄԵՆԱԲԱՐՁՐ 
տևողությամբ

5 քաղաքներ/համայնքներ կյանքի ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ
տևողությամբ 

1.3
2.1 2.3 2.8 3.0

6.3 6.3 6.4 7.0 7.3

Ռոուլանդ ՀայթսԼԱ քաղ․ խ շրջ․ 5Բելֆլաուր ԴոունիԼԱ քաղ․ խ շրջ․ 4 Հանթինգթոն ՓարկԼԱ քաղ․ խ շրջ․ 8Լեյքուդ Քոմփթոն Լանկաստեր
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նո
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5 քաղաքներ/համայնքներ նորածնային ԱՄԵՆԱՑԱԾՐ մահացությամբ
և մ

5 քաղաքներ/համայնքներ նորածնային ԱՄԵՆԱԲԱՐՁՐ
մահացությամբ
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Այս տվյալները հիմնված են Լոս Անջելեսի շրջանի 86 քաղաքների և համայնքների հաշվարկների հիման վրա։ Տվյալների աղբյուրների և 

նշումների ամբողջական ցուցակի համար խնդրում եմ հղո՛ւմ կատարեք Հավելված Ա-ին։ 

Քաղաքի և համայքնի վրա հիմնված ավելի շատ առողջական տվյալների 
համար խնդրում եմ այցելե՛ք  

http://ph.lacounty.gov/ohae/cchp՝  2018թ․   հունիսի 30-ին դիտելու  Հանրային 
առողջապահության վարչության՝ քաղաքային և  համայնքային ուրվագծերի 

շարքերը Լոս Անջելեսի շրջանի  86 քաղաքների և համայնքների համար։ 
 
Ուշադրություն: Ուրիշ է՞լ ինչպես է առողջությունը տարբերվում  շրջանում։ 

Կան մի քանի այլ ձևեր, որոնցով առողջական անարդարությունները դրսևորվում են շրջանում, ինչպես անձի 
սեռական կողմնորոշման կամ գենդերային ինքնության հիման վրա։ Հանրային առողջապահության 
վարչությունը աշխատում է բարելավել տվյալներ հավաքումն ու հաղորդումը սեռական կողմնորոշման և 
գենդերային ինքնության հիման  վրա ավելի լավ հասկանալու համար  այս խմբերի  նկատմամբ 
անարդարությունները։ Ստորև ներկայացված են շրջանի տվյալների սահմանափակ օրինակներն։   

Տղամարդիկ, 
ովքեր 
ունենում են 
սեռական 

հարաբերություն տղամարդկանց հետ կազմում են ՄԻԱՎ ախտորոշման 84 
տոկոսը  2014թ․ ։ 

Մարդիկ, ովքեր 
նույնականանում 
են իբրև 
երկսեռական  2 
անգամ  ավելի 
հավնական է, որ 
ենթարկվեն 
դեպրեսիայի՝ 
ավանդական 
կողմնորոշում 
ունեցող մարդկանց 
հետ համեմատած։  

Տվյալների աղբյուրների և նշումների ամբողջական ցանկի համար խնդրում եմ հղո՛ւմ արեք հավելված Ա-ին։. 

 

4.0% 6.8% 7.0% 8.3% 9.4%

42.8% 43.0% 43.2% 43.8% 45.6%
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Հասնել արմատին 

Առողջության անարդարությունները ահատական ընտրության և վարքի արդյունք չեն, ոչ էլ պատահում են 
մեկուսի։ Բնակչության առողջության մոտավորապես 40%-ը կարելի  է բացատրել առողջության սոցիալական  
գործոններով, սոցիալական և տնտեսական գործոններով, ինչպիսիք կրթությունը, կացարանը և եկամուտը, 
որոնք կարևոր են լավագույն առողջությանն անհրաժեշտ ռեսուրսներին և հնարավորություններին հասնելու 
համար։ i Արդյունքները այս գործոնների կտրվածքով վեր են հանում նմանատիպ անարդարություններ։ Լոս 
Անջելեսի շրջանում գունավոր  ռասաների մարդիկ և մեր զուրկ  համայնքները ավելի շատ հակադիր 
արդյունքներ ունեն իրենց կրթության, աշխատանքի, եկամտի և քրեական արդարության համակարգում։  Այս 

հակադիր արդյունքները իրենց հերթին զգալի կերպով նպաստում են վատառողջությանը։ Այս բոլոր անարդար 
արդյունքների հիմքում ընկած են խտրականությունը, նախապաշարմունքը և համակարգված ռասիզմը, որոնք 
ազդում են անձի բարգվաճման հնարավորության վրա։  Իբրև այս խորությամբ ներդրված անարդարությունների 
օրինակ՝ ստորև ներկայացված թվերը և գրաֆիկները համեմատում են սևամորթների և սպիտակամորթների 
հակադիր արդյունքների հավանականությունը առողջության, կրթության, քրեական արդարադատության 
համակարգի և տնտեսական բարեկեցության կտրվածքով։ Հավելյալ հետազոտությունը ցույց է տալիս, թե 
ինչպես այս անհամեմատելի արդյունքները չեն բացատրվում անհատական կարողությամբ, ռեսուրսներով կամ 
դաստիարակությամբ, այլ համակարգված անարդարությունների արդյունք են։ Գունավոր ռասաների այլ 
մարդիկ և  մարգինալացված խմբերը նույնպես անհամաչափորեն ծանրաբեռնված են առողջության 
սոցիալական և տնտեսական անարդարություններվ։ Մենք այստեղ ընդգծում ենք շրջանում սևամորթ 
անհատների պայմանները, որովհետև նրանց վրա ամենակայուն կերպով են ազդում անարդարւթյունները, և 
նրանք հաճախ են ունենում շատ հակադիր արդյունքներ։ Նմանատիպ տվյալների համար այլ ռասաների և 
ազգությունների պարագայում խնդրում եմ նայե՛ք Հավելված Բ-ն։ 

 
Սպիտակներ 

 
Սևեր 

 
 
 

 

Աշակերտների 8.9% 
չեն ավարտում 
ավագ դպրոցը 

Աշակերտների 
18.4% չեն 

ավարտում ավագ 
դպրոցը 

Սևամորթ աշակերտները   2 անգամ  ավելի հավանական է,  որ չավարտեն ավագ դպրոցը, քան 
սպիտակամորթ աշակերտները։ 

Գունավոր ռասաների աշակերտների ամենաբարձր տոկոսով դպրոցները, ներառյալ սևամորթներով, 
ավելի քիչ հավանական է, որ  ունենան  բավականաչափ որակյալ ուսուցիչներ և խիստ դասընթացներ, 

որոնք օգնում են ավարտել ավագ դպրոցը և ունենալ հասանելիություն քոլեջի նկատմամբ։ ii 

214.7 մեծահասակ 
ազատազրկյալներ 

100 000-ից 

2676 մեծահասակ 
ազատազրկյալներ 

100 000-ից 

Սևամորթների մոտ բանտարկության մակարդակը  12.5 անգամ ավելի մեծ է։ 

Պետական մկարդակով տվյալները ցույց են տալիս, որ քրեական հանցագործության համար ձերբակալված 
սևամորթների թվաքանակը ավելի մեծ է, քան նույն հանցանքների համար ձերբակալված 

սպիտակամորթների թվաքանակը, iii և սևամորթ տղամարդ հանցագործները միջինը ավելի երկար 
դաշնային պատիժներ են ստանում, քան սպիտակամորթ հանցագործները, ովքեր նմանատիպ 

հանցագոծություններ են կատարել։ iv 

8.1%  աղքատ 
երեխաներ 

30.4% աղքատ 
երեխաներ 

Սևամորթ երեխաները  գրեթե 4 անգամ  ավելի  հավանական է, որ ապրեն չքավոր տներում։ 

Քոլեջի կամ ավելի բարձր  աստիճանով սևամորթները դեռևս միջինը վաստակում են ժամում 6 դոլլար՝ 
ավելի քիչ, քան նրանց սպիտակամորթ հասակակիցները,v և նույնիսկ սևամորթ և սպիտակամորթ 

երեխաների միջև, ովքեր մեծանում են նմանատիպ տներում և ընտանիքներում,  կա  եկամտային անդունդ 
մեծահասակ դառնալիս։vi 

4.9%  

գործազուրկ 
մեծահասակներ  

10.1% գործազուրկ 
մեծահասակներ 

Սևամորթները  2 անգամ  ավելի  հավանական է,  որ լինեն գործազուրկ։ 

Այս անարդարությունը մնում է նույնիսկ ավելի բարձր կրթական մակարդակներում։  Քոլեջի կամ ավելի 
բարձր  աստիճանով սևամորթները դեռևս ավելի հավանական է, որ լինեն գործազուրկ, քան 

սպիտակամորթները,vii և սևամորթները ավելի հավանական է, որ ենթարկվեն  խտրականության 
աշխատավայրում վճարման կամ առաջխաղացումների հետ կապված։ viii 
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Հարաբերական ցուցանիշների ցուցիչը արդարության չափումների համար առողջության, 
կրթության, քրեական արդարության, մանկական բարօրության և տնտեսական 
բարեկեցության կտրվածքով Լոս Անջելեսի շրջանում 

 

 
  

Տվյալների աղբյուրների և այլ ռասաների և ազգությունների վերաբերյալ տվյալների համար խնդրում եմ հղո՛ւմ արեք Հավելված Բ-ին։  
Տվյալները և գրաֆիկը հարմարեցված են  Գրաունդվոթերյան մոտեցումից՝ մշակված ռասայական արդարության ինստիտուտի և Բեյարդ 
Լովի կողմից։  
 

Հարաբերական ցուցանիշների  ցուցիչի բանալի 

 Սպիտակամորթները միշտ հավասար են  1.0, որովհետև նրանք հղումային խումբն են, որ համեմատվում 
են իրենք իրենց հետ։ 

1-ից ավելի մեծ արժեքները  նշանակում են, որ  ռասայական/էթնիկական խումբը այդ ցուցանիշի  համար 
հարաբերականորեն ավելի վատ է՝ սպիտակամորների հետ համեմատած։   

1-ից պակաս արժեքները  նշանակում են, որ  ռասայական/էթնիկական խումբը այդ ցուցանիշի  համար 
հարաբերականորեն ավելի լավ է սպիտակամորների հետ համեմատած։ 
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Սպիտակ (հղում) Սև

Քրեական
արդարադատություն

Երեխայի 
բարօրություն ՏնտեսականԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 
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Առաքելություն, Տեսլական և Արժեքներ 
Առաքելություն 
Առողջության արդարության կենտրոնը գործում է առաջ մղելու համար առողջության արդարությունը և 
ռասայական, սոցիալական, տնտեսական և շրջակա միջավայրի արդարությունը Լոս Անջելեսի 
շրջանում համայնքային ներգրավման և համագործակցությունների ներքին վերափոխման և 
ունակության կառուցման և գործի մղող տվյալների կիսման միջոցով՝ առաջնորդելու և աջակցելու 
քաղաքականության և համակարգերի փոփոխությունը։ 

Տեսլական 
Լոս Անջելեսի շրջանում յուրաքանչյուրն ունի ռեսուրսներ և հնարավորություններ իր կյանքի ընացքում 
անհրաժեշտ լավագույն առողջության և բարօրության համար։ 
 

Արժեքներ 
• Ինստիտուցիոնալ վերափոխում – կառուցել ներքին ծրագրեր  և անձնակազմի կարողությունը և 

աջակցել  դրանց  ներառելու համար առողջության արդարության ոսպնյակներ իրենց ամենօրյա 
աշխատանքում և գործողություններում։  

• Ճշմարտախոսություն – բարձրաձայնել անարդարությունները և օգտագործել տվյալներն ու  
պատմություն պատմելը՝ վերացնելու կեղծ պատմությունները, բարձրացնելու բնակիչների 
ձայները և աջակցելու փոփոխությանը։  

• Անաչառություն և արդարություն – աշխատել  չեղարկել անարդար համակարգերը, 
քաղաքականությունները և ռասիզմի ձևերը, որոնք անդունդ են առաջացնում առողջության 
արդյունքներում և հանգեցնում են վատ առողջության։ 

• Համատեղ իշխանություն – արժևորել ապրած փորձառությունը և ապահովել իսկական 
հնարավորություններ անարդարություններից ամենաշատը ազդված մարդկանց համար՝ 
անվանելու հիմքում ընկած պատճառները, ճանաչելու լուծումներ և որոշելու գործողութունները 
(տանելու  գործողությունների)։ 

• Համագործակցություն – միանալ տեղական կազմակերպություններին, առողջապահական 
ծառայություններ մատուցողներին, կառավարության գործակալություններին, 
ֆինանսավորողներին և որոշում կայացնողներին առողջության արդարության շարժում 
կառուցելու համար։   

• Թափանցիկություն – բացեիբաց հաղորդակցվել համայքային գործընկերների հետ 
առաջնահերթությունների, ռեսուրսների, խոչընդոտների և որոշումների կայացման 
գործընթացների վերաբերյալ։ 
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• Պարտավորություն – Շարունակաբար արտացոլել և արձագանքել համայնքի ձայներին և 
երաշխավորել, որ  համապատասխան ռեսուրսները հասանելի լինեն նպատակներին հասնելու 
համար։    
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Արդարության սկզբունքներ 

Լոս Անջելեսի շրջանի համայնքային կանխարգելման և բնակչության առողջության 
օպերատիվ խումբը հաստատվել է 2015թ․  տնօրենների խորհրդի կողմից և ծառայում է իբրև 
խորհրդատվական մարմին՝ առաջ մղելու արդյունավետ և համայնքից  մղված լուծումներ՝ 
ստեղծելու համար Լոս Անջելեսի ավելի արդար և ընդգրկուն շրջան։ Իբրև առողջության 
արդարության կենտրոնի խորհրդատվական մարմին ՝ օպերատիվ  խումբը 
առաջարկություններ է անում քաղաքականությունների և պրակտիկաների վերաբերյալ ամբողջ 
շրջանով մեկ առողջության արդարությունը բարելավելու համար։  
2018թ․   փետրվարին Օպերատիվ խումբը հրապարակեց մի շարք սկզբունքներ, որոնք 
արտացոլում են համատեղ պարտավորություն արդարության, անաչառության և ներառման 
հանդեպ և նախանշում են  հիմնական գաղափարները, որ հանրային գործակալությունները 
պետք է ընդունեն խթանելու համար առողջ և արդար համայնքներ։ Մենք այս սկզբունքներն  
ենք որդեգրել, և տարրերից շատերը ներշնչում են մեր արժեքները, նպատակները և 
ռազմավարություները։  
 
Արդարության սկզբունքները ներառում են․  
Առողջությունը բոլոր քաղաքականություններում  
Լոս Անջելեսի շրջանի ծրագրերը և աշխատակազմը խորհրդատվություն կանցկացնեն, ժողով 
կգումարեն և կհամագործակցեն՝ ամբողջ շրջանի վարչություններով մեկ կյանքի կոչելու 
ներսեկտորային, ապացույցների վրա հիմնված և տեղեկացված ռազմավարություններ, որոնք 
ցույց են տալիս համատեղ պատասխանատվություն բարելավված առողջության արդյունքների 
համար շրջանի բոլոր քաղաքականությունների և գործընթացների կտրվածքով։ 
Ներառում 
Հասկանալով իշխանության դինամիկաները՝ ներհատուկ ինստիտուտներին և բնակիչներին՝ 
վարչության աշխատակազմը սերտորեն կաշխատի համայնքի անդամների և առաջնորդների 
հետ՝ կառուցելու իսկական համագործակցային գործընկերություններ և գործընթացներ և 
ինտիտուցիոնալացնելու հնարավորությունները և ռեսուրսները ծրագրելիս, կենսագործելիս և 
զեկուցելիս համատեղ որոշում կայացնելու և վերլուծություն կատարեու համար, որը 
հասանելի է Լոս Անջելեսի շրջանի բոլոր բնակիչներին։  
Պատասխանատվություն 
Բոլոր վարչությունները կինստիտուցիոնալացնեն պատասխանատվության մեխանիզմները՝ 
օգտագործելով տեղեկատվությունից մղված գործողության ծրագրեր ելակետներով, 
հենանիշերով և հաջողության չափերով՝ բարձրացնելու թափանցիկությունը և 
երաշխավորելու, որ ծրագրային և քաղաքականության փոփոխությունները արդար 
ազդեցություն ունենան համայնքների վրա։ 
Տվյալների  Հասանելիություն 
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Վարչությունները կժողովրդավարացնեն տվյալների ժամանակին և  առանձին հավաքումն ու 
վերլուծությունը և համայնքի համար հատուկ տվյալների նկատմամաբ հասանելիությունը 
ստեղծելու համար գործողության ծրագրեր և պատասխանատվության միջոցառումներ՝ առաջ 
բերելու  արդարություն մասնավորապես պատմականորեն մարգինալացված համայնքների 
համար, ինչպիսիք ասիական-խաղաղօվկիանոսյան կղզիաբնակները, բնիկ ժողովուրդները, 
լեզբուհի, գեյ, երկսեռ, սեռափոխված և անորոշ անհատները (LBLQ) և ներգաղթյալները։ Լոս 
Անջելեսի շրջանը կերաշխավորի, որ եզրահանգումները հաստատեն և առաջ մղեն շրջանի 
տարբեր բնակիչների ապրած փորձառությունները՝ երաշխավորելով բարձրագույն 
չափաորոշիչներ օգտագործման և գաղտնիություն պաշտշանության համար։  
Ռեսուրսներ 
Լոս Անջելեսի շրջանը կուղղորդի, առաջնահերթություն կտա և կհամակարգի ներդրումները 
կրճատելու համար առողջության անարդարությունները ՝ կատարելով թիրախային 
ներդրումներ համայնքներում, որոնք անհամարժեքորեն ավելի աղքատիկ առողջական 
արդյունքներ ունեն։ Շրջանային տվյալները, որ նախկինում ուղղորդում էին ֆինանսավորումը 
և անձնակազմի  համալրումը, հաշվի կառնեն պատմական ներդրումների դադարեցումը և 
ընթացակարգային անարդարությունները, որոնք համառորեն նպաստել են ռսուրսների և 
հնարավորությունների նկատմամբ անհավասար հասանելիությունը՝ ցածր եկամուտներ 
ունեցող գունավոր ռասաների համայնքներում և սահմանված բնակչության այլ խմբերում։ 
Ներառական  աշխատանքի ընդունում 
Լոս Անջելեսի շրջանը կորդեգրի  և ակտիվորեն կյանքի կկոչի նոր ռազմավարություններ և 
գործիքներ, որոնք արդյունավետորեն կբացահայտեն անարդար և կանխակալ 
ինստիտուցիոնալ պրակտիկաները, համակարգերը և քաղաքականությունները՝ կապված 
աշխատանքի ընդունման գործընթացների, վերապատրաստման, պայմանագրով 
պարտականությունների ստանձման  և կարիերայի ուղիների հետ շրջանի հեռանկարային և 
ընթացիկ աշխատակիցների, պայմանագրորդների և շրջանի կողմից ֆինանսավորվող 
գործակալությունների  համար։ 
Պայմանագրի ստորոգրում և գնում 
Լոս Անջելեսի շրջանի ֆինանսավորման հարավորությունները կհավասարեցվեն խթանելու 
համար տեղական գնումային և աշխատանքային հզոր չափորոշիչները, ջանքեր կգործադրվեն՝ 
առաջնահերթություն տալու համագործակցություններին տեղական, փոքր բիզնես 
ձեռնարկությունների (ՓԲՁ), պատմականորեն քիչ օգտագործված բիզնեսների (ՊՔՕԲ), 
Փոքրամասնությունների և կանանց բիզնես ձեռնարկություների (ՓԿԲՁ), և ԼԳԲՏ բիզնես 
ձեռնարկությունների (ԼԳԲՏԲՁ) հետ՝  օգուտ բերելու պատմականորեն զուրկ  համայնքներին։  
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Եզրույթների բառարան 
Այս բառարանը եզրույթների ցանկ է՝ նշված այս փաստաթղթում, որոնք հաճախ 
օգտագործվում են առողջության արդարությունը քննարկելիս։  
  
Տվյաների մասնատում։ Տվյալների վերլուծում ըստ նրա թե ինչպես են գործում հատուկ 
ենթախմբերը։ 
 
Արդարություն: Բոլոր խմբերին հասանելի են ռեսուրսները և հնարավորությունները՝ 
անհրաժեշտ բարելավելու իրենց կյանքի որակը։ 
 
Սեռ։ Դիրքորոշումները, զգացմունքները և վարքաձևերը, որ մշակույթը կապում է անձի 
կենսաբանական սեռի հետ, ներառյալ նորմերը, դերերը և հարաբերությունները 
հասարակության կողմից վերագրված կանանց և տղամարդկանց։ix 
  
Գենդերային ինքնություն։ Ներքին փորձառությունը և անձի սեռի անվանումը, որը կարող 
համապատասխանել կամ չհամապատասխանել նրա կենսաբանական սեռին,  անձի ներքին 
ես-ի զգացումը իբրև տղամարդ, կին, երկուսը կամ ոչ մեկը։  
 
Առողջության արդարություն։  Բոլորին հասանելի են ռեսուսները և հնարավորությունները, 
որոնց կարիքը նրանք ունեն լավագույն առողջության և բարօրության համար։  
 
Առողջություն բոլոր քաղաքականություններում։ Մոտեցում քաղաքականության կերտմանը, 
որը երաշխավորում է, որ առողջության հետևանքները հաշվի առնվեն սոցիալական և 
տնտեսական գործոնների վերաբերյալ քաղաքականության որոշումներ կայացնելիս, որոնք 
ազդում են առողջության վրա։ 
  
Առողջության անարդություններ։ Տարբերությություններ առողջական կարգավիճակում և 
մահվան ցուցանիշներում բնակչության խմբերի կտրվածքով, որոնք համակարգային են,  
խուսափելի, անազնիվ և անարդար։ Այս տարբերությունները արմատացած են սոցիալական և 
տնտեսական անարդարության մեջ և սոցիալական, տնտեսական և բնապահպանական 
վիճակների գործոններ են, որոնցում մարդիկ ապրում են , աշխատում և խաղում։  
Թաքնված կողմնակալություն: Սովորած կարծրատիպերը և նախապաշարմունքները, որոնք 
գործում են ինքնաբերաբար և անգիտակցաբար ուրիշների հետ փոխազդելիս։ Նաև հայտնի են 
որպես  անգիտակցական կողմնակալություններ։  
 
Ռասիզմ: Նախապաշարմունքը, խտրականությունը կամ ատելությունը՝ ուղղված մեկ այլ 
ռասայից ինչ-որ մեկի դեմ՝ հիմնված այն համոզմունքի վրա, որ սեփական ռասան վերադաս 
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է․  առավելության համակարգ՝  ստեղծված՝ արդարացնելու սոցիալական, քաղաքական և 
տնտեսական սանդուղքը։  
  
Սեռական  կողմնորոշում: Ով է քեզ գավում և ում հետ ես ուզում ունենալ ինտիմ 
հարաբերություններ։ Սեռական կողմնորոշումներմ են ՝ գեյ, լեզբուհի,  ավանդական 
կողմնորոշում ունեցող, երկսեռ և անսեռ։  
  
Առողջության սոցիալական գործոններ: Միջավայրերի պայմաննները, որտեղ մարդիկ ծնվում 
են, ապրում, սովորում, աշխատում, խաղում, երկրպագում և մեծնում, որոնք ազդում են 
առողջության, գործելու, կյանքի որակի արդյունքների և ռիսկերի վրա։x 
 
Սոցիալ-տնտեսական  կարգավիճակ: Անհատի կամ խմբի սոցիալական դիրքը կամ դասը։ Այն 
հաճախ չափվում է իբրև կրթության, եկամուտի և աշխատանքի համադրություն։xi Սոցիալ-
տնտեսական կարգավիճակը կարող է ներառել կյանքի հարցերի որակը և մարդկանց 
հնարավորություններն ու առավելությունները։xii 
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Ծրագրման  Գործընթաց 
Գործողության ծրագիրը մշակվել և տեղեկացվել է արդարության տվյալների հաղորդման մասին 
գրականության խիստ վերանայման, առողջության արդարության ծրագրերի միջոցով ամբողջ ազգով 
մեկ և համայնքային ներգրավման գործունեություններից հվաքված տվյալների միջոցով։ Այս 
համայնքային ներգրավման գործունեությունները կայանում են համայնքային հինգ լսման նիստերից, 
որոնք տեղի են ունեցել Լոս Անջելեսի շրջանի յուրաքանչյուր վերահսկիչ շրջանում 2017թ․  հոկտեմբերի 
և 2018թ․  փետրվարի  միջև ընկած ժամանակահատվածում, իսկ հիմնական իրազեկիչ 
հարցազրույցները տեղի են ունեցել 2018թ․  ապրիլին։ Լսումների նիստերի ամփոփումները ներառված 
են հավելված Գ-ում։ Մի քանի խմբեր և անհատներ ևս վերանայել են գործողության ծրագիրը և 
ապահովել են առաջարկություններ՝ փաստաթղթի հանրային մեկնաբանության շրջանից առաջ։   
Կենտրոնը համարում է գործողության ծրագիրը կենդանի փաստաթուղթ և պարտավորված է 
երաշխավորել, որ համայնքային ձայները լսվեն և առաջ մղեն աշխատանքը։ Կենտրոնը կհրապարակի 
նախնական ծրագիրը Առողջության արդարության կենտրոնի կայքում՝ առաջ բերելու հանրային 
քնարկում 90 օրվա ընթացքում և կհյուրընկալի  հանրային ֆորումներ ամբողջ Լոս Անջելեսի շրջանով 
մեկ,  որպեսզի թույլ տանք համայնքի անդամներին և շահագրգիռ կողմերին ապահովել հետադարձ կապ 
և առաջարկություններ ծրագրված ռազմավարությունների վերաբերյալ  և թե ինչպես կարող է կենտրոնը 
արժեք ավելացնել, խթանել աշխատանքը, որ ներկայումս կատարվում է Լոս Անջելեսի շրջանում և մեր 
համայնքներում: Ծրագիրը կվերանայվի ստացված տվյալների հիման վրա և կավարտվի մինչև 2018 
թվականի նոյեմբերը:  Քանի որ այս ծրագիրը համարվում էկենդանի փաստաթուղթ,  ընթացքում 
ուղղումը, հիմնված համայնքի շահագրգիռ կողմերի հետադարձ կապի վրա, տեղի կունենա 
գործողության ծրագրի կյանքի ընթացքում։  
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Ռազմավարական  առաջնահերթություններ 
Գործողության Ծրագիրը կազմակեպում է կենտրոնի աշխատանքը 5 ռազմավարական 
առաջնահերթությունների շուրջ: Այս ռազմավարական առաջնահերթությունները կորոշեն, 
թե ինչպես կանենք մեր աշխատանքը Առողջության գործակալությունում և Լոս Անջելեսի 
Շրջանում, որպեսզի 

• Զբաղվենք բնակչության  կարիքներով, որոնց վրա   շատ են  ազդում աղքատիկ 
եկամուտները, 

• Մեծացնենք մեր կազմակերպության պատրաստակամությունը և ունակությունը՝ 
պակասեցնելու անդունդները առողջության արդյունքներում, 

• Նպատակաուղղենք  մեր ռեսուրսները՝ երաշխավորելու, որ մեր համայնքներին 
հավասարաչափ հասանելի լինեն  բարգավաճելու համար անհրաժեշտ 
հնարավորությունները:   

Դրանք նախատեսված են բարելավելու ծառայության որակը, ապահովումը և համակարգումը, 
միաժամանակ նաև հղում անելու պայմաններին և քաղաքականություններին, որոնք առաջ են 
մղում և պահպանում են առողջության անարդարությունները։ Ի վերջո, 
առաջնահերթուոյունները կկառուցեն շարժում և կխթանեն մշակույթ, որը աջակցում և 
սատարում է առողջության արդարությանը՝ երաշխավորելու, որ մարդիկ և համայնքները 
ունենան այն, ինչի կարիքը ունեն բարգավաճելու համար։ Մեր ռազմավարական 5 
առաջնահերթությունները ներառում են. 

 Պակասեցնել/վերացնել անդունդը առողջության արդյունքներում 
 
 
 

 
Տրամադրել  
օգտակար և 
ընդգրկուն 
տվյալներ 

 
 
 
 

 

Աջակցել 
քաղաքականության  

և համակարգերի 
փոփոխությանը  

 
 
 
 
 

Մշակել  
հանրային, 

մասնավոր և 
համայնքային  

գործընկերություն 

 
 
 
 

Ամրապնդել  
կազմակերպչական  

պատրաստակամություն 
և ունակությունը 
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Ինչպես պատկերված է այստեղ, Կենտրենի համապարփակ ռազմվարական 
առաջնահերթությունն է պակասեցնել, վերացնել անդունդը առողջության արդյունքներում, 
մինչդեռ մնացած 4 առաջնահերթությւոնները ծառայում են իբրև շրջանակ նրա համար թե 
ինչպես գործադրել և աջակցել այս ջանքերին առողջության գործակալության կտրվածքով։ Այս 
շրջանակը կգործի նաև իբրև ինկուբատոր նոր գաղափարիների և լավագույն պրակտիկաների 

համար և «գաղափարի ապացույց» ցույց կտա՝ ոգեշնչելու փոխակերպող ջանքերը շրջանով մեկ 
և  լուծելու առողջության անարդարությունները շրջանով մեկ։  
Յուրաքանչյուր առաջնահերթություն պարունակում է հատուկ նպատակներ, 
ռազմավարություններ  և մտադրություններ, որոնք ուղղորդում են այն, թե ինչպես կենտրոնը 
առաջ կգնա և առաջ կմղի լայն, համաշրջանային  ջանքեր։ Այս գործունեությունները ճանաչում 
են գործողության քայլերը, որոնք կարևոր են վերացնելու համար անդունդները մեր 
ամենածանրաբեռնված համայնքների առողջության արդյունքներում համակարգերի 
փոփոխման միջոցով, հետևաբար մենք կարող ենք կյանքի կոչել  Լոս Անջելեսի շրջանի ավելի 
ազնիվ, արդար և անաչառ տեսլականը։ 
 

Համագործակցություններ ամբողջ շրջանով մեկ  
Լոս Անջելեսի շրջանը խիստ անարդարություններ ունի շատ համայքների կտրվածքով և 
համայքների մեջ՝ կապված առողջության արդյունքների և առողջության սոցիալական 
գործոնների հետ։ Կան շրջանային մի քանի ընթացիկ նախաձեռնություններ, որոնք արդեն 
կենտրոնանում են այս կարևոր հարցերից մի քանիսի վրա։ Օրինակները ներառում են՝ 
 

• Անօթևանների  համաշրջանային  նախաձեռնությունը՝  առաջադրված նվազեցնելու 
անօթևանության աճող ալիքը և վերացնելու կացարանային արգելքները, ներառյալ 
կանոնակարգային խոչընդոտները և ռասայական և տնտեսական 
անարդարությունների պատմական օրինակները։ 

• Երիտասարդութայն բազմազանության և զարգացման  բաժանումը․  զանազանության 
և վերադարձի գրասենյակ՝ միտված շեղելու երիտասարդներին քրեական 
արդարադատության համակարգից։ Դրա նպատակն է հավասարապես նվազեցնել 
երիտասարդների ներգրավածությունը Լոս Անջելեսի շրջանի  արդարադատության 
համակարգում ։   

• Երեխայի պաշտպանության գրասենյակը՝  նախատեսված երաշխավորելու 
երեխաների առողջությունն ու բարօրությունը և հասցեագրելու սոցիալական և 
կառուցվածքային պայմանները, որոնք գործում են իբրև լրացուցիչ սթրեսորներ 
ընտանիքների և համայնքների համար և 

• Կանանց և աղջիկների նախաձեռնություն՝ նախատեսված քննելու համակարգային 
հարցերը, որոնք տանում են գենդերային անարդար արդյունքների։  
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Կենտրոնը կմասնակցի և կնպաստի այս և այլ ջանքերի ամբողջ շրջանով մեկ և 
համայնքներում։  

Ուշադրության կենտրոնացման բնագավառները  
Կենտրոնը նաև ծրագրում է ներդրում անել մեր 5 նախնական և հիմնական կենտրոնացման 
բնագավառներում։ Յուրաքանչյուր կենտրոնացման բնագավառ, որը առողջության 
գործակալության պատասխանատվության, ազդեցության և վերահսկողության տակ է, 
նախատեսված է համախմբելու շրջանային և համայնքային գործընկերներին, նվազեցնելու 
ճանաչված առողջության անարդարությունները, որոնք տեսնում ենք, հիմնված նրա վրա թե 
որտեղ է անձը ապրում, նրա ռասայի կամ ազգության կամ այլ սոցիալական կարգավիճակի 
վրա,  որ անարդարացիորեն ազդում են առղջության արդյունքերի վրա։ Հիմնական 
բնագավառներին հղում կարվեն հատուկ նախաձեռնային գործողության ծրագրերով և դրանց 
կսատարեն կենտրոնի գործունեություններով։ Քանի որ կենտոնի աշխատանքը շարունակում 
է զարգնալ,  ուշադրության կենտրոնացման այլ բնագավառները կարող են ճանաչվել և 
ընտրվել համաշրջանային, համայնքային ներգրավման գործընթացի միջոցով։  
 

Ուշադրության  կենտրոնացման բնագավառները ներառում են․   
 

Նորածնային մահացություն 
 

 

Նորածնային մահացությունը բնակչության  առողջության ամենակարևոր  
ցուցիչներից  մեկն է։  Սահմանված  իբրև  նորածնի մահը նախքան 1 տարեկան 
դառնալը՝  մանկական մահացության մակարդկաը արտացոլում է   մայրերի 
առողջական  վիճակը, բժշկական խնամքի որակը և դրա նկատմամբ  
հասանելիությունը և դրա հիմքում  ընկած սոցիլական և  տնտեսական 
պայմանները, որոնք  ուժեղ ազդեցություն են ունենում  համայնքներում 
առողջական արդյունքների վրա։ Այսօր Լոս Անջելեսի շրջանում ծնված 
սևամորթ երեխան 3  անգամ ավելի հավանական է, որ մահանա  նախքան 1 
տարեկան դառնալը, քան սպիտակամորթ երեխան։  Հաջորդ 5 տարիների 
ընթացքում Կենտրոնը նպատակ ունի   30%-ով  նվազեցնելու  այս անդունդը  
նորածնային մահացության  մակարդակում  Լոս Անջելեսի շրջանում։  

Սեռական  ճանապարհով փոխանցվող վարակներ (ՍՃՓՎ)  
 

 

ՍՃՓՎ-ի դեպքերը շարունակել են աճել նախորդ 5 տարիների ընթացքում։  

2015-2016թթ․  Լոս Անջելեսի շրջանում գրանցվել է․    

• 4% աճ խլամիդիոզի դեպքերում,  
• 27% աճ  գոնորեայի դեպքերում և   
• 16% աճ վաղ սիֆիլիսի դեպքերում։  
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ՍՃՓՎ-ի դեպքերի անհամաչափ թիվ  է  նկատվում տղամարդկանց շրջանում, 
ովքեր սեռական հարաբերություն են ունենում  տղամարդկանց հետ, 
սևամորթներ կանանց և սեռափոխված անձանց  մոտ։  ՍՃՓՎ-երը նաև  
պատահում են երիտասարդների շրջանում, գունավոր ռասաների  
երիտասարդությունը անհամաչափորեն է ազդվում դրանցից։ Եթե չբուժվեն,  
ՍՃՓՎ-երը  կարող են  մի քանի  առողջական  խնդիրներ առաջ բերել,  ներառյալ՝  
ՄԻԱՎ-ի  բարձր  ռիսկը և  նորածնային մահացությունը։ Հաջորդ  5 տարիներին  
Կենտրոնը նպատակ ունի  կանխելու, որ երեխան  ծնվի բնածին սիֆիլիսով  և 
նվազեցնեու անհամաչափ աճը ՍՃՓՎ-ի դեպքերում միասեռական 
տղամարդկանց, սևամորթ կանանց և սեռափոխված անհատների մոտ։  

Շրջակա միջավայրի արդարություն   
 

 

Շրջակա միջավայրի արդարությունը «բոլոր մարդկանց նկատմամբ արդարացի 
վերաբերմունքն է և նրանց  իմաստալից  ներգրավումը՝ անկախ  ռասայից, 
գույնից, ազգային ծագումից կամ  եկամտից՝  զարգացման,   կենսագործման և   
բնապահպանաան օրենքների, կարգավորումների և քաղաքականությունների 
գործադրման  հետ հարաբերությամբ»։xiii Այն  ընդունում է, որ  համայնքի 
առողջությունը մեծապես  կախված է   դրա պայմաններից  և  
բնապահպանական  օգուտների  և բեռերի  արդարացի բաշխումից։ Լոս 
Անջելեսի շրջանում   նրանք, ովքեր անհամաչափոերն   ծանրաբեռնված են  
աղտոտմամաբ,  այլ թունավոր  վտանգներով և  վատ հողերի օգտագործմամբ, 
որոնք տանում են անառողջ շրջակա միջավայրի,  ցածր եկամուտ ունեցող  
համայնքներն են և գունավոր ռասաների մարդիկ։   Հաջորդ 5  տարիների 
ընթացքում   Առողջության գործակալությունը կկենտրոնանա  բնակելի 
համայնքներում ծանր արդյունաբերությունից  վնասակար  թունանյութերի 
արտանետումները   նվազեցնելու վրա։   

Առողջական թաղամասեր 
  
 

 

Առողջական թաղամասերը  համաշրջանային նախաձեռնություն է՝ 
առաջնորդված Հոգեկան առողջության վարչության կողմից՝  կառուցելու  
առողջության արդարություն   համադրված  խնամքի և  համայնքային 
համագործակցության  միջոցով։ Այս միությունների   ցանցը   համախմբել  է  
տարբեր շահագրգիռ  կողմերի, ներառյալ  անձնական,  վարքային և հանրային  
առողջության ծառայությունների մատուցողներին, համայնքի վրա հիմնված  
գործակալություններին, սոցիալական ծառայություն մատուցողներին և  
համայնքի անդամների՝ հղկելու և  բարելավելու  համայնքային 
աջակցությունները   նախանշված թաղամասերում  Լոս Անջելեսի շրջանով մեկ։  
Նպատակներն են՝ բարձրացնել ծառայությունների նկատմամբ 
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հասանելիությունը, բարձրացնել խնամքի համակարգումը կլինիկական և 
համայնքային ծառայություն մատուցողների շրջանում, բարելավելու խնամքի 
որակը և բարելավելու թաղամասի բանակիչների առողջությունն ու 
բարեկացությունը, մասնավորապես առողջական բարդ կարիքներ 
ունեցողներինը։  Հաջորդ  տարիներին առողջական թաղամասերի 
միությունները կշարունակեն ընդլայնել և բազմազան դարձնել իրենց գոյություն 
ունեցող ցանցերը՝ բարելավելու համակարգումը, համագործակցությունը և 
ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը, սատարելու թաղամաի 
բնակիչների համընդհանուր առողջությունն ու բարեկեցությունըxiv և զբաղվելու 
գոյություն ունեցող առողջական անարդարությամբ,  որին 
առաջնաահերթություն է տրվում համանքի անդամների կողմից առողջական 
յուրաքանչյուր թաղամասում։  

Մշակութային ու լեզվական ներառման և արձագանքի 
ինստիտուտ (ՄԼՆԱԻ) 

 

 

 

ՄԼՆԱԻ-ի  առաքելությունն է  ստեղծել  մշակութապես և լեզվականորեն  
համապատասախան ուղիներ, որոնք  կվերացնեն բացերը   ծառայություննրի  
կատարման մեջ, և  առաջ մղել   Առողջության գործակալության  
կարողությունը՝ բավարարելու Լոս Անջելեսի  շրջանի  համայնքների 
կարիքները։ Այս  համայնքները  ներառում են  մշակութային  տարբեր 
նախադրյալներով   անհատների՝  կապված ռասայական/էթնիկական, ազգային 
ծագման, լեզուների, սեռական կողմնորոշումների և գենդերային 
արտահայտությունների, սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակի, ֆիզիկական և 
մտավոր կարողությունների և հոգևոր ու կրոնական համոզմունքների հետ՝  ի 
թիվս  այլ բաների շարքում։ Ինստիտուտի մոդելը կազմված է 4 ոլորտներից՝ 1․  
Ենթակառուցվածքի հաստատում, որին բնորոշ է արդար 
համագործակցությունը առողջության գործակալության մեջ՝ ի պատասխան  
կենտրոնի կողմից ճանաչված մշակութային և լեզվական կարիքներին։ 2․  
Մշակութային իրազեկության հետ կապված թրեյնինգների և աշխատակազմի 
զարգացման գործունեությունների մշակում։ 3․  Մեխանիզմների 
կենսագործում ներ- և վեր-վարչարարական հաղորդակցության և շահագրգիռ 
կողմերի ներգրավման համար։ 4․  Մշակութային իրազեկության, առողջության 
արդարության  և անհամապատասխանությունների ռեսուրսների վիրտուալ 
շտեմարանի ստեղծում։  
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ՄԼՆԱԻ-ն պարտավորված է բարելավելու առողջության գործակալության 
մշակութային և լեզվական իրազեկության ծառայությունների որակը՝ 
պատասխանելով ծառայությությունների մատուցման մեջ բացերին, 
կատարումը կարիք ունի  գնահատմանը հաջորդող գործողությունների՝ 
կիրառելով միջամտությունների արդյունավետությունը ճանաչելու և 
գնահատելու  տվյալներ և կառուցելով ռեսուրսները կիսելու 
միջվարչարարական պատասխանատվություն։ Հաջորդ 5 տարիներին ՄԼՆԱԻ-
ն կհամագործակցի համայնքի, ծառայություն մատուցողների և համայքնի վրա 
հիմնված կազմակերպությունների հետ՝ մեծացնելու առողջության 
գործակալության աշխատակազմի պատկերացումը և առողջության 
անարդարություններով զբաղվելու  կարողությունները՝ նպատակ ունենալով 
նվազեցնելու/վերացնելու անհամապատասխանությունները 
ծառայությունների հասանելիության մեջ։  
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Գործողության Ծրագիր 
Առողջության արդարության կենտրոնի Գործողության 
Ծրագիրը գործողության կոչ է և ձգտում՝  զարգացնելու 
շարժում՝ առաջ մղելու առողջության արդարությունը Լոս 
Անջելեսի Շրջանում: Ինչպես բոլոր շարժումների դեպքում, 
այն մղված է ստատուս քվոն՝ առկա իրավիճակը, փոխելու 
ձգտումներից:    

Դա հեշտ չի լինի: 

Մեր շարժումը պահանջում է Լոս Անջելեսի շրջանում և 
համայնքային շահառու կողմերի հատվածներում 
գործընկերություն և կայուն ջանքեր ժամանակի ընթացքում: 
Այն կպահանջի մեր բոլորի համատեղ պարտավորությունը, 
համարձակ գործողությունը և  պատասխանատվությունը:  

Հաջողության հասնելու համար պետք է համախմբվենք իբրև 
համագործակիցներ և գործընկերներ, որպեսզի 
պակասեցնենք անդունդը առողջության արդյունքներում, 
որոնք ազդում են մեր բազմաթիվ մարգինալացված 
համայնքների վրա: Մենք ձեր առաջնորդության, 
նորամուծության և երևակայության կարիքն ունենք, որպեսզի 
կյանքի կոչենք ավելի լավ վաղվա ՀԱՄԱՏԵՂ տեսլականը:  

Միացե՛ք շարժմանը: 
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վա  

Մենք պատկերացնում ենք  անաչառ և 
արդար առողջության արդյունքներ 

“Հրամայական է, որ մենք ստեղծենք քաղաքականություններ, որոնք 
խթանում են առողջության արադրությունը, որովհետև յուրաքանչյուրը 
Լոս Անջելեսի շրջանում պետք է հնարավորություն ունենա ձեռք բերելու 
լավագույն առողջություն՝ անկախ ռասայից, սեռից, եկամտից, 
աշխարհագրական տարածքից  և այլ գործոններից։”  

– Մարկ Ռիդլի  Թոմաս, Լոս Անջելեսի շրջանի վերահսկիչ,  
Երկրորդ շրջան 

Առողջության արդարության կենտրոնը  առաջնահերթություն կտա 
ուշադրության հիմնական կենտոնացման բնագավառներին՝ 
խթանելու թիրախավորված միջամտությունները և երաշխավորելու 
գենդերային ներդրումը հաջորդ 5 տարիներին, նվազեցնելու 
(վերացնելու ձգտումներով) անարդարությունները, որոնք տեսնում 
ենք նորածնային մահացության մակարդակում, սեռական 
ճանապարհով փոխանցվող վարակների ցուցանիշներում և շրջակա 
միջավայրի վտանգներին ենթարկվելու մեջ ցածր եկամուտ ունեցող 
համայնքներում և գունավոր ռասաների համայնքներում։  
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Նվազեցնել/վերացնել անդունդը առողջության արդյունքներում  

Առողջության գործակալության առաքելությունն է բարելավել Լոս Անջելեսի շրջանի 
բնակիչների  առողջությունն ու բարեօրությունը ընդգրկուն, համապարփակ, մշակութապես 
համարժեք ծառայությունների, ծրագրերի և քաղաքականությունների ապահովման  միջոցով, 
որոնք խթանում են, որ առողջ մարդիկ ապրեն առողջ համայնքներում։ Ամեն օր մեր 
համայնքները անդադար աշխատում են բարելավել մեր համայնքի անդամների և շրջանի 
բնակչության  ֆիզիկական և հոգեկան առողջությունը։ Միաժամանակ, մենք շարունակում ենք 
տեսնել առողջության անարդարությունները՝ ըստ ռասայի, ազգության, աշխարհագրության, 
գենդերային ինքնության և/կամ սոցիալ-տնտեսական գործոնների։ Կենտրոնը կվերագտնի իր 
եռանդը, կենտրոնացումն ու նվիրվածությունը, որպեսզի  պակասենի անարդարությունները, 
որոնք տեսնում ենք նորածնային մահացության ցուցանիշների, ՍՃՓՎ-ի ցուցանիշների, 
շրջակա միջավայրի թունավոր արտանետումների հիմնական ոլորտներում առողջության 
գործակալության կենտրոնացման ոլորտների ղեկավարների, քննարկվող թեմաների 
մասնագետների և բազմաոլորտ շահառուների հետ համագործակցությամբ ։ 
 

  

ՆՊԱՏԱԿ 1: 30%-ՈՎ ՆՎԱԶԵՑՆԵԼ ԱՆԴՈՒՆԴԸ ՆՈՐԱԾՆԱՅԻՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅԱՆ 
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ՍՊԻՏԱԿԱՄՈՐԹ և ՍԵՎԱՄՈՐԹ/ԱՖՐՈԱՄԵՐԻԿՅԱՆ 
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ԼՈՍ  ԱՆՋԵԼԵՍԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ 

Ռազմավարություն 1: Պակեսեցնել խրոնիկական սթրեսը կանանց կյանքում։ 

Մտադրություն 1 

Մինչև 2018-ի սեպտեմբերի 30-ը հիմնել Բռնությունների կանխման 
գրասենյակ։ Գրասենյակը կհամագործակցի նախա/հետծննդյան 
ծրագրերի հետ՝ նույնականացնելու և հասցեգրելու բռնությանը  
ենթարկումը հղիության ընթացքում և դրանից հետո։  

Մտադրություն 2 

Մինչև 2018-ի դեկտեմբերի 31-ը բարձրացնել  սպիտակամորթ և 
սևամորթ/աֆրոամերիկյան երեխաների միջև մանկական 
մահացության պատճառների անդունդի մասին իրազեկությունը 
Լոս Անջելեսի շրջանում և  խթանել գործողություն։ 

Մտադրություն 3 
Մինչև 2018-ի դեկտեմբերի 31-ը  երաշխավորել, որ հղի կանայք, 
ովքեր անկայուն կացարաններում են ապրում, ստանան անվտանգ, 
ժամանակավոր կացարանի իրավունք։  

Մտադրություն 4 

Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը բարձրացնել Վաստակած եկամտի 
հարկի վարկին մասնակցությունը՝ հասնելով շրջանի բոլոր 
իրավասու բնակիչներին։  Վաստակած եկամտի հարկի վարկը 
պակասեցրել է  ծնունդների  մեջ հակադիր արդյունքները։    
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Ռազմավարություն 2: Փակել սոցիալական սթրեսից հոգեբանական սթրեսի տանող 
ճանապարհը։  

Մտադրություն 1 

Մինչև 2018-ի դեկտեմբերի 31-ը  ընդլայնել այցելություները  տներ և 
ներտնային աջակցության մոդելները՝  երաշխավորելու, որ ավելի 
շատ կանանց հասանելի լինի աջակցությունը հղիության 
ընթացքում և ծննդաբերություն հետո։  

Մտադրություն 2 

Մինչև 2019-ի հունիսի 30-ը  վերապատրաստել տնային 
այցելության ծրագրերի  անձնակազմին՝ օգնելու կանանց, որ 
ճանաչեն  սթրեսի նշանները և մշակելու  ռազմավարություններ 
դրանք  հաղթահարելու համար՝ կապվելով սոցիալական 
աջակցության հետ և օգտագործելով ինքնախնամքի տեխնիկաներ։ 

Մտադրություն 3 

Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը  աջակցել գոյություն ունեցող 
ծրագրերին՝ տրամադրելու տեղեկատվություն կանանց քվեարկողի 
գրանցման և տեղական հնարավորությունների մասին, որպեսզի 
դառնան ակտիվ համայնքային իրադարձություններում։  

Մտադրություն 4 

Մինչև 2020-ի հունիսի 30-ը  զբաղվելու սոցիալական մեկուսացմաբ  
հղի կանանց շրջանում՝ խթանելով խմբակային նախա/հետծննդյան 
խնամքը՝ առաջարկելով կանայք-կանանց աջակցություն հղիության 
ընթացքում և դրանից հետո։ 

Ռազմավարություն 3: Միջամտել այնքան վաղ, որքան հնարավոր է, նախքան 
սթրեսը կվնասի առողջությանը։   

Մտադրություն 1 

Մինչև 2019-ի հունիսի 30-ը  վերապատրաստել տնային 
այցելուներին և հիվանդանոցային օգնականներին ապացույցի վրա 
հիմնված կանխարգելիչ հոգեկան առողջության 
միջամտությունների և խթանված հոգեկան առողջության 
խորհրդատվության կենսագործման հետ կապված 
նախա/հետծննդաբերական ծառայություններ մատուցողների  
համար շրջանով մեկ։  

Մտադրություն 2 

Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը  կյանքի կոչել Մեկ հիմնական 
հարցը (ՄՀՀ)՝ երաշխավորելու, որ կանայք հետազոտվեն հղիության 
համար յուրաքանչյուր առողջապահական այցելության ժամանակ՝ 
քաջալերելու հղիության առողջության ավելի լավ պլանավորում 
կամ օգնելու կանանց ընտրելու լավագույն ընտանեկան 
պլանավորման տարբերակներ՝ հիմնված իրենց պատասխանի վրա։  

Մտադրություն 3 
Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը , բարձրացնել ծխախոտի 
կանխարգելումը դպրոցներում և հետազոտությունը և ծխելը 
թողնելու ծրագրերին  ուղղորդումը ամբողջ շրջանի 
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հիվանդանոցներում  կանանց համար՝ նվազեցնելու պատճառված 
ծխելուց առողջության վնասակար հոտևանքների   ռիսկը։  

Մտադրություն 4 

Մինչև 2020-ի հունիսի 30-ը բարձրացնել կլինիկական 
ծառայություններ մատուցողների  և պետության կողմից 
ֆինանսավորվող ծառայությունների միջև  համակարգումը հատուկ 
առողջական խնամքի կարիքներով երեխաների համար։  

Մտադրություն 5 

Մինչև 2020-ի հունիսի 30-ը  ստանդարտացնել բժշկական 
միջամտությունների օգտագործումը, որոնք կարող են կանխել 
վաղաժամ ծննդաբերությունը, ներառյալ պրոգեստերոնի 
օգտագործումը կանխելու համար վաղաժամ ծննդաբերությունը և 
մանկական ասպիրինի օգտագործումը կանխելու համար բարձր 
ճնշումը և վաղաժամ ծննդաբերությունը  ԼԱ շրջանում։  

ՆՊԱՏԱԿ 2: ՆՎԱԶԵՑՆԵԼ ՍՃՓՀ-Ի ԴԵՊՔԵՐԸ ԵՎ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ ԼՈՍ 
ԱՆՋԵԼԵՍԻ ՇՐՋԱՆԻ՝   ԱՆՀԱՄԱՉԱՓՈՐԵՆ ԵՎ ՀԱԿԱԴԻՐ ԿԵՐՊՈՎ ԱԶԴՎԱԾ 
ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ ՄՈՏ։ ՍԱ ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է ԲՆԱԾԻՆ ՍԻՖԻԼԻՍԻ ԿԱՆԽՈՒՄԸ։ 

Ռազմավարություն 1:  Հետզոտության միջոցով բարելավել սեռավարակների 
դեպքերի վաղ հայտնաբերումը  ռիսկային բնակչության մոտ (12-24 տարեկան 
երիտասարդներ, վերարտադրողական տարիքի կանայք, տղամարդիկ, ովքեր 
սեռական հարաբերություն են ունենում տղարմադկանց հետ և բանտարկյալներ)։ 

Մտադրություն 1 

Մինչև 2018-ի դեկտեմբերի 31-ը  հաստատել   թիրախային 
բնակչության (ըստ ռասայի/ազգության) սեռավարակային  
հետազոտման   ելակետային ցուցանիշները և վերանայել 
առողջապահական արդյունավետության տվյալների և 
տեղեկատվության շարքի չափի  համապատասխանությունը 
Խլամիդիոս տախոմատիսի համար։  

Մտադրություն 

Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը  բարելավել  բոլոր կանանց մոտ 
սեռավարակների հետազոտության   ցուցանիշերը, 
մասնավորապես բարձր ռիսկի կանանց, վերարտադրողական 
տարիքի կանանց և բոլոր հղի կանանց մոտ։  

Մտադրություն 3 Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը   բարելավել 12-24 տարեկան բոլոր 
սեռականորեն ակտիվ անձանց հետազոտության  ցուցանիշերը։  

Մտադրություն 4 
Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը  մեծացնել սեռավարակների 
հետազոտման ցուցանիշները հիվանդանոցների մեջ, որոնք 
սպասարկում են ՄԻԱՎ ունեցող անհատներին։   
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Մտադրություն 5 

Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը  բարելավել այն տղմարդկանց մոտ  
գոնորեայի և խլամիդիոզի  համար սեռական օրգանների 
հետազոտության ցուցանիշները, ովքեր սեռական հարաբերություն 
են ունենում տղամարդկանց հետ և սեռափոխված մարդկանց մոտ՝ 
խուսափելու սխալ ախտորոշումներից, երբ միայն մի կողմն է 
հետազոտվում։  

Ռազմավարություն 2: Խոչընդոտել հիվանդության փոխանցմանը հիվանդների և 
նրանց զուգընկերների համապատասխան բուժման միջոցով։ 

Մտադրություն 1 

Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը  բարելավել բուժման արդյունքները 
բոլոր կանանց մոտ, հատկապես կանանց, ովքեր բարձր-ռիսկային 
մարդկանց  են  ներկայացնում, ներառյալ նրանց, ովքեր բնածին 
սիֆիլիսի բարձր ռիսկի են  ենթարկվում։  

Մտադրություն 2 Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը  բարելավել բուժման արդյունքները 
12-24 տարեկան սեռականորեն ակտիվ անհատների մետ։   

Մտադրություն 3 Մինչև 2020-ի հունիսի 30-ը   բարելավել բուժման արդյունքները 
դատապարտված անհատների միջավայրում։    

Մտադրություն 4 

  Մինչև 2020-ի դեկտեմբերի 31-ը  բարձրացնել  հիվանդին  
մատուցվող   զուգընկերային թերապիայի ապահովումը 
խլամիդիոզի և  գոնորեայի բուժման համար։  

  

Ռազմավարություն 3: Կրթել սպառողներին և  համայնքին իրազեկությունը  
բարձրացնելու և  ժողովրդին հզորացնելու  համար ՝ կայացնելու որոշումներ, որոնք  
պաշտպանում են առողջությունը։    

Մտադրություն 1 Մինչև 2018-ի դեկտեմբերի 31-ը  աջակցել երիտասարդության 
զարգացման ծրագրերին հարավային Լոս Անջելեսում։   

Մտադրություն 2 

Մինչև 2018-ի դեկտեմբերի 31-ը  բարելավել  ՍՃՓՎ մասին    
իրազեկության մակարդակները  տղամարդկանց  շրջանում, ովքեր 
սեռական հարաբերություն են ունենում տղամարդկանց հետ, 
սեռափոխված տղամարդկանց ու կանանց և    նորմալ կանանց մոտ 
համայնքային ներգրավման  և սոցիալական մարքեթինգի  միջոցով։  

Մտադրություն 3 Մինչև 2019-ի հունիսի 30-ը  բարելավել  ՍՃՓՎ  իրազեկության 
մակարդակաները  երիտասարդերի շրջանում։  

Ռազմավարություն 4: Ստեղծել արդյունավետ քաղաքականություններ՝  ազդելու  
առողջական խնամք ապահովողի վարքի վրա։   
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Մտադրություն 1 

Մինչև 2019-ի հունվարի 31 սկսել աշխատել  ապահովագրողների 
հետ՝ ընդլայնելու  գոնորեայի և խլամիդիոզի համար  սեռական  
օրգանների լրացուցիչ   հետազոտության և   սեռավարակների 
ավելի հաճախակի հետազոտության   ծախսերի փակումը։  

Մտադրություն 2 

Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը  բարձրացնել  ֆինանսավորման  
հոսքերը  սեռավարակների  կանխման  և  վերահսկման համար՝ 
սատարելու   շրջանում  սեռավարակների  ցուցանիշները   
նվազեցնելու  համար անհրաժեշտ  աշախատանքը։      

ՆՊԱՏԱԿ 3: Ամրապնդել շրջակա  միջավայրի մոնիթորինգը  և  
վերահսկողությունը՝ հզորացնելու  համայնքները,  բարելավելու  օրենքով 
կիրառումը, նվազեցնելու  թունավոր արտանետումները  և բարելավելու 
առողջության արդյունքները։  

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 1:  ԱՄՐԱՊՆԴԵԼ ԼԱ ՇՐՋԱՆԻ   ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ 
ՎԱՏԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՋԱՆՔԵՐԸ։ 

Մտադրություն 1 

Մինչև 2018-ի դեկտեմբերի 31-ը փոխազդել և  համագործակցել  
համայնքի անդամների  հետ, հատկապես  առաջնահերթության   
ոլորտներում՝  ուղղորդելով ջանքերը՝ հասցեագրելու   
բնապահպանական  վտանգները   բնակելի տարածքներում  կամ 
դրանց  մոտ։  

Մտադրություն 2 

Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը  գոյություն ունեցող  
կանոնակարգերի խթանել իմաստալից և ժամանակին 
կիարառումը, հատկապես համայնքներում, որոնք  ամենաշատն են  
ծանրաբեռնված  աղտոտման բազմաթիվ աղբյուրներով։  

Մտադրություն 3 
Մինչև 2020-ի դեկտեմբերի 31-ը  մշակել  և աջակցել 
քաղաքականության  մոտեցումերին, որոնք  կենտրոնանում են  
առոջության  պաշտպանության և   ռիսկի նվազեցման վրա։  

Ռազմավարություն 2:  Երաշխավորել, որ ԼԱ շրջանը  պատշաճ կերպով 
պատրաստվի՝ պատասխանելու   բնապահպանական արտակարգ դրություններին։  

Մտադրություն 1 
Մինչև 2019-ի մարտի 30  բարձրացնել  շրջանի գործակալության  
համակարգումն  ու  վերապատրաստումը՝ հասնելու արդյունավետ  
բնապահպանական  պատասխանի և  վերականգնման ջանքերի։  

Մտադրություն 2 
Մինչև 2019-ի հունիսի 30-ը   ճկունությամբ կառուցել  կայուն 
պատասխանի  գործողությունները՝  անցնելու  գործողության 
արտակարգ դրության  մոդելների, երբ  սպառնալիքներ ծագեն։  
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Ռազմավարություն 3:  Բարձրացնել  առաջնահերթ  համայնքներում ՝  
բնապահպանական և առողջական  վիճակները    մշտադիտարկելու և  
գնահատելու   կարողությունը՝ աջակցելու  և՛ կանխարգելման, և՛  պատասխանի 
ջանքերին։  

Մտադրություն 1 

Մինչև 2018-ի դեկտեմբերի 31-ը  ընդլայնել   առաջնահերթ  
համայնքներում  առողջական վիճակների  մշտադիտարկումը,  
գնահատումը և  զեկուցումը   (բնակելի  համայնքներում, որոնք  
շատ են  ենթարկվում վտանգավոր  թունանյութերի)։ 

Մտադրություն 2 

Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը ընդլայնել բնապահպանական 
վիճակների   մշտադիտարկումը  առաջնահերթ  համայնքներում՝ 
երաշխավորելու  համապատասխանությունը  գոյություն ունեցող  
բնապահպանական  օրենքների հետ և գնահատելու  պայմաները   
բարձր աղտոտմամբ տարածքներում։   

ՆՊԱՏԱԿ 4: ԱՄՐԱՊՆԴԵԼ և  ԸՆԴԼԱՅՆԵԼ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԹԱՂԱՄՍԵՐԸ՝ 
ԲԱՐԵԼԱՎԵԼՈՒ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՈՒՆՆԵՐԻ   ՄԱՏՈՒՑՈՒՄԸ և  ՀԱՍՑԵԱԳՐԵԼՈՒ  
ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ 

Ռազմավարություն 1:  Մեծացմնել համագործակցային  հարաբերությունները և  
համայնքից մղված  մոտեցումները    և աջակցել դրանց՝ բարձրացնելու  
թաղամասերի  բնակիչների  առողջությունն ու բարեկեցությունը։  

Մտադրություն 1 

 

Մինչև 2018-ի դեկտեմբերի 31-ը  համագործակել  Առողջության  
թաղմասերի ղեկավարության հետ՝ մշակելու  շրջանակ, որը  
բարելավում է  առողջությունը՝ հասցեագրելու  համայնքի  
չբավարարված  կարիքները  և երաշխավորելու Առողջության 
գործակալության անձնակազմի ներկայացուցչությունը  
յուրաքանչյուր  Առողջական  թաղամասի  միությունում՝  իբրև  
Առողջության  գործակալության   լիարժեքորեն  պարտավորված   
գործընկերներ։  
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Մենք պատկերացնում ենք  առողջության 
արդարության  հասանելի,  օգտակար և   ընդգրկուն  
տվյալներ  

«Երբ  նրանք թվեր են ասում, մենք  դեմքեր ենք տեսնում»։ 
- Թիֆանի Ռոմո, Առողջության  արդարության  մասնագետ,  

Առողջության  արդարության` Հանրային  առողջության   
կենտրոնի վարչություն   

Առողջության արդարության  կգործի՝ երաշխավորելու, որ  
տվյալները հավաքվեն,  վերլուծվեն և  կիսվեն ձևերով, որոնք  
արժևորում են  ապրած  փորձառությունները, թույլ տալիս  
տվյալների  բաժանում և  ավելի լավ հավաքում  շրջանի՝ 
պատմականորեն  ամենամարգինալացված  համայնքների 
կտրվածքով և թույլ տալիս համայնքներին  օգտագործել 
տվյալներ՝ ոգեշնչելու  քաղքականության փոփոխություն  և 
գործողություն սեկտորների կտրվածքով։  
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Տրամադրել առողջության արդարության օգտակար և  ընդգրկուն տվյալներ  

Հանրային առողջության վարչությունը պատասխանատու է ԼԱ շրջանում բնակչության 
առողջության   մշտադիտարկման համար։ Սա ներառում  է  առողջական 
անարդարությունների ճանաչումը  խմբերի  մոտ, որոնք ամենաշատն են  ենթարկվում  
հակադիր   արդյունքների   ռիսկին և  առաջարկություններ ապահովում  անարդարությունները 
նվազեցնելու համար։ Առողջության  գործակալության ծրագրերը  բարելավումներ է կատարել  
շրջանում մարգինալացված  համայնքների  մասին  առողջության տվյալներ  հավաքելիս  և  
հաղորդելիս, ներառյալ տվյալների խթանումը   ասիացիների, բնիկ հավայացիների և 
խաղաղօվկիանոսյան  կղզիաբնակաների մասին և տվյալների  հավաքումը   սեռական 
կողմնորոշման   և  գենդերային  ինքնության  վերաբերյալ։ Առողջության  հետաևանքների 
գնահատումների (ԱՀԳ) միջոցով Հանրային առողջության վարչությունը  ապահովել է  
հետազոտություն և  տվյալներ՝  հաղորդելու   կացարանով և  տրանսպորտային ապահովման  
և  այլ սեկտորների ոլորտում քաղաքականության մշակման մասին։ Սակայն, ծրագրերը  դեռ 
սահմանափակումներ ունեն այն ձևերով տվյալներ  հավաքելիս և հաղորդելիս, որոնք  
ընդգծում են  համայնքային  ձայները,  հաղորդում տվյալներ   մի շարք համայնքներում  և  
օգնում են  կապել  առողջության անարդարությունները  սոցիալական, ռասայական, 
տնտեսական և աշխարագրական  անարդարություններին։ Առողջության  արդարության 
կենտրոնը  պատկերացնում է  տվյալների և  հաղորդման  մշակույթ  Առողջության  
գործակալության կտրվածքով, որը կյանքի է կոչում  համայնքային  փորձառությունները,  
հավաքում տվյալներ  շատ հաճախ դուրս  թողնված համայնքաների  համար և  կիսում   
տվյալներ  սեկտորներով՝ օգնելու  պակասեցնել անարդարություններ։  

 

ՆՊԱՏԱԿ 1: ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԵԼՈՒ, ՈՐ   ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ 
ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ  ԸՆԴԳԾԵՆ  ԱՊՐԱԾ ՓՈՐՁՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  և  ՀԱՍԱՆԵԼԻ  ԼԻՆԵՆ  
ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻՆ։ 

Ռազմավարություն 1: Ընդգրկել   համայնքային փորձառությունները  և 
առաջնահերթությունները  տվյալներ  հավաքելիս,  հաղորդելիս և  տարածելիս։  

Մտադրություն 1 

Մինչև 2018-ի դեկտեմբերի 31-ը  խթանել անձնական 
նկարագրությունները և  պատմություն պատմելը  նյութերում՝  
ընդգծելու և  կիսելու  նրանց ապրած փորձառությունները, ովքեր 
ամենաշատն են կրել    վատ առողջության հետևանքները։  

Մտադրություն 2 

Մինչև 2019-ի մարտի 30-ը  հավաքել  հատուկ,  միջսեկտորային`  
Տվյալների խորհրդատվական  խորհուրդ՝ կազմված   ԼԱ շրջանի 
կազմակերպություններից և անհամաչափորեն  վատ առողջական 
արդյունքներով բնակիչներից՝  տրամադրելու տեղեկություն  
Առողջկան գործակալության  մեծ տվյալների,  
հաշվետվությունների և կրթական  նյութերի  զարգացման  և  
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հաղորդման մասին երաշխավորելու համար  ընդգրկում և  
ներկայացուցչություն։  

Մտադրություն 3 

Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը  հաստատել առողջության  
արդարության  ցուցիչներ և  միջոցառումներ, որոնց  Առողջության 
գործակալությունը  պարբերաբար կհետևի  և կհաղորդի 
համայնքային շահառուների և անդամների հիման  վրա։  

Մտադրություն 4 

Մինչև 2020-ի հունիսի 30-ը խթանել իմաստալից  
համագործակցություններ  համայնքի  կազմակերպությունների և  
բնակիչների հետ  հետազոտության գործընթացի  բոլոր փուլերում՝ 
մեծացնելով համայնքահեն մասնակցային  հետազոտություն  
(ՀՎՀՄԳ)   կատարելու    կարողությունը գործիքակազմի   և 
տեխնիկական  օգնության  զարգացման միջոցով։  
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ՆՊԱՏԱԿ 2: ԱՄՐԱՊՆԴԵԼ  ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ  ՀԱՎԱՔՈՒՄԸ,  ՎԵՐԼՈՒՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԵՎ  
ՏԱՐԱԾՈՒՄԸ, ՈՐՈՆՔ ՉԱՓՈՒՄ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՆ  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ, ՌԱՍԱՅԱԿԱՆ, 
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԱՆԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Ռազմավարություն 1: Բարելավել  տվյալների որակը, հավաքումը և  բաժանումը՝  
բարձրացնելու  մարգինալացված համայնքների  ներկայացուցչությունը  և    
իրազեկությունը   առողջական արդյունքների հետ   կապված ռեսուրսների  
անարդար բաշխման մասին։ 

Մտադրություն 1 

Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը   նույնականացնել  ընդգրկուն 
տվյալների   հավաքման լվագույն  պրակտիկաները՝ 
երաշխավորելու, որ  տեղեկատվությունը    հասանելի լինի  զուրկ 
համայնքների/բնակիչների փորձառությունները և առողջական  
արդյունքները նկարագրելիս։ 

Մտադրություն 2 

Մինչև 2020-ի մարտի 31-ը ապահովել, որ  բնակչության 
առողջական արդյունքները  բնութագրող  հաշվետվությունները 
հավաքեն և ներառեն տեղեկություն գործոնների մասին,  որոնք 
ազդում են առողջության արդյունքների վրա։ 

Մտադրություն 3 

Մինչև 2020-ի հունիսի 30-ը բարձրացնել տվյալների 
հասանելիությունը ըստ ռասայի, ազգության, տարիքի, սեռի, 
ինքնության, սեռական կողմնորոշման, աշխարհագրության, և/կամ 
սոցիալ-տնտեսական գործոնների՝ կառուցելով առողջության 
գործակալության՝   այս ենթախմբերի կողմից տվյալներ  հավաքելու, 
մասնատելու և հաղորդելու կարողությունը։   

Ռազմավարություն 2: Ապահովել, որ համայնքներին հասանելի լինի առողջության 
արդյունքներում ռասայական, սոցիալական, տնտեսական, բնապահպանական և 
աշխարհագրական անարդարությունների դերը  նկարագրող  տեղեկատվությունը։ 

Մտադրություն 1 

Մինչև 2018-ի դեկտեմբերի 31-ը թողարկել 86 քաղաքային և 
համայնքային առողջության պրոֆիլներ, որոնք փաստագրում են 
առողջական, սոցիալական, տնտեսական, կրթական և 
բնապահպանական արդյունքները  շրջանի քաղաքներում և 
համայնքներում ավելի  լավ տեղեկացնելու  համար շահագրգիռ 
կողմերին և համայնքի անդամներին։ Հաշվետվությունները  
հասանելի կլինեն ինտերակտիվ վեբկայքում, որը թույլ է տալիս 
բնակիչներին օգտագործել  տվյալների ֆայլերը իրենց սեփական 
հաշվետվությունները  կազմելու համար։  

Մտադրություն 2 
Մինչև 2019-ի հունիսի 30-ը ապահովել աջակցություն համայնքային 
կազմակերպություններին՝  հարմարեցնելու տվյալները՝ ավելի լավ 
հասցեագրելու իրենց տեղական կարիքները։  
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Մտադրություն 3 

Մինչև 2022-ի դեկտեմբերի 31-ը համագործակցել համայնքային 
կազմակերպությունների հետ՝ գնահատելու տվյալեր հավաքելու 
նրանց կարողությունը, որն աջակցում է քաղաքականության 
համակարգերի և պրակտիկայի փոփոխություններին։  

ՆՊԱՏԱԿ 3: Մոբիլզացնել տվյալները եվ հետազոտությունը՝ տեղեկացնելու  
սեկտորներին որոշման կայացման մասին։   

Ռազմավարություն 1: Օգտագործել տվյաները ՝ բարձրացնելու առողջության 
անարդարությունների և այլ համակարգերում անարդարությունների միջև   
կապերի  մասին իրազեկությունը շրջանի վարչություններում  և տեղեկան 
գործակալություններում։  

Մտադրություն 1 

Մինչև 2019-ի փետրվարի 28-ը կատարել առողջության 
ազդեցության գնահատում   Մարիխուանայի մասին  առաջարկված 
կանոնակարգերի՝  առողջության և արդարության հետևանքների 
վերաբերյալ՝ երաշխավորելու ավելի արդար քաղաքականության 
կենսագործում։  

Մտադրություն 2 
Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը համագործակցել Տվյալների 
խորհրդատվական խորհրդի հետ՝ նույնականացնելու առողջության 
ազդեցության 3 լրացուցիչ գնահատումների  թեմաները։  

Մտադրություն 3 

Մինչև 2022-ի դեկտեմբերի 31-ը մասնակցել տվյալների 
փոխանակմանը, որը թույլ է տալիս չճանաչված տվյալների կիսում 
շրջանի վարչությունների և համայնքային գործընկերների 
կտրվածքով՝ նույնականացնելու հիմնարար  գործոնները, որոնք 
նպաստում են անհամաչաությանը ադյունքների մեջ։ 

Մտադրություն 4 

Մինչև 2023-ի դեկտեմբերի 31-ը երաշխավորել, որ առողջության 
գործակալության ծրագրերը ունենան՝ կարողություն կիսելու 
տեղեկատվություն՝ որոշում կայացնողների, պաշտպանների և 
համայնքային կազմակերպությունների հետ Լոս Անջելեսի 
շրջանում՝ խթանելու ջանքերը, որոնք հասնում են առողջության 
արդարության։  
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Մենք պատկերացնում ենք քաղաքականության և 
համակարգային փոփոխություն հանուն 
հնարավորության և ռեսուրսների արդարացի 
բաշխման   

«Մակընթացությունը  չի բարձրացնում բոլոր նավակները։ Խիստ 
կարևոր է, որ ներդրումները կատարվեն այնտեղ, որտեղ տեսնում 
ենք ամենաբարձր կարիքը՝ ապահովելու, որ բոլորն ունենան 
բարգավաճելու հավասար հնարավորություն»։ 
  
- Ջոն Կիմ, գործադիր տնօրեն, Կալիֆորնիայի առաջխաղացման 

նախագիծ   

Առողջության արդարության կենտրոնը օգնում է պաշտպանել 
քաղաքականության և համակարգային փոփոխությունը սոցիալական 
գործոնների կտրվածքով, որոնք տանում են առողջությանն անհրաժեշտ 
ռեսուրսների և հանարավորությունների անարդար բաշխան։ Կենտրոնը 
կկառուցի կարողություն՝ հասցեագրելու առաջնային սոցիալական և 
ռասայական անարդարությունները, որոնք տանում  են առողջական 
անարդարությունների,  և զարգացնելու համագործակցություններ և առաջ 
մղելու առողջության արդարությունը բոլոր քաղաքականություններում։ 
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Աջակցել քաղաքականության և համակարգերի փոփոխությանը  
Առողջության անարդարությունները Լոս Անջելեսի շրջանում իրենք իրենց ի հայտ չեն գալիս։ 
Առողջության անարդարությունները հաճախ արտացոլում են անարդարությունները այլ 
համակարգերում ինչպիսիք կրթությունը, զբաղվածությունը և կացարանով 
ապահովածությունը, որոնք  ազդում են անձի՝ լավագույն առողջության և բարօրության 
հնարավորության վրա։ Առողջության արդարության առաջ մղումը պահանջում է 
հնարավորությունների և ռեսուրսների զարգացում յուրաքանչյուրի համար։ Վերջին 
տարիներին առողջության ծրագրերը համագործակցում են ավելի ոչ ավանդական 
առողջական սեկտորների հետ՝ երաշխավորելու, որ խորհրդում քաղաքականություն 
մշակողներին  և որոշում կայացնողներին  տեղեկացվի  իրենց որոշումների առողջական 
հետևանքների մասին։  Օրինակ՝ ծրագրերը բարձրացրել են համագործակցությունը տեղական 
համայնքային գործընկերների և այլ կազմակերպությունների հետ՝ օգնելու առաջ մղել 
քաղաքականության փոփոխությունը բնապահպանական առողջության և բարօրության, 
կացարանով ապահովելու և կրթության մեջ։ Առողջության արդարության կենտրոնը 
պատկերացնում քաղաքականության գործունեություններ առողջության գործակալության 
կտրվածքով, որոնք առողջություն բոլոր քաղաքականություններում բնորոշվում են 
տեսակետներով և ուժեղ համագործակցություններով, որոնք կօգնեն առաջ մղել ռասայական, 
սոցիալական և առողջական արդարության համարձակ քաղաքականություններ ամբողջ 
շրջանով մեկ։ 
 

ՆՊԱՏԱԿ 1:  ՁԵՎԱՓՈԽԵԼ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ  ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏՎԵԼ՝ ԽԹԱՆԵԼՈՒ 
«ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ ԲՈԼՈՐ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ»  ՏԵՍԱԿԵՏ 

Ռազմավարություն 1: Օգնել ամրապնդել ծրագրային կարողությունը՝ կիրառելու 
«Առողջություն բոլոր քաղաքականություններում» տեսակետներ քաղաքակնության 
և համակարգերի փոփոխության ջանքերում։   

Մտադրություն 1 

Մինչև 2018-ի դեկտեմբերի 31-ը գործակցել համայնքային 
կազմակերպությունների հետ՝ հետամուտ լինելու 
քաղաքականությունների, որոնք զբաղվում են  առողջության 
սոցիալական գործոնների հիմքում ընկած 
անարդարություններով։ 

Մտադրություն 2 

Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը պատրաստել Առողջության 
գործակաության քաղաքականության անձնակազմին առ այն, թե 
ինչպես ընդգրկել «Առողջությու բոլոր 
քաղաքականություններում» մոտեցումը քաղքականության 
վերլուծության և առաջնահերթության մեջ։  
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Մտադրություն 3 

Մինչև 2020-ի հունիսի 30-ը ապահովել, որ առողջության 
արդարության վերլուծությունը կիրառվի Առողջության 
գործակալության  համար  հետաքրքրություն ներկայացնող  
օրենսդրական  բոլոր միավորների նկատմամբ։  

Մտադրություն 4 

Մինչև 2020-ի հունիսի 30-ը մշակել առողջության արդարության 
վերլուծության գործիքակազմ, որը կարող է օգտագործվել 
գործակալության անձնակազմի և համայնքային գործընկերների  
կողմից՝ գնահատելու առաջարկված տեղական, պետական և 
դաշնային քաղաքականության  հավանական արդարության 
հետևանքները։  

ՆՊԱՏԱԿ 2: ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԵԼ ԱՅԼ ՍԵԿՏՈՐՆԵՐԻ ԵՎ  ՀԻՄՆԱՐԱՐ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ՝ ՍԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐՁԱԿ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՔ  ԱՌԱՋ ԵՆ ՄՂՈՒՄ  ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ 
ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԱՍԱՅԱԿԱՆ ՈՒ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Ռազմավարություն 1: Բարձրացնել համագործացությունները հիմնարար 
կազմակերպությունների և սոցիալական արդարության շարժումների հետ, որոնք 
առաջ են մղում են  առողջության անհամաչափություններն ընդգծող  
անարդարույթունները թիրախավորող  քաղաքականություններ։ 

Մտադրություն 1 

Մինչև 2018-ի դեկտեմբերի 31-ը ապահովել, որ հիմնարար 
կազմակերպությունները ներառվեն հանրային առողջության 
վարչության քաղաքականության առաջնահերթության 
գործընթացի մեջ և ներկայացվեն քաղաքականության թիմերում՝ 
ձևավորված առաջ մղելու նույնականացված տարեկան, 
տեղական և պետական քաղաքականության 
առաջնահերթությունները։  

Մտադրություն 2 

Մինչև 2018-ի դեկտեմբերի 31-ը գնահատել տեղական և 
պետական սոցիալական արդարության արշավները և 
շարժումները, որոնք համապատասխանում են առողջության 
արդարության օրակարգին։  

Մտադրություն 3 

Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը գնահատել առողջության 
արդարության ներգրավածությունը  հիմնարար 
կազմակերպությունների և սոցիալական արդարության 
շարժումների հետ քաղաքականության փոփոխության 
ջանքերում և կապվել հիմնարար կազմակերպությունների հետ, 
որոնք ազդում են քաղաքականության փոփոխության վրա՝ 
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կապված Առողջության գործակալության և կենտրոնի 
առաջնահերթությունների հետ։  

Մտադրություն 4 

Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը նույնականացնել 
ռազմավարություններ՝  սատարելու համայնքահեն ջանքերը 
քաղաքականության փոփոխությունների համար, որոնք 
բարելավելու  են առողջությունը։ Սրանք կարող են ներառել 
ռեսուրսների կիսում և տեխնիկական աջակցության 
ապահովում։  

Ռազմավարություն 2: Հետամուտ լինել համատեղ քաղաքականության 
առաջնահերթությունների՝ կոլեկտիվ կերպով  նվազեցնելու  ռասայական, 
սոցիալական և քաղաքական անարդարությունները։   

Մտադրություն 1 

Մինչև 2022-ի դեկտեմբերի 31-ը աջակցել տեղական և 
պետական քաղաքականություններին սեկտորների 
կտրվածքով, որոնք  Լոս Անջելեսի շրջանում կավելացնեն 
ռեսուրսները համայնքների և խմբերի համար, որոնք 
անարդարությունների աենածանր բեռն են  կրում։   
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Մենք պատկերացնում ենք գոծընկերություններ, որոնք 
իսկապես կիսում են իշխանությունը և հարգում 
համայնքի ինքնավարությունը։   

«Ինչպե՞ս  կառուցենք  սեղան, որտեղ կսովորենք միասին։ 
Ի՞նչպես հետագայում կենտրոնացնենք հավասարությունը 
մեր աշխատանքում։ Այս զրույցները վարեք նրանց հետ, 
որոնց հետ արդեն զրույցներ չեք վարում»։ 

- Ջոյս Իբարա, ուսման տնօրեն,  Վենգարթ հիմնադրամ  
 

“Կարևոր աշխատանքի 90 տոկոսը կատարվում են  
հանդիպումենրից դուրս։”  

- Մանալ Աբոելատա, կառավարման տնօրեն, 
Կանխարգելման ինստիտուտ  

 
Առողջության արադարության կենտրոնը առաջնահերթություն կտա  
պատմականորեն լռեցված և բացառված ձայներին՝ երաշխավորելու, որ 
որոշման կայացումը ներառի համայքներին և առողջության 
անարդարություններից ամենաշատը ազդված մարդկանց և առաջ   մղվի  
նրանց  կողմից ։ Կենտրոնը կմշակի հանրային, մասնավոր և համայքային 
գործընկերություններ՝ կապելու, համակարգելու և համագործակցելու ջաքների 
շուրջ, որոնք առաջ են մղում արդար հնարավորություններ և նվազեցնում 
անարդարարությունները առողջության արդյունքներում։   
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Մշակել հանրային, մասնավոր և համայնքային գործընկերություններ։   

Առողջության արադարության շարժման կառուցումը պահանջում  է ակտիվ 
ներգրավածություն և համագործակցություն ամենաշատը ազդված համայքների հետ։ Մենք 
արժևորում ենք համայնքի ներգրավածությունը՝ իբրև հանրային առողջության պրակտիկայի 
հիմք։ Քանի որ մեր աշխատանքը շարունակում է զարգանալ՝ հասցեագրոլու համայքների 
բարդ կարիքները, մեր աշխատանքը պետք է կենտրոնանա ուժեղ համայքային 
գործընկերությունների և առաջնորդության վրա՝ առաջ մղելու աշխատանքը, որը նվազեցնում 
է անհամաչափությունները և առաջ մղում առողջական, ռասայական, սոցիալական և 
բնապահպանական արդարությունը։ Մենք պետք է նպատակաուղղված կերպով ընդլայնենք 
մեր մոտեցումները՝ խթանելու նորամուծություն և վեր հանելու լավագույն պրակտիկաները՝ 
երաշխավորելու, որ առողջական անարդարություններից ամենաշատ ծանրաբեռնված 
համայքները տեղեկացվեն և իմաստալից կերպով ներգրավվեն որոշումների  կայացման մեջ, 
որոնք ազդում են նրանց կյանքի վրա։ Առողջության արդարության կենտրոնը պարտավորվում 
է ներգրավել արդյունավետ միջսեկտորային գործընկերությունների մեջ, որոնք խթանում են 
վստահություն ու  համատեղ առաջնորդություն և մղում գործողության՝ նվազեցնելու 
անարդարությունները և բարելավելու առողջության արդյունքները։  
ՆՊԱՏԱԿ 1: ՍՏԵՂԾԵԼ ԸՆԴԳՐԿՈՒՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ՆԵՐԳՐԱՎԱԾՈՒԹՅԱՆ 
ԵՎ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹ՝ ԿԻՍԵԼՈՒ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ 
ՊՐԱԿՏԻԿԱՆԵՐԸ, ՄՂԵԼՈՒ ՆՈՐԱՄՈՒԾՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ 
ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԴԱՐՈՒԹՅԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄ։    

Ռազմավարություն 1: Աջակցել համայնքային գործընկերություններին, որոնք 
կառուցում են կարողություն, կիսում իշխանություն ու որոշումների կայացում և 
ապահովում փոխադարձ հաշվետվություն։   

Մտադրություն 1 

Մինչև 2018-ի նոյեմբերի 1-ը հիմնել Երիտասարդական 
խորհրդատվական կոմիտե՝ ներառելու երիտասարդության 
ձայները հանրային առողջության վարչության 
քաղաքականություններում, պրակտիկաներում և 
նախաձեռնություններում, որոնք սատարում են առողջ 
զարգացումը և բարելավում առողջության արդյունքները Լես 
Անջելեսի ողջ երիտասարդության համար։   

Մտադրություն 2 

Մինչև 2018-ի դեկտեմբերի 1-ը  կենտրոնի գործողության 
ծրագրում ներառել հետադարձ կապ և  առաջարկություններ 
առցանց դիտողներից, համայնքային ֆորումներից և լսումների 
նիստերից։  

Մտադրություն 3 
Մինչև 2019-ի հունիսի 30-ը ինստիտուցիոնալացնել 
պրակտիկաները, որոնք նպաստում  են շահառուների 
ներդրումին  ու առաջարկություններին  և փաստագրում դրանք՝ 
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տեղեկացնելու առողջության գործակալության՝  նոր և 
գոյություն ունեցող նախաձեռնությունների մասին և 
երաշխավորելու հաշվետվություն։  

Մտադրություն 4 

2019 թ․  հունիսից սկսած ներգրավել համայնքային 
գործընկերներին և բնակիչներին գործընթացում՝ վերանայելու 
առողջության տվյալները և առաջ ընթանալու  կենտրոնացման 
ոլորտների՝  գոյություն ունեցող նախաձեռնույթյունների 
առումով ամեն տարի։ Եթե տեղին է, մինչև 2020 թ․  հունիսը 
նույնականացնել առողջության արդարության կենտրոնի 
ուշադրւթյան կենտրենացման նոր ոլորտներ։ 

Մտադրություն 5 

Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը մշակել ռեսուրսներ և 
թիրախային վերապատրաստումներ կազմակերպությունների 
համար, որոնք ծառայում են պատմականորեն զուրկ 
համայնքներին առ այն, թե ինչպես հաջողությամբ ձեռք բերել 
դրամաշնորհներ և շրջանային կապեր։ 

Մտադրություն 6 

Մինչև 2023թ․ -ի հունիսի 30-ը առաջարկել 
վարապատրաստումներ և հնարավորություններ համայնքի 
անդամների համար՝ ուղղելու ֆինանսական հատկացումները և 
ներդրումը իրենց համայնքներում․  աշխատել առողջության 
գործակալության կտրվածքով՝ նույնականացնելու 
հնարավորությունները մասնակցային բյուջետավորման 
համար։  

ՆՊԱՏԱԿ 2: ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐԱՅԻՆ 
ՀՆԱՐԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԱՎԵԼԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԽԹԱՆԵԼՈՒ ՋԱՆՔԵՐԸ, 
ՈՐՈՆՔ ՀԱՆԳԵՑՆՈՒՄ ԵՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ  ԱՐԴԱՐ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ։ 

Ռազմավարություն 1: Աջակցել միջսեկտորային գործընկերներին՝ ներգրավվելու 
համայնքից մղված նախաձեռնությունների մեջ, որոնք առաջ են մղում առողջական, 
ռասայական, սոցիալական և բնապահպանական արդարություն։  

Մտադրություն 1 

Մինչև 2019թ․ -ի հունիսի 30-ը ակտիվորեն մասնակցել 5 
միջսեկտորային շրջանային նախաձեռնությունների՝  
հասցեագրելու անարդարությունները սոցիալական 
գործոններում և բարելավելու «Առողջություն բոլոր 
քաղաքականություններում» տեսակետները։  

Մտադրություն 2 Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը համագործակցել 
մարդասիրական սեկտորի հետ՝ ծրագրելու ֆորումների շարք՝ 
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կենտրոնացած հասցեագրելու առողջության 
անարդարությունները և նոր հնարավորությունները՝ առաջ 
մղելու արդար դրամաշնորհների հատկացում։  

ՆՊԱՏԱԿ 3: ՀԱՂՈՐԴԵԼ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՐԶ ԵՎ ՀՍՏԱԿ ԿԵՐՊՈՎ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻՆ 
ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ 
ՄԻՋՈՑՈՎ։ 

Ռազմավարություն 1: Ապահովել համայնքերին ընդգրկուն, ժամանակին և 
տեղեկատվական առողջության արդարության տեղեկատվությամբ և 
հաղորդագրություններով։  

Մտադրություն 1 

Մինչև 2018-ի սեպտեմբերի 30-ը կանոնավոր կերպով 
տեղեկացնել առողջության գործակալության անձնակազմին և 
արդարության հետ կապված ընթացիկ իրադարձությունների և 
հետազոտության   արտաքնի գործընկերներին ամենամսյա 
«Սոցիալական  վարչության արդարության հետ կապված 
հաշվետվության»  և եռամյակային ակադեմիական 
գրականության վերանայման միջոցով։  

Մտադրություն 2 

Մինչև 2019թ․ -ի հունվարի 1-ը բարձրացնել մասնակցությունը 
առողջության արդարության  գործընկերների ցուցակում  20 %-
ով՝ բարձրացնելու հասանելիությունը համարժեք 
ֆինանսավորման հնարավորությունների, մասնագիտական 
զարգացման նախաձեռնությունների տվյալների և 
հաղորդումների նկատմամաբ ԼԱ շրջանի Առողջության 
արադարության կենտրոնի    գործընկերների ցուցակի  միջոցով։  

Մտադրություն 3 

Մինչև 2019-ի մարտի 31-ը մշակել  տվյալների գրաֆիկա 
Առողջության արդարության կենտրոնի ուշադրության 
կենտրոնացման  յուրաքանչյուր ոլորտի համար՝ բարձրացնելու  
իրազեկությունը ռասայական, սոցիալական, տնտեսական և 
բնապահպանական անարդարությունների մասին, որոնք 
տանում են անհամաչափ առողջական  արդյունքների։  

Մտադրություն 4 
Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը մշակել տեսանյութ, որը 
բացատրում է առողջության արդարության գաղափարը և դրա 
հարաբերությունը առողջության արդյունքներին։  
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Մենք պատկերացնում ենք կազմակերպչական  
պատրաստակամություն և  կարողություն՝ 
որդեգրելու արդար  մշակույթ և առաջ մղեու  
առողջության արդարությունը   
 

«Չեք կարող  կատարել այս գործը, եթե պատրաստված չեք։ 
Երբեք չեք վազի մարաթոնյան վազք առանց  դրան 
պատրաստվելու։ Այս գործը մարաթոն է»։    

– Տամիկա Բաթլեր, գործադիր տնօրեն, ԼԱ  
թաղամասային  տարածքի հոգաբարձու   

Առողջության արդարության կենտրոնը  կձգտի գործարկել  
վարչարարական  առողջության պրակտիկաները, որոնք առաջ են 
մղում առողջության արդարություն։ Կենտրոնը  կորդեգրի,   կնորացի 
և կկիսի լավագույն պրակտիկաներ՝  հավասարեցնլու ռեսուրսները,  
ավելացնելու ներդրումը, զարգացնելու  և վերապատրաստելու մեր 
աշխատուժը և ստեղծելու  ներքին  պայմաններ, որոնք  սատարում 
են արդար  մշակույթ  աշխատակիցների  համար և սատարում   
զուրկ  համայնքներին։ 
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Ամրապնդել կազմակերպչական պատրաստակամությունը և կարողությունը 

Կառավարության ինստիտուտները  լավ են տրամադրված՝ բարելավելու առողջության   
արդարությունը   ծրագրերի և   քաղաքականությունների միջոցով, չնայած դրանք 
պատմականորեն  դեր են խաղացել անարդարություններ  ստեղծելիս և  պահպանելիս։   Որոշ  
անարդարություններ առաջ են եկել  ակնհայտորոն  կողմնակալ պրակտիկաներից, մինչդեռ  
մյուսները՝  չնպատակադրված հետևանքներով լավ մտադրություն ունեցող  
քաղաքականություններից։ Երաշխավորելու համար, որ  մեր քաղաքականությունները 
ունենան  նպատակադրված ազդեցությունը բոլոր բնակիչների մոտ ռեսուրսների  արդար 
բաշխումը  խթանելու համար, կարիք ունենք գնահատելու  ներքին գործընթացները և 
գնահատելու ազդեցությունը։ Ուշադրության  կենտրոնացման  առաջարկված   տարածքները  
ներառում են ապահով, անաչառ և արդար  աշխատանքի ընդունման  և  պայմանագրային  
քաղաքականություններ, որոնք  սատարում են  մեր ամենամարգինալացված  համայնքների 
կոլեկտիվ իշխանությունը և  տնտեսական աճը։ Մենք նաև կարիք ունենք կառուցելու  ներքին 
անձնակամի  կարողություն և  բազմազանություն՝ ամրապնդելու մշակութային առումով 
իրազեկ ծրագրերի,  պրակտիկաների և  ծառայությունների  բաշխում, որոնք գնահտում  և  
բարձրացնում են  մադկանց արժանապատվությունը, ում մենք ծառայում ենք։  

 
ՆՊԱՏԱԿ 1: Երաշխավորել  շրջանային   գործողություններ, ծրագրեր,  
ծառայություններ և ռեսուրսներ՝ առաջ մղելու  հնարավորություն  և առողջության 
արդարություն բոլորի համար։ 

Ռազմավարություն 1: Իրակնացնել  պրակտիկաներ և աջակցել դրանց՝ առաջ 
մղելու ռասայական և սոցիալական  արդարություն։ 

Մտադրություն 1 

Մինչև 2018-ի հունիսի 30-ը զարգացնել շրջանակ՝  
գնահատելու   վարչարարական  քաղաքականությունները՝ 
օգտագործելով  արդարություն  և «արդար մշակութային» 
շրջանակ՝ երաշխավորելու, որ  քաղաքականությունները և  
պրակտիկաները լինեն արդար և  ռասայականորեն արդար։  

Ռազմավարություն 2: Որդեգրել  պայմանագրային պրակտիկաներ, որոնք  
ներառում են   համայնքային  փորձագիտություն, և  խթանել  տնտեսական  
զարգացում  զուրկ  համայնքներում։ 

Մտադրություն 1 

Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը հետադարձ կապ    խնդրել   
դրամաշնորհառուներից, շահառուներից և համայնքային  
կազմակերպություններից  հնարավորությունների և   
ռազմավարությունների  վերաբերյալ, որ  Առողջության 
գործակալությունը  կարող է որդեգրել՝  պարզեցնելու   
կիրառությունները,   պայմանագրի կնքումը և մեծացնելու 
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աջակցությունը   համայնքային կազմակերպությունների և 
բնակիչների կողմից մղված  նախաձեռնությունների համար։  

Մտադրություն 2 

Մինչև 2021-ի հունիսի 30-ը վարել Հանրային առողջության  
վարչության   ջանքերը՝ մեծացնելու   պատմականորեն   վատ 
ներկայացված  մատակարարներին, ովքեր  պայմանագրեր  
են կնքում 15%-ով։  

ՆՊԱՏԱԿ 2: ԲԱՐՁՐԱՑՆԵԼ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԽԹԱՆԵԼՈՒ 
ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԿԱԶՄԱԿԵՐԿՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  

Ռազմավարություն 1: Ապահովել շարունակական կրթություն,  
վերապատրաստման հնարավորություններ և գործիքներ Առողջության 
գործակալության անձնակազմի համար՝  կիրառելու առողջության արդարության   
տեսանկյուն  ծրագրերի և ծառայություններ նկատմամբ։  

Մտադրություն 1 

Մինչև 2018-ի սեպտեմբերի 30-ը  մատուցել  առնվազն  երկու 
ոչ ակնհայտ   վերապատրաստման  հնարավորություններ 
Առողջության գործակալության   բոլոր աշխատակիցների 
համար՝  բարելավելու   հաճախորդային ծառայությունը  և  
ապահովելու ավելի որակյալ  ծառայություններ։  

Մտադրություն 2 

Մինչև 2018-ի դեկտեմբերի 31-ը առաջնորդել հիմնարար   
հետազոտություն՝  գնահատելու Հանրային առողջության  
աշխատկիցների  դիրքորոշումները և  առողջության 
արդարությունը  և ռասայական արդարությունը առաջ մղելու   
կարողությունը։   

Մտադրություն 3 

Մինչև 2018-ի դեկտեմբերի 31-ը  հիմնել    առնվազն  20 
պայքարողներից կազմված  ռասայական արդարության  թիմ  
Առողջության գործակալությունից՝ նվիրված  ռասայական  
արդարության իմացությանը, ծրագրմանը և  պրակտիկային։   

Մտադրություն 4 

Մինչև 2019-ի մարտի 31-ը  մշակել  ռեսուրսների  վիրտուալ  
շտեարան և  կառուցել  արդյունավետ գործընթացներ  
տեղեկատվության կիսման համար՝ կապված  մշակութային  
իրազեկության, լեզվական համապատասխանության և  
առողջության արդարության  հետ Վարչությունների  մեջ և 
Առողջության  գործակալության  կտրվածքով։   

Մտադրություն 5 Մինչև 2019-ի հունիսի 30-ը ամրապնդել  աշխատակիցների  
պատրաստակամությունը  և  հաստատել   արդարության  
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մշակույթ  աշխատակազմի  վերապատրաստման  ծրագրի 
մշակմամաբ և կենսագործմամբ։  

Մտադրություն 6 

Մինչև 2020-ի հունիսի 30-ը  վերանայել  հաճախորդ/հիվանդ  
հետազաոտությունների վերաբերյալ հարցերը՝ գնահատելով 
մշակութային  իրազեկության և լեզվական    
համապատասխանության  հետ կապված 
փորձառությունները,  օգտագործել  այս   տեղեկատվությունը՝   
ներառելու  ցանկացած  նոր քայլ   հիմնարար գիծ 
հաստատելու մասին,  մինչև 2023թ․  հունիս 30-ը    25%  
ավելացնել   մշակութապես զգայուն բնակիչների  
թվաքանակը   և լեզվականորեն   համարժեք 
ծառայություններ։  

Մտադրություն 7 

Մինչև 2023-ի դեկտեմբերի 31-ը  50%-ով ավելացնել 
աշխատակիցների թիվը, ովքեր պատասխանում են՝ 
«Համաձայն եմ» կամ  «Խիստ համաձայն եմ»՝ 
աշխատակիցների աշխատուժի  հետազոտության  հետևյալ 
հարցին․  «Ես տարրական պատկերացում ունեմ  
հասկացությունների կապված  հետ ռասայական  
հավասարության  մսին» ։   

Ռազմավարություն 2: Աջակցել քաղաքականություններին՝ ընդլայնելու 
աշխատուժի բազմազանությունը։  

Մտադրություն 1 

Մինչև 2019թ․ -ի դեկտեմբերի 31-ը  կենսագործել  
ուղեցույցներ՝ ամրապնդելու օգնության ջանքերը  և  
աշխատուժի  հավաքագրման  ռազմավարությունները՝  
նախատեսված  օգնելու   պատմականորեն   վատ  
ներկայացված համայնքներին։  

Մտադրություն 2 

Մինչև 2020թ․ -ի հունիսի 30-ը զարգացնել  
համագործացություններ   դպրոցների և համայնքների հետ՝  
աջակցելու  հանրային ծառայությունների կարիերաների 
ուղղուն  վատ  ներկայացված խմբեի համար։  

Մտադրություն 3 

Մինչև 2021թ․ -ի հունիսի 30-ը կենսագործել 
քաղաքականություններ և գործընթացներ, որոնք  
բարձրացնում են  աշխատակազմի հավաքագրումը,  
պահպանումը և խթանումը, որոնք  արտացոլում են  ԼԱ 
շրջանի  ժողովրդագրությունը։   
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ՆՊԱՏԱԿ 3: ԲԱՐՁՐԱՑՆԵԼ ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ   
ԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ  ԿՏՐՎԱԾՔՈՎ 

Ռազմավարություն 1: Բարելավել   ներքին գործընթցները՝ աջակցելու 
մշակութապես և լեզվականորեն  համարժեք  նյութերի և ծառայությունների 
ապահովմանը։ 

Մտադրություն 1 

Մինչև 2019-ի սեպտեմբերի 30-ը  կենսագործել 
թարգմանության և  մեկնաբանության  ծառայություններ ձեռք 
բերելու    քաղաքականություն՝ երաշխավորելու, որ   նյութերը 
և  համայնքային իրադարձությունները ապահովվեն   
համայնքային անդամների նախընտրած լեզվով։  

Մտադրություն 2 

Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը  գնահատել անձնակազմի 
կարողությունը և առաջարկել  անհրաժեշտ 
քաղաքականություններ և  գործընթացներ՝ երաշխավորելու   
անձնակազմի   մեկնաբանության և մեկնաբանության և 
թարգմանության հմտությունների և ծառայությունների  
հանդեպ հասանելիությունը և  որակը։  

Մտադրություն 3 

Մինչև 2020-ի սեպտեմբերի 30-ը  հավասարեցնել ծրագրի 
բյուջետային  հատկացումը՝ երաշխավորելու, որ ռեսուրսները  
հասանելի լինեն  մեկնաբանության և թարգմանության 
հմտությունների ծառայությունների  պահանջմունքների 
համար։   



էջ  | 52 

 Առողջության արդարության կենտրոն 
Լոս  Աննջելեսի շրջանի  Առողջության 
գործակալություն   
5 հուլիսի 2018 

Կենսագործում և գնահատում  
 
Կենտրոնի գործողության ծրագիրը ճանապարհ է հարթում  հաջորդ  6 տարիների ընթացքում 
մեր  աշխատանքի համար։ Փաստաթուղթը  հաշվետու  է պահում  մեզ   մեր նշած  
առաջնահերթությունների  և  նպատակների նկատմամբ   և  գոյություն ունի իբրև կենդանի 
փաստաթողթ՝ ապահովելու   ճկունություն   անսպասելի  և չծրագրված  իրադարձությունների 
առերեսվելիս՝ առաջ եկած  արագ փոփոխվող քաղաքական, սոցիալական  և ռեսուրսային  
միջավայրերից։ Կարիք ունենք գործադրելու  հարմարվողական առաջնորդություն և 
հաշվետու լինելու  մեր շրջանի  և   համայնքի  շահագրգիռ կողմերին։ Սա նշանակում է․   
 

• Մենք լսում ենք  և  կենտրոնացնում համայնքներն ու բնակիչներին այս աշխատանքում։  
Ձեր  առաջնահերթությունները, ակնկալիքները և   հոգսերը կարող են փոխվել  և 
զարգանալ  ժամանակի ընթացքում, իսկ  մեր նշած մոտեցումները   կարող  են փոխվել 
հարմարվելու  համար այս  փոփոխություններին։  

• Մենք  թափանցիկ ենք  այն առումով, թե ինչ կա մեր  վերահսկողության  շրջանակում և  
թե որ բաներն են  ազդեցության  ոլորտից դուրս։  

• Մենք  համատեղ կերպով  սովորելու  ճանապարհորդության մեջ ենք։ Մենք կշտկենք  
ընթացքը, եթե   մեր ռազմավարությունները  չտանեն նպատակադրված  արդյունքների 
և  թաքցնեն մեր ռեսուրսները։  

 
Գնահատելու համար Գործողության ծրագրի մտադրությունները,  կենտրոնը կշտկի   
սկզբնական տվյալները և կհաստատի  հաջողության հատուկ  քայլեր։ Այս տեղեկատվությունը  
կներառի  ամենամյա  հաշվետվության  քարտ՝  հետևելու  տարեկան  հիմքի վրա մեր 
ելակետային քայլերի հետ կապված առաջընթացին։ 2021թ․   հունիսին կենտրոնը  կմշակի  
միջկիսամյակային հաշվետվություն՝ նշելու  մեր  ձեռքբերումները, նույնականացնելու  
խոչընդոտները և առաջարկելու  հարմարեցումներ՝ ի պտասխան առաջնահերթություններին, 
ռեսուրսներին և/կամ  հնարավորություններին։ Կենտրոնը  կհրապարակի  զեկույց, որը 
գնահատում է  համընդհանուր  ձեռքբերումները և կմանրամասնի  հաջորդ 5-ամյա  
գործողության  ծրագիր 2024 մարտին։   
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Երախտագիտություն 
Հետևյալ  անհատները և կազմակերպությունները  առատաձեռնորեն  տրամադրել  են  
ժամանակ, ջանք և  աջակցություն Առողջության արդարության գործողության 
ծրագրի պատրաստության և զարգացման  ընթացքում։ Նրանց փորձառությունը, 
իմաստությունը և  ներըմբռնումը հաղորդում էր  փաստաթղթի  ոգին և 
բովանդակությունը։  
 
Առողջության գործակալության 
առաջնորդությունը  

• Բարբարա Ֆերեր, տնօրեն,  
Հանրային առողջության  
վարչություն (ՀԱՎ),  

• Քրիստինա Գելի, տնօրենի 
պաշտոնակատար, 
Առողջապահության  
ծառայությունների  վարչություն 
(ԱԾՎ), 

• Ֆրեդ Լիֆ, ժամանակավոր տնօրեն,  
Առողջապահության 
գործակալություն, 

• Ջոնաթան Շերին, տնօրեն, 
Հոգեկան առողջության վարչություն 
(ՀԱՎ), 

Մեր աշխատանքը  հնարավոր չէր լինի 
առանց   նրանց տեսլականի  և 
առաջնորդության։ 
 
Առողջության գործակալության  
վարչության լրացուցիչ ղեկավարություն  

• Դեբորա Ալեն, ՀԱՎ բյուրոյի տնօրեն, 
Առողջության առաջխաղացում,  

• Ֆրանկ Ալվարեզ, ՀԱՎ, տարածքային  
առողջության պաշտոնյա,  
ծառայությունների  մատուցման 
տարածքներ 1 և 2 

• Անջելո Բելոմո,  ՀԱՎ, Բյուրոյի 
տնօրեն, Առողջության 
պաշտպանություն, 

• Սանդրա Չան Պտասինսկի, 
մշակութային  իրազեկության  
միավորման  էթնիկական 
ծառայությունների  մենեջեր, 
Հոգեկան առողջության վարչության  
որակի զարգացման  բարելավման 
բաժանմունք, 

• Դավիդ Դիջկստրա, ՀԱՎ բյուրոյի  
տնօրեն,  Գործողությունների 
աջակցություն, 

• Կալենե Գիլբերթ, հոգեկան 
առողջության կլինիկական  ծրագրի 
երրորդ մենջեր, ՀԱՎ 
կանխարգելման  ծառայությունների 
բյուրո, 

• Ջեֆերի Գունզենհաուզեր, ՀԱՎ 
բյուրոյի տնօրեն, Հիվանդությունների 
վերահսկողություն,   

• Սինթիա Հարդինգ, ՀԱՎ գլխավոր 
տնօրենի տեղակալ, 

• Նաթալի Խիմենեզ, ՀԱՎ 
հաղորդակցությունների և  
հանրային գործերի տնօրեն,  

• Ժան Քինգ, ՀԱՎ  տարածքային 
պաշտոնյա, Ծառայությունների 
մատուցման տարածքներ 5 և 6, 

• Պոլ Սիմոն, ՀԱՎ Գլխավոր գիտական 
պաշտոնյա, 
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• Մեգան Մքքլեյր, ՀԱՎ անձնակազմի  
ղեկավար, 

• Քրիստին Մոնդի, ՀԱՎ տաևածքային 
առողջության  պաշտոնյա, 
Ծառայությունների մատուցման 
տարածքներ 3 և 4, 

• Սիլվիա Պրիետո, ՀԱՎ  տարածքային   
առողջության  պաշտոնյա, 
Ծառայությունների մատուցման 
տարածքներ 7 և 8, 

• Ժակլին Վալենզուելա, ՀԱՎ տնօրենի 
ավագ խորհրդական, 

Նրանց  անդադար առաջնորդության  և   
տեսլականի  համար՝  հանուն  Լոս 
Անջելեսի ավելի  առողջ շրջանի։    

Գլխավոր  իրազեկիչներ՝  
• Քետի Բալդերաս, Արդարության  

գրասենյակի մենեջեր, Լոնգ Բիչ 
քաղաքի Առողջության և մարդկային 
ծառայությունների   վարչություն, 

•  Նաշիրա Բարիլ, Կարողության 
կառուցման ծրագրերի  տնօրեն, 
Մարդկային  ազդեցության   
գործընկերներ, 

• Սքոթ Չան, ծրագրերի տնօրեն, 
Ասիական խաղաղօվկիանոսյան  
կղզիաբնակների առաջընթացի  
շարժում,  

• Սթեֆանի Քալդվել, 
Ռազմավարական  ծրագրման  
տնօրեն, Հարավային Կալիֆորնիայի 
հանրային առողջությաան դաշինք, 

• Մանուել Կարմոնա, 
վարչարարության և ֆինանսների  
մենեջեր, Փասադենա քաղաքի 
հանրային առողջության   
վարչություն, 

• Ժակ Քոլոն, Առողջության 
արդարության  համակարգող, 
Տակոմա-Փիրս շրջան 

• Խավիեր Լոպեզ, Առողջության 
արդարության  կենտրոնի  
հանձնակատար օգնական, Նյու Յորք 
քաղաքի  Աեողջության և  հոգեկան 
հիգիենայի  քաղաքային 
վարչություն, 

• Ջոնաթան Նոմաչի, ծրագրի 
պաշտոնյա, առաջին 5, ԼԱ, 

• Մեթ Շարփ, փոխտնօրեն, Լոս 
Անջելեսի   քաղաքային առողջության 
հանձնախումբ, 

• Ջոյս Իբարա, ուսման տնօրեն, 
Վեյնգարթ հիմնադրամ, 



էջ  | 55 

 Առողջության արդարության կենտրոն 
Լոս  Աննջելեսի շրջանի  Առողջության 
գործակալություն   
5 հուլիսի 2018 

Նրանց ներըմբռնումը և առաջարկությունները 
անբաժանելի դեր  են խաղում աշխատանքում, 
որը մենք առաջ ենք մղում։  

Առողջության արդարության  
անձնակազմի կենտրոն 

• Ջերո Բլեյք, հետազոտության  
վերլուծաբան, 

•  Էլիշիա Մուլհոլանդ Գրեյվս, 
մենեջեր, Տվյալներ և 
քաղաքականություն, 

• Սենդի Սոնգ Գրոդեն, մենեջեր,  
Ներքին  գործակցությունների և 
աշխատուժի զարգացում 

• Էրիկա Մարտինես-Աբադ, 
կարողության  կառուցման 
մասնագետ, 

• Հեթեր Ժու Նորթովեր, տնօրեն 
• Տիֆանի Ռոմո, Առողջության  

արդարության  մասնագետ, 
Գործընկերների ներգրավում  և 
համագործակցություն 

 

Եվ հատուկ  շնորհակալություն  բոլոր անհատներին, ովքեր  հաճախել են 
Առողջության արդարության  կենտրոնի  լսման նիստերին 2017թ․  
հոկտեմբ երի  և  2018թ․  փետրվարի միջ և  ընկած  
ժամանակահատված ու մ։   
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Հավելվածներ 
Հավելված Ա: Առողջության անարդարությունների մի պատկեր 
Լոս Անջելեսի շրջանում։   
 

Նշումներ տվյալների վերաբերյալ 
Տվյալների մեկնաբանություն: Այս գործողության ծրագրում ընդգրկված տվյալները 
վիճակագարական նշանակության ստուգում չեն անցել։ Տրամադրված գնահատուները 
բացարձակ գնահատումներ չեն և ոչ մի լրացուցիչ վերլուծություն չի կատարվել՝ որոշելու 
արդյոք խմբերի միջև տարբերությունները վիճակագրորեն տարբեր են միմյանցից։ Որոշելու 
համար արդյոք 2 արժեքները իսկապես տաբեր են միմյանցից և պատահական չեն, 95%-անոց 
վստահության ինտերվալ է պահանջվում՝  ասելու, թե որքան վստահ ենք մենք, որ տվյալ 
արժեքը որոշակի շրջանակի մեջ է ընդգրկվում։ Չնայած մենք չենք ընդգրկել 95%-անոց 
վստահության ինտերվալներ այս հաշվետվության մեջ, այս տեղեկատվությունը կարող է 
հասանելի լինել որոշակի ցուցիչների համար։  
 
Լրացուցիչ  տեղեկության համար խնդրում եմ կապնվել մեզ հետ։  
 
Քաղաքի և համայնքի սահմանումներ: Լիարժեք մեթոդաբանության համար խնդրում եմ հղո՛ւմ 
արեք ՀԱՎ-ի քաղաքային և համայնքային պրոֆիլների շարքերին՝ հասանելի  
http://ph.lacounty.gov/ohae/cchp  կայք էջում։  Քաղաքի և համայնքի կողմից ներկայացրած շատ 
ցուցիչների համար հետևյալ աշխարհագրական սահմանումներն են օգտագործվել․ 

• Քաղաքերը սահմանվել են՝ օգտագործելով 2015 թ․  ԱՄՆ-ի մարդահամարի տեղադրած 
վայրերի սահմանները։ 

• Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհդի շրջանները (ԼԱՔԽՇ-եր) սահմանվել են՝ 
օգտագործելով  2012 Լոս Անջելես քաղաքի Ինժիներկան բյուրոյի սահմանները։   

• Ոչ կորպորատիվ համայնքները սահմանվել են՝ օգտագործելով 2015թ․  ԱՄՆ-ի  
մարդահամարի գծած վայրերի (ԳԳՎ) սահմանները։ 

 

 

 

 

 

http://ph.lacounty.gov/ohae/cchp
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Տվյալների աղբյուրներ  
 
Մեծ դեպրեսիայի վտնգի մեջ: 2015 թ․  Լոս Անջելեսի շրջանի Առաողջության հետազոտություն, 
Առողջության գնահատման և համաճարակաբանության գրասենյակ, Լոս Անջելեսի շրջանի 
հանրային առողջության վարչություն։   

Նշում: Գնահատականները հիմնված են ինքնահաղորդված տվալների վրա Լոս 
Անջելեսի շրջանի մեծահասակների (18+ տարեկան) 8808 պատահական օրինակով, 
նրանց, ովքեր ներկայացնում են Լոս Անջելեսի շրջանի չափահաս բնակչությունը։  
Վստահության ինտերվալեների 95%-ը հաղորդված չէ։ 
Նշում սեռական կողմնորշման մասին: Պատասխանի տարբերակները հարցման  Q76 և 
C73 կետերի  համար պատասխանողի սեռական կողմնորոշման մասին ներառում  է ․  
«Չգիտեմ» տարբրակը և ընդգրկվել է տվյալների վերլուծության մեջ՝ իբրև փոխարինող 
Անորոշ/կասկածելի տարբերակին։ Վարչությունը աշխատում է ԼԳԲՏԱՄԱ անձանց  
համար հետազոտության տվյալների հավաքման բարելավման վրա։ 
 
Նշում  «Մեծ դեպրեսիայի վտնգի մեջ» վերաբերյալ: Հիմնված հիվանդների առողջության 
Հարցաշար 2-ի վրա (ՀԱՀ-2)։  (ՀԱՀ-2)-ը օգտագործվում է իբրև սկզբնական 
հետազոտության թեստ դեպրեսիվ մեծ վտանգի համար։   [Հղում Կրոենկե Կ, Սփիթզեր 
ՌԼ, Վիլյամս ՋԲ։ Հիվանդների առողջության հարցաշար 2։ Երկու միավորանոց 
դեպրեսիայի հետազոտիչի վավերականություն։ Բժշկական խնամք 2003; 41:1284-92.]. 
 

Խլամիդիոսի ցուցանիշներ: Լոս Անջելեսի  շրջանի հանրային առողջության վարչություն, 
2015թ․  տարեկան ՄԻԱՎ/ՍՃՓՀ ուսումնասիրության հաշվետվություն (2018) 
http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-STDSurveillanceReport.pdf. 
 
Մահացությունը շաքարախտից: Լոս Անջելեսի շրջանի հետ կապված տվյալներ 2016, 
Հանրային առողջության Կալիֆորնիայի վարչություն։ Պատրաստված Լոս Անջելեսի շրջանի 
հանրային առողջության վարչության, Առողջության գնահատման և համաճարակաբնության 
գրասենյակի կողմից։  
 
Խնամքի հասանելիության դժվարություն: 2015 թ․  Լոս Անջելեսի շրջանի առողջության 
հետազոտություն։ Առողջության Գնահատման և համաճարակաբնության գրասենյակ, Լոս 
Անջելեսի շրջանի հանրային առողջության վարչություն։  
 

Նշում: Գնահատականները հիմնված են ինքնահաղորդված տվալների վրա Լոս 
Անջելեսի շրջանի մեծահասակների (18+տարեկան) 8808 պատահական օրինակով, 
նրանց, ովքեր ներկայացնում են Լոս Անջելեսի շրջանի չափահաս բնակչությունը։  
Վստահության ինտերվալների 95%-ը հաղորդված չեն։  

http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-STDSurveillanceReport.pdf
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ՄԻԱՎ-ի փոխանցում։ Լոս Անջելեսի  շրջանի հանրային առողջության վարչություն, 2015թ․  
տարեկան ՄԻԱՎ/ՍՃՓՀ հսկման հաշվետովություն (2018), 
http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-STDSurveillanceReport.pdf 
 
 Մանկական մահացություն: Լոս Անջելեսի շրջանի հանրային առողջության վարչություն, 
Հոգեկան մանական պատանեկան առողջության ծրագրեր։ 2010-2014թթ․  ծնունդների և 
մահերի տվյալներ՝ ձեռք բերված Կալիֆորնիայի հանրային առողջության վարչությունից, 
Առողջության վիճակագրությունների կենտրոնից, Առողջության տեղեկատվության և 
հետազոտության  կենտրոնի (ԱՏՀԿ) կենսական վիճակագրությունների բաժնից։ Ծնունդների 
աջակցության տվյալներ և դրանց կապված ծնունդների տվյալներ 2010-2014։ Պատրաստված 
Լոս Անջելեսի շրջանի հանրային առողջության վարչության, Առողջության գնահատման և 
համաճարակաբնության գրասենյակի կողմից, Համաճարակաբանության բաժանմունք 
06/2017։ 
 
Կյաքի տևողություն: Տվյալների աղբյուրներ: Մահերի գրանցումներ։ 2016թ․  Կալիֆորնիայի 
հանրային առողջության վարչության՝ Լոս Անջելեսի շրջանի  բնակիչների մահերի 
վիճակագրական  գլխավոր ֆայլեր։ Լոս Անջելեսի շրջանի հանրային առողջության 
վարչություն (ՀԱՎ), Առողջության գնահատման և համաճարակաբանության վարչություն։ 
Բնակչություն ՀՕՓՏՕ -ՎՎՀ 2016 ԱՀՀ մեկամյա հանրային օգտագործման փոքր տվյալների 
օրինակներ (ՀՕՓՏՕ)։  
https://www2.census.gov/programs-surveys/acs/data/pums/2016/1-Year/unix_pca.zip 
 
Ոչ կանոնավոր խնամքի աղբյուր։ 2015 Լոս Անջելեսի շրջանային առողջության 
հետազոտություն։ Առողջության գնահատման և համաճարակաբանության գրասենյակ, Լոս 
Անջելեսի շրջանի հանրային առողջության վարչություն։ 
 

Նշում: Գնահատականները հիմնված են ինքնահաղորդված տվալների վրա Լոս 
Անջելեսի շրջանի մեծահասակների (18+ տարեկան) 8808 պատահական օրինակով, 
նրանց, ովքեր ներկայացնում են Լոս Անջելեսի շրջանի չափահաս բնակչությունը։  
Վստահության ինտերվալների 95%-ը հաղորդված չեն։  
  

 
Չապահովագրված ցուցանիշներ: ԱՄՆ մարդահամարի բյուրո, Ամերիյան համայնքի 
հետազոտություն,  2011-2015. 
 

http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-STDSurveillanceReport.pdf
https://www2.census.gov/programs-surveys/acs/data/pums/2016/1-Year/unix_pca.zip
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Հավելված Բ: Հասնել արմատին  
Լոս Անջելեսի շրջանում Արդարության չափումների հարաբերական ցուցանիշների ցուցիչ 
առողջության, կրթության, քրեական արդարադատության, մանկական բարեկեցության և 
տնտեսական բարօրության կտրվածքով։  

 

Հարաբերական ցուցանշային ցուցիչի  բանալի: 

  Սպիտակները միշտ հավասար են 1-ի,  որովհետև նրանք հղումային խումբն են, որ համեմատվում են իրենք իրենց 
հետ։ 

1-ից ավելի մեծ արժեքները նշանակում են, որ ռասայական/էթնիկական խումբը հարաբերականորեն ավելի վատ է գործում 
այդ ցուցիչի առումով սպիտակների հետ համեմատած։  

1-ից ավելի փոքր արժեքները նշանակում են, որ ռասայական/էթնիկական խումբը հարաբերականորեն ավելի լավ է 
գործում այդ ցուցիչի առումով սպիտակների հետ համեմատած։ 

--- Նշանակում է, որ տվյալները թաքնված են գաղտնիության կամ դեպքերի ցածր թվի պատճառով։  
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Տվյալների աղբյուրներ և նշումներ   
Ամերիկյան  հնդկացիների/բնիկ ամերիկացիների,  բնիկ  հավայացիների  և 
խաղաղօվկիանոսյան այլ կղզիաբնակների վերաբերյալ հասանելի  տվյալների պակասության 
պատճառով  այս խմբերը   ներկայացված չեն  վերլուծության մեջ։ Հանրային  առողջության 
վարչությունն ընդունում է, որ այս ռասայական և էթնիկկան խմբերը  հաճախ  ունենում են 
հավասար կամ ավելի վատ արդյունքներ, քան   գունավոր ռասաների այլ մարդիկ։ Հանրային 
առողջության  վարչությունը  հույս ունի գտնել  ուղիներ՝  բարելավելու իր սեփական  հավաքած 
տվյալները և  հաղորդելու տվյալներ այս խմբերի վերաբերյալ։ 
Այս  տվյալները և գրաֆիկը  հարմարեցված են Ռասայական արդարության վերաբերյալ   
գրաունդվոթերյան  մոտեցումից՝ մշակված  Ռասայական արդարության ինստիտուտի և 
Բեյարդ Լովի կողմից։  
1 Մահացություն շաքարախտից: Լոս Անջելեսի շրջանի հետ կապված մահերի՝ 2016թ 
տվյալներ, Կալիֆորնիայի հանրային առողջության վարչություն։ Պատրաստված Լոս Անջելսի 
շրջանի հանրային առողջության վաչրության կողմից, Առողջության գնահատման և 
համաճարակաբանության գրասենյակ։ 
 

2 Մանկական մահացության ցուցանիշ: ԼԱՇ ՀԱՎ, Լոս Անջելսի շրջանի հանրային 
առողջության վաչրություն, Հոգեկան, մանկական և պատանեկան առողջության ծրագրեր։ 
2012-2014թթ․  ծննդյան և մահվան գրանցման տվյալներ՝ ձեռք բերված Կալիֆորնիայի 
հանրային առողջության վարչությունից, Առողջության վիճակագրության կենտրոնից,  ԱՏՀԿ 
կենսական վիճակագրության բաժնից։ Ծնվածների խմբերի տվյալներ և կապված ծնունդների 
տվյալներ 2012-2014։ Պատրաստված  Լոս Անջելսի շրջանի հանրային առողջության 
վաչրության առողջության գնահատման և համաճարակաբանության գրասենյակի կողմից։ 
Համաճարակաբանություն։ Բաժին 06/2017։ 
  
3ՄԻԱՎ-ից մահցության դեպքեր: Լոս Անջելսի շրջանի հանրային առողջության վաչրություն, 
2015թ․ ՄԻԱՎ/ՍՃՓՀ հետազոտության տարեկան հաշվետվություն  (2018), 
http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-STDSurveillanceReport.pdf։  
 
4 Դպրոցից դուրս մնալու ցուցանիշ: Կալիֆորնիայի կրթության վարչություն,  տվյալները  ձեռք 
են բերված հետևյալ կայքից: https://dq.cde.ca.gov/ dataquest/ dqCensus/ 
DisSuspRate.aspx?year=2016-17&agglevel=County&cds=19 (2016-17 թթ․  տվյալներ)։ 
 
5 Ավագ դպրոցը չավարտող աշակերտներ: Կալիֆորնիայի կրթության վարչություն, 
Կալիֆորնիայի  երկարաժամկետ աշակերտական ձեռքբերումների տվյալների համակարգ 
(ԿԵԱՁՏՀ) (Մայիս. 2016), հասանելի  http://www.kidsdata.org/topic/21/high-school-
graduation/summary  կայքում (2015թ, տվյալներ)։ 
 

http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-STDSurveillanceReport.pdf
http://www.kidsdata.org/topic/21/high-school-graduation/summary
http://www.kidsdata.org/topic/21/high-school-graduation/summary
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6 Խուզարկված ավտոճանապարհին: Ուինթոն Ռ. Սևամորթ և Լատինո վարորդները 
խուզարկվում են քիչ ապացույցի հիման  վրա և ավելի հավանական է, որ ձեռբակալվեն, 
ինչպես գտնում են Սթենֆորդի համալսարանի հետազոտողները։ Լոս Անջելես Թայմս, 
հասանելի http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-stanford-minority-drive-disparties-
20170619-story.html կայքում, (2009-16թթ․  տվյալներ)։ Ի Պիրսոն, Ս․  Սիմոիու, Ջ․  Օվերգուր, 
Ս․  Քորբետ-Դեյվիս, Վ․  Ռամաչանդրան, Ս․  Ֆիլիպս, Ս․  Գոել, (2017) «Ողջ ԱՄՆ-ով մեկ 
ոստիկանական կետերում ռասայական անհավասարությունների մեծածավալ 
վերլուծություն»։  
 
7 Բանտարկվածություն (յուր․  100,000-ի համար): Անչափահասների և քրեական 
արդարատության կենտրոն (ԱՔԱԿ) (2016)։ Շրջանի կողմից դատապարտման 
պրակտիկաները Կալիֆորնիայում, 2016թ․ օրացուցային տարի։ Սան Ֆրանցիսկո, Կ․ , ԱՔԱԿ 
(2015թ․ տվյալներ) ռասայով պայմանավորված հատուկ բանտարկության ցուցանիշներ 
յուրաքանչյուր 100,000 բնակչության մեջ, http://casi.cjcj.org/։ 
 
8 Մուտքերը խնամակալ ընտանիքներ (յուր․  1,000 երեխայի համար): Մանկական 
բարեկեցության ցուցիչների նախագիծ (ՄԲՑՆ), Կալիֆորնիայի Բերկլիի համալսարան։ ԼԱ 
շրջանի երեխաներ, 0-17 տարեկան, 2017թ․ հունվարի 1 - դեկտեմբերի 31։ ԵԲՀ/ԵՊՀ 2017թ․  
եռամսյակային քաղվածք։ Բնակչության աղբյուր։  2017թ․  Կալիֆորնիայի ֆինանսների 
վարչության 2010-2060թթ․ կանխատեսումներ։  
 
9 Մանկական աղքատության ցուցանիշ: ԱՄՆ մարդահամարի բյուրո, Ամերիկյան համայքնի 
հետազոտություն, (սեպտեմբեր. 2016), հասանելի  http://www.kidsdata.org/topic/38/family-
income-and-poverty/summary կայքում (2014 թ․  տվյալներ)։ 
 
10 Գործազրկության ցուցանիշ: ԱՄՀ 1 տարվա  գնահատումներ, 2016, 
https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/ 
productview.xhtml?pid=ACS_16_1YR_S2301&prodType=table (2016թ․  տվյալներ)։ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-stanford-minority-drive-disparties-20170619-story.html
http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-stanford-minority-drive-disparties-20170619-story.html
http://casi.cjcj.org/
http://www.kidsdata.org/topic/38/family-income-and-poverty/summary
http://www.kidsdata.org/topic/38/family-income-and-poverty/summary


էջ  | 62 

 Առողջության արդարության կենտրոն 
Լոս  Աննջելեսի շրջանի  Առողջության 
գործակալություն   
5 հուլիսի 2018 

Հավելված Գ: Առողջության արդարության կենտրոնի լսումների 
նիստի ամփոփումներ  

Միջոցառման  
ամփոփում ,  
հունվար  11, 2018 

Լոս  Անջեեսի  շրջանի  առողջության  արդարության  կենտրոն ,   
Համայնքային  լսումների  նիստ ,   
Հարավ-արևելյան  Լոս  Անջելես  

Առողջության արդարության կենտրոնը Լոս Անջելեսի շրջանի առողջության գործակալության 
նախաձեռնություն է՝ առաջնորդված հանրային առողջության վարչության կողմից։ Մեր աշխատանքն է 
երաշխավորել, որ յուրաքանչյուրը ԼԱ Անջելեսի շրջանում ունենա լավագույն առողջության և 
բարօրության համար անհրաժեշտ  հնարավորությունները և ռսուրսները։ Իբրև առաջին քայլ՝ կենտրոնը  
ամբողջ շրջանով մեկ հյուրընկալեց լսումների նիստերը։ Նիստերը հրավիրեցին համայնքային 
գործընկերներին և տեղական համայնքի անդամներին՝ կիսելու իրենց ներդրումը, որը կօգնի կերտել 
կենտրոնի աշխատանքը։ Այս ամփոփումը արտացոլում է հետադարձ կապը՝ ստացված նիստի   
ընթացքում, որը հյուրընկալվեց  Սաութ Գեյթ քաղաքում և որին 83 մարդ մասնակցեց։ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ո՞ վ  է  մաս ն ակ ց ե լ  այ ս  նի ս տի ն ։  

Կառավարու
թյուն 

Համայնքային 
կոալիցիաներ 

Մտահոգ 
բնակիչներ 

Ոչ առևտրային 
կազմակերպություն

ներ 

Առողջապահական 
գործընկերներ 

Ակադեմիկոս/ 
համալսարաններ 
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Գելարի Ուոքի գլխավոր գաղափարները   
Մասնակիցները  հետադարձ կապ են ապահովել Կենտրոնի հինգ  հիմնական  նախաձեռնությունների 
նախնական տվյալների  ամփոփումների  պստառային տարբերակների վերաբերյալ․  այդ   
նախաձեռնություններն են՝ նորածնային մահացություն, բնապահպանական արդարություն, 
սեռավարակներ,  առողջության թաղամասեր և  մշակութային և լեզվական  բանիմացություն։ Վեց 
հիմնական գաղափարներ են   նույնականացվել․   

 

Շարունակել ռասայական 
պատմությամբ և գիտությամբ  
սատարվող  բաց քննարկումը 

Շարունակել հասցեագրել 
կառուցվածքային ռասիզմը, 
տրավման և սթրեսը, բարձրաձայնել 
խտրականությունը և կեղծ 
պատմությունները, որոնք 
հավերժացնում են խարանը և 
մարգինալացնում մեր համայնքերը։  

 

Երաշխավորել արդար 
ներդրումներ  

Հավասարեցնել անձնակազմը, 
ռեսուրսները և ներդրումը՝ 
բավարարելու համայնքի կարիքները, 
երաշխավորել ներդրում նրանց մոտ, 
ովքեր կատարում են աշխատանքը, 
ինչպես խթանողները և համայնքի 
աշխատողները,  ծառայությունների 
հասանելիոթյունը պետք է լինի   
մատչելի և հեշտությամբ ձեռք բերվող։  
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15%

15%

30%

Հանդիպումների ժամանակացույց

Սեղանների օգնականներ

Ավելի շատ համայնքային ներգրավվածություն

Ավելի լավ հանդիպման վայր

Ավելի շատ առաջնորդության ներկայացում

Տեղեկություն ապագա լսումների վերաբերյալ

Ավելի շատ կենտրոնացում արմատական խնդիրների
վրա

8%

23%

27%

42%

Լսումների նիստի ամենարժեքավոր
մասը

Ամբողջ միջոցառումը

Առողջության արդարության կենտրոնի մասին
իմանալը
Խմբերի բաժանման նիստեր

Լսումների մտահոգություններ և գաղափարներ
համայնքի անդամներից

Ին չ  կար ո ղ  են ք  ավ ե լ ի  լավ  ան ե լ  
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Հասցեագրել համայնքի վախերը և 
ստեղծել անվտանգ տարածքներ  

Ներգաղթի կարգավիճակի հետ 
կապված ավելի հաճախակի 
արտաքսումը և վախերը կարող են 
խանգարել համայնքներին, որ 
հասնեն ծառայություններին։  

 

Կենտրոնացում աշխատուժի 
զարգացման վրա  

Վերապատրաստել շրջանի 
աշխատուժը, սպասաարկող 
անձնակազմը, կառավարումը, 
բժիշկներին, երաշխավորել 
մշակութային զգայունակություն և 
իրազեկություն, դարձնել 
հիվանդանոցները և 
պոլիկլինիկաները հավասարապես 
պատասխանատու հաճախորդների 
նկատմամբ հարգալից 
ծառայությունների մատուցման 
համար։  

 

Զբաղվել երիտասարդներով 

Ստեղծել երիտասարդական 
խորհրդատվական 
հանձնաժողովներ, ավելացնել 
կրթության արդարությունը, 
զարգացնել  հիմնարար 
առաջնորդների, ովքեր կապված են 
համայնքի հետ, խոսել տվյալ լեզվով 
և հասկանալ մշակույթը։  

 Լավ սկիզբ է, բայց պարզեցնել  

Աջակցել համայնքահեն կրթական 
մարքետինգային նյութերին, 
երաշխավորել, որ հեռախո ս այ ի ն  
նամակագրությունը լինի 
երիտասարդությանը և մշակույթին 
համարժեք, օգտագործել պարզ լեզու 
համայնքի անդամների համար, 
տեսանելիորեն պատկերել խնդիրները 
լեզվական հասանելիության և ճանա-
ողական գործընթացի ուշացումներով 
անձանց համար։  

Փոքր խմբերով քննարկումներից նույնականացված գլխավոր կարիքները 
Մասնակիցներ բաժանվեցին փոքր խմբերի՝ քննարկելու, թե ինչպես կարող է Կենտրոնը լավագույնս 
աջակցել համայնքի՝  առողջության արդարություն  կառուցելու ջանքերին։  Այդ քննարկումների ժամանակ 
հետևյալ կարիքները ի հայտ եկան։  

 

Ներգրավել իմաստալից 
համայնքային ներգրավման և 
մոբիլիզացման մեջ  

Աշխատել կառուցել վտահություն, լսել 
համայնքի անդամներին իրենց 
տարածքներում, ինչպես եկեղեցիները 
և դպրոցները, լինել  ավելի շատ 
նախաձեռնող քան թե արձագանքող, 
հանդիպել համայնքի առաջնորդների 
հետ։  

 

Խթանել դրամաշնորհյին 
ֆինանսավորման 
հնարավորությունները համայնքի 
համար  
Աջակցել համայնքի ջանքերին՝  
օգտագործելու ֆինանսական 
կապիտալը․ ավելի շատ 
թափանցիկություն կառավաության 
ծախսերի մեջ․ երաշխավորել 
հաշվետվություն, աջակցել և 
ֆինանսավորել ծրագրեր, որոնք 
հիմնված են գիտության վրա։  
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Հանդիպել համայնքին անվտանգ 
տարածքներում  

Հաճախել գոյություն ունեցող 
գործակալությունների և համայնքի 
մասնակիցների հանդիպումներին, 
կազմակերպել ֆորումներ և 
համայնքային հանդիպումներ՝ կիսելու 
և հավաքելու ավելի շատ հանրային 
կարծիք և հետևելու։  

 

Մշակել հաղորդակցության 
ռազմավարությունը, որն 
օգտագործում է տարբեր ուղիներ 
Մի՛ հաղորդկցվեք սովորականի պես, 
օգտագործե՛ք այլ ուղիներ, ինչպես 
բերանացի խոսքը, սոցցանցերը, 
տեսանյութերի բովանդակությունը,  
դռնեդուռ  ռազմավարությունները,  
հասե՛ք տարբեր և ոչ ավանդական 
գործընկերների։  

 
 
Ուրիշ էլ ո՞ւմ մաասնակիցները կցանկանան, որ Կենտրոնը  
ներգրավի։  
• Ալտամեդ, 
• Բիենեսթար, 
• Կալիֆորնիայի լատինոները, 

հանուն վերարտադրողական  
արդարության,  

• Մանկական առողջության 
ընդլայնման,  
նախաձեռնություններ (ՄԱԸՆ) 

• Եկեղեցական խմբեր, 
• Համայնքի  քոլեջներ, 
• Համայնքային պարտեզային  

խորհուրդ,  
• Մեքսիկական ֆեդերացիաների  

խորհուրդ  Հարավային 
Ամերիկամ (ՄՖԽՀԱ),  

• Կրուզիտայի   ուտեստների 
խանութ և սրճարան,  
 

• Առողջական ծառայությունների  
վրաչության բժիշկներ և    
քույրեր, ովքեր ապահովում են  
ծառայություններ  անօթևան  
բնակչության  շրջանում, 

•  Բնապահպական առողջության 
կազմակերպություններ, 

• Էթնիկանության  վրա հիմնված  
երկար պատմությամբ  
համայնքային 
կազմակերպություններ,  

• Գեներացինես էն Ակսիոն, 
• ՄԻԱՎ-ի  կանխարգելման  

գործակալություն, 
• Լոս Անջելիեսի խնամք, 
• ԼԳԲՏԱ +  թրեյնինգներ 

գունավոր ռասաների 
մարդկանց (ԳՌՄ) ռասայական,  
գենդերային և տնտեսական  
տեսնկյունից,  

• Կազմակերպություններ, որոնք  
աշխատում  են 
համագործակցության  նույն     
նպատակի համար,  ինչպես 
Էսպենանցա   կացարանային  
կորպորոացիան, 

• Կազմակերպություններ, որոնք 
ավելի շատ են  հոգ տանում 
առողջության մասին, քան   
բիզնեսից հավաքված գումարը, 

• Գործընկերային կրթական 
կամուրջ ուսանողների  
ձեռքբերումների   հիմնադրամի 
համար,  

• Գործընկերներ,  մանկական 
խնամքի 
կազմակերպություններ,  

• Ռոյբալ հիմնադրամ,  
• Երիտասարդություն։ 

Ինչպե՞ս կօգտագործվի տեղեկատվությունը։  
Համայնքային լսումների նիստերը  միայն  սկիզբն են։ Ձեր խանդավառությունը և   նվիրվածությունը  
առողջական  արդարությանը իսկապես  արտացոլում են   համայնքների տեսլականը, որոնք 
նախաձեռնություն են ստանձնում՝ նույնականացնելու  իրենց  առողջությունն ու բարօրությունը և   
պայքարելու  դրանց համար։  Մենք  
• կվերանայենք տվյալների  ամփոփումներն՝ ըստ հիմնական գաղափարների, 
• կստեղծենք  լավագույն պրակտիկաների, միությունների, հաղորդակցությունների և  ռազմավարական  

այլ  ջանքերի ցուցակներ, 
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Գրաֆիկներ և տվյալների հավելված  

  

 

 

 

61%

39%

English Spanish

Գնահատման լեզու

23%

77%

Agree Strongly Agree

Ես հասկանում եմ առողջության արդարությունը 
և թե ինչու է այն կարևոր։

Լիովին համաձայն եմ

10%

23%

67%

Neutral Agree Strongly AgreeՉեզոք Համաձայն եմ Լիովին համաձայն եմ

3%

39%

58%

Disagree Agree Strongly Agree

Ես իմացա ԱԱԿ-ի նպատակների և ծրագրերի մասին։

Համաձայն եմ Լիովին համաձայն եմՀամաձայն չեմ

• կհասցեագրենք  գլխավոր կարիքները՝ տեղեկացնելու Կենտրոնի աշխատանքային ծրագրի մասին, 
առաջնահերթություն տալու  հատուկ ծառայություններին, որոնք   մասնակիցները կցանկանային, որ 
կենտրոնը  մատուցնի կամ ընդլայնի և 

• կներգրավենք առաջարկված  հիմնական գործընկերներին։  

Իմ ձայնը  լսվեց և ես հնարավորությոն ունեցա տալու 
հարցեր/կիսելու կարծիքներ։ 

Անգլերեն Իսպաներեն Համաձայն եմ 
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Միացե՛ք  գործընկերների ցուցակին   LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov կայքում։ 

Միջոցառման  
ամփոփում ,  
հունվար  23, 2018 

Լոս  Անջեեսի  շրջանի  առողջության  արդարության  կենտրոն ,  
Համայնքային  լսումների  նիստ ,   
Հարավային   Լոս Անջելես  

Առողջության արդարության կենտրոնը Լոս Անջելեսի շրջանի առողջության գործակալության 
նախաձեռնություն է՝ առաջնորդված հանրային առողջության վարչության կողմից։ Մեր աշխատանքն է 
երաշխավորել, որ յուրաքանչյուրը ԼԱ Անջելեսի շրջանում ունենա լավագույն առողջության և 
բարօրության համար անհրաժեշտ  հնարավորությունները և ռսուրսները։ Իբրև առաջին քայլ՝ կենտրոնը  
ամբողջ շրջանով մեկ հյուրընկալեց լսումների նիստերը։ Նիստերը հրավիրեցին համայնքային 
գործընկերներին և տեղական համայնքի անդամներին՝ կիսելու իրենց ներդրումը, որը կօգնի կերտել 
կենտրոնի աշխատանքը։ Այս ամփոփումը արտացոլում է հետադարձ կապը՝ ստացված նիստի   
ընթացքում, որը հյուրընկալվեց   Հարավային Լոս Անջելեսում  և որին 73 մարդ մասնակցեց։ 

 Ո՞վ է մասնկացել այս նիստին։ 

Ինչպես ես իմացա լսումների նիստի մասին։ 
Ա

յլ 

Կառավարություն 

 

Համայնքային 
կոալիցիաներ 

 

Մտահոգ 
բնակիչներ 

 

Ոչ առևտրային 
կազմակերպություն

 

Առողջապահական 
գործընկերներ 

Ակադեմիկոս/ 
համալսարաններ 
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Ավելի շատ համայնքային
ներկայացուցչություն

Միջոցառումների ավելի երկար ժամանակ

Տարածելու ավելի շատ տեղեկատվություն

Ավելի շատ կենտրոնցում առաջնահերթ
ոլորտների վրա

Ավելի շատ սննունդ

Ծառայություն մատուցողների ավելի շատ
ներկայացուցչություն
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Համայնքի ձայներ     
Ի՞նչը ավելի լավը կդարձնի ապագա նիստերը։   
• Ավելի շատ  համայնքային անդամներ   բերել  այստեղ՝ օգտագործելով  գոյություն ունեցող  

շրջային  անձնկազմը, որն աշխատում է   համայնքահեն  նախաձեռնությունների վրա և  
օգտագործելով նրանց  և նրանց համայնքային գործընկերներին  հավաքագրելու համար։  

• Հրավիրել ավելի շատ խթանողների և  բուժքույրերի՝ հասկանալու  կարիքը  համայնքում, որ 
համայնքին արժանապիվ ծառայեն։  

• Անորոշ կենտրոնի նպատակների և ծրագրերի վերաբերյալ։ Ինչպե՞ս ենք  կոչելու 
խտրականությունը։   Ինչպե՞ս ենք   հասնելու  առողջության արդարության։ Գիտենք 
Առողջության արդարության  կենտրոնի ուշադրության կենտրոնացման  բնագավառները, 
բայց չգիտենք «Ինչպես»-ը։ Մեծ խնդիր, փոքր  կենտրոն։ Ինչպե՞ս կանեք դա։  Ինչպե՞ս կանեք 
դա։ 

• Մի քիչ ավելի շատ ժամանակ,  շատ ներուժ  ցանցային կապերի հաստատման համար՝  
կիսելու   կոնտակտների  ցուցակ, որպեսզի ցանցերով կապ հաստատելը ստացվի։  

• Շնորհակալություն  նրա համար, ինչ անում եք։  

• Շարունակել հավաքել   մարդկանց, ինչպես այս գիշեր։  
Գելարի Ուոքի գլխավոր գաղափարները   
Մասնակիցները  հետադարձ կապ են ապահովել Կենտրոնի հինգ  հիմնական  նախաձեռնությունների 
նախնական տվյալների  ամփոփումների  պստառային տարբերակների վերաբերյալ․  այդ   
նախաձեռնություններն են՝ նորածնային մահացություն, բնապահպանական արդարություն, 
սեռավարակներ,  առողջության թաղամասեր և  մշակութային և լեզվական  բանիմացություն։ Վեց 
հիմնական գաղափարներ են   նույնականացվել․  

 

Կենտրոնանալ աշխատուժի  
զարգացման վրա 

Վերապատրաստել շրջանի 
աշխատուժը, սպասաարկող 
անձնակազմը, կառավարումը, 
բժիշկներին և  ծառայություններ 
մատուցողներին․   մշակութային 
համեստության   գործադրում,  գտնել 
համայնքային անդամներին 
վերապաատրաստելու  և 
աշխատանքի վերցնելու   ուղիներ։ 

 

Պատասխանատվության կանչել 
իշխանություն ունեցողներին  

Շատ հաճախ իշխանություն 
ունեցողները  ունակ են  խուսափելու  
իրենց գործողությունների համար 
պատասանատվությունից,  շրջակա 
միջավայրը աղտոտողները  պետք է 
պատասխանատվության  կանչվեն  
համայնքին վնասելու համար։ 

 

Շարունակել ռասայական 
պատմությամբ և գիտությամբ  
սատարվող  բաց քննարկումը 

Շարունակել  հասցեագրել  
կառուցվածքային ռասիզմը, 
տրավման և սթրեսը,  հետագայում  
հասցեագրել միջսեկտորայնությունը 
և  այսօր ռասիզմի   միջսեկտորային 
բնույթը, ընդգծել, որ  ռասիզմը   
մարդկանց կյանքի ամենօրյա մաս է և 
ազդում  է  առողջության  
արդյունքների վրա։  

 Ամրապնդել լավագույն 
պրակտիկաների  մոդելերը 

Ընդլայնել  մշակութային 
իրազեկության մոտեցումները՝  
ամրապնդելով  հաջողակ  մոդելները, 
ինչպես  խթանողների  
օգտագործումը,  արժևորել  
գործընթացները, որպեսզի  լավագույն 
պրակտիկաները  կարողանան   
վերարտադրվել  հանրային  այլ  
գործակալություններում։ 
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Նպաստել  համագործակցությանը  
համայնքային խմբերի և տեղական  
պաշտոնյաների  միջև 

Աջակցել ջանքերին՝ փոխազդելու  
ընտրված ներկայացուցիչների հետ, 
ապահովել   համայնքում  հարթակ   
առաջնորդների համար, որպեսզի  
խոսեն,  համակարգել համայնքը 
միացյալ  նպատակները ստեղծելու  
համար։   

 

Սովորել, թե  ինչպես են մարդիկ 
սահմանում  իրենց պատմությունը  
և  ինքնությունը 

Պայքարել խարանի  և կեղծ 
պատմության դեմ՝  ընդունելով  
համայնքը իբրև   իրենց 
փորձառությունների մասնագետների, 
ստեղծել    ինքնանույնականացման 
տարածք մարդկանց համար ամբողջ 
սպեկտորի  կտրվածքով, կառուցել 
ներգրավվածություն   գունավոր 
ռասաների  համայնքների համար։  

Փոքր խմբերով քննարկումներից նույնականացված գլխավոր կարիքները 
Մասնակիցներ բաժանվեցին փոքր խմբերի՝ քննարկելու, թե ինչպես կարող է Կենտրոնը լավագույնս 
աջակցել համայնքի՝  առողջության արդարություն  կառուցելու ջանքերին։  Այդ քննարկումների ժամանակ 
հետևյալ կարիքները ի հայտ եկան։  

 

Ներգրավվել  իմաստալից  
համայնքային   
ներգրավվածության և  
մոբիլիզացման մեջ 

Աշխատել՝  կառուցելու 
վստահություն, լսելու  համայնքի 
անդամներին իրենց  տարածքներում, 
ինչպես եկեղեցիները և դպրոցները։  

 

Զարգացնել  հաղորդակցության  
ռազմավարություն, որն 
օգտագործում է  տարբեր ուղիներ 

Մի՛ հաղորդկցվեք սովորականի պես, 
օգտագործե՛ք այլ ուղիներ, ինչպես 
բերանացի խոսքը, սոցցանցերը, 
տեսանյութերի բովանդակությունը և  
դռնեդուռ  ռազմավարություններ,  
հասե՛ք տարբեր և ոչ ավանդական 
գործընկերների։  

 

Ճանաչել  համակարգային   
ճնշման  մշակութային 
պատմությունը 

Սկսել  խտրականության  և ռասիզմի 
հարցի  անվանումով և անվանելով  
դրանք՝ստեղծել  հաշվարկային 
պալատ  իրական փաստերի համար, 
վերացնել   կեղծ պատմությունները և  
առասպելները, լինել համայնքի ձայնը  
համակարգերի  մակարդակում։  

 
 
 

Կապել  մարգինալացված  
համայնքները  որոշում 
կայացնողների հետ 

Ապահովել վերապատրաստում և 
կառուցել  կարողություն  համայնքների 
համար՝ վարելու  բարդ քաղաքական  
համակարգերը․  համախմբել  տարբեր 
գիտաճյուղերը։ 
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Ուրիշ էլ ո՞ւմ  մասնակիցները կցանկանան, որ  կենտրոնը 
ներգրավի։   
• Ամերիկյան հնդկացիների  

խորհրդատվական  կենտրոն,  
•  Դպրոցական լավագույն 

գործընկերություններ,  
• Բեսթ Սթարթ համայնք- 

Քեմփթոն, 
• Համայանքային  առողջության  

խորհուրդներ, 
• Համայնքի վրա հիմնված  

առաջնորդներ, 
• Առաջին 5 ԼԱ, 
• Բանդաների հետ միջնորդ 

խմբեր, 
• Էնորգոհամակարգերի  

այլընտրանքներ՝ ձրի   արևային  
վահանակներով    ապահովելու  
ցածր  եկամուտ ունեցող 
համայնքներին, 

• Կացարանային 
պաշտպանների  
գործընկերներ, 

• Արդյունաբերական 
գործընկերներ, որոնք  
նպաստում են  
բնապահպանական 
անարդարությանը, 

•  Ներդրում տեղում, 
• Քենդրեն համայնքի 

առողջության  կենտրոն, 
• Տեղական բիզնեսներ, 
• Տեղական ընտրված 

պաշտոնյաներ, 
• Պակոյմա Բյութիֆուլ, 
• Առողջության ընկերներ,  
• Սպանված երեխաների 

ծնողներ՝ կիսելու, թե ինչ 
ծրագրեր/ծառայություններ  են 
նրանք կարծում, որ պիտի 
ստեղծվեն, որ  կանխեն  ավելի  
շատ տրավման  
համայնքներում։  

• Բժիշկներ և  բուժքույրեր,  
• Ներկայացուցիչներ  տեղաբնիկ 

համայնքներից, 
• Հոգևոր սնունդ  ձեր մանկան 

համար, 
• Քաղաքային նախագիծ, 
• Սեռափոխված  անձանց  

պաշտպանության խմբեր, 
• Վստահված  համանքի 

առաջնորդներ,  որոնք  կարող 
են  ապահովել  մշակութային  
պրակտիկաներ և  
ավանդույթներ՝  կրթելու  
ուրիշներին մշակութային  
նորմերի վերաբերյալ, 

• Վիժն ի Կոմպրամիսո,  
• Երիտասարդական խմբեր։ 

Ինչպե՞ս կօգտագործվի տեղեկատվությունը։  
Համայնքային լսումների նիստերը  միայն  սկիզբն են։ Ձեր խանդավառությունը և   նվիրվածությունը  
առողջական  արդարությանը իսկապես  արտացոլում են   համայնքների տեսլականը, որոնք 
նախաձեռնություն են ստանձնում՝ նույնականացնելու  իրենց  առողջությունն ու բարօրությունը և   
պայքարելու  դրանց համար։  Մենք  
• կվերանայենք տվյալների  ամփոփումներն՝ ըստ հիմնական գաղափարների, 
• կստեղծենք  լավագույն պրակտիկաների, միությունների, հաղորդակցությունների և  ռազմավարական  

այլ  ջանքերի ցուցակներ, 
• կհասցեագրենք  գլխավոր կարիքները՝ տեղեկացնելու Կենտրոնի աշխատանքային ծրագրի մասին, 

առաջնահերթություն տալու  հատուկ ծառայություններին, որոնք   մասնակիցները կցանկանային, որ 
կենտրոնը  մատուցնի կամ ընդլայնի և 

• կներգրավենք առաջարկված  հիմնական գործընկերներին։ 
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Գրաֆիկներ և տվյալների հավելված  

 
 

 

 

 

  

 

 

93%

7%

English Spanish

Կատարված հարցումների լեզուն

3%

28%

70%

Neutral Agree Strongly Agree

Ես հասկանում եմ առողջության արդարությունը
և թե ինչու է այն կարևոր։

23%

35%
43%

Neutral Agree Strongly Agree

Իմ ձայնը լսվեց և ես հնարավորություն ունեցա
տալու հարցեր/կիսելու կարծիքներ։

23%

36%
41%

Neutral Agree Strongly Agree

Ես իմացա ԱԱԿ-ի նպատակների և ծրագրերի մասին։

2.5% 2.5%

40.0%

55.0%

Disagree Neutral Agree Strongly Agree

Լսումների նիստը իմ ժամանակի լավ օգտագործում եղավ։

16%
21%

11%

53%

Health Care
Provider

Community
Group

Friend Family Other

Ինչպես ես իմացա լումների նիստի մասին։

Համայնքային
խումբ

Առողջապահակ
ան

մատակարար

Միացե՛ք  գործընկերների ցուցակին   LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov կայքում։ 

Անգլերեն Իսպաներեն 

 

Համաձայն եմ 

 

Համաձայն եմ 

 

Համաձայն եմ 

 

Համաձայն եմ 

 

Լիովին համաձայն եմ 

 

Լիովին համաձայն եմ 

 

Լիովին համաձայն եմ 

 

Լիովին համաձայն եմ 

 

Չեզոք 

 

Չեզոք 

 

Չեզոք 

 

Չեզոք 

 

Համաձայն չեմ 

 

Այլ 

 

Ըն կ ե ր /ըն տան
իք /հար և ան  

 

mailto:LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov
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Միջոցառման  
ամփոփում ,  
դեկտեմբեր  14, 
2018 

Լոս  Անջեեսի  շրջանի  առողջության  արդարության  կենտրոն ,   
Համայնքային  լսումների  նիստ ,   
Սան  Ֆերնանդո  հովիտ  

Առողջության արդարության կենտրոնը Լոս Անջելեսի շրջանի առողջության գործակալության 
նախաձեռնություն է՝ առաջնորդված հանրային առողջության վարչության կողմից։ Մեր աշխատանքն է 
երաշխավորել, որ յուրաքանչյուրը ԼԱ Անջելեսի շրջանում ունենա լավագույն առողջության և 
բարօրության համար անհրաժեշտ  հնարավորությունները և ռսուրսները։ Իբրև առաջին քայլ՝ կենտրոնը  
ամբողջ շրջանով մեկ հյուրընկալեց լսումների նիստերը։ Նիստերը հրավիրեցին համայնքային 
գործընկերներին և տեղական համայնքի անդամներին՝ կիսելու իրենց ներդրումը, որը կօգնի կերտել 
կենտրոնի աշխատանքը։ Այս ամփոփումը արտացոլում է հետադարձ կապը՝ ստացված նիստի   
ընթացքում, որը հյուրընկալվեց   Վան Նույս քաղաքում  և որին 48 մարդ մասնակցեց։ 

 Ո՞ վ է մասնակցել այս նիստին։  

Համայնքային 
կոալիցիաներ 

 

Կառավարություն 

 

Ոչ առևտրային 
կազմակերպություններ 

Առողջապահական 
գործընկերներ 

Ակադեմիկոս/ 
համալսարաններ 
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62%
19%

14%

5%

Լսումների նիստի 
ամենաարժեքավոր մասը

Խմբային գործունեություն/Ցանցային
կապերի հաստատում
/Գաղափաարների կիսում

ԱԱԿ-ի
նպատակների/նախաձեռնություններ
ի մասին իմանալը

Համայնքային հետադարձ կապ

Ներկայացում

Ի՞նչը կարող ենք ավելի լավ անել։ 

41%

17%

12%

6%

6%

6%
6%

6%

Ավելի շատ ժամանակ ցանցային կապերի
հաստատման համար
Ավելի շատ օգնություն համայնքին

Սահմանափակ քննարկման թեմաներ

Օգնականներ

Ավելի շատ խմբային ներգրավածություն

Ներկայացումներ սենյակում

Ապահովել թարգմանչական ծառայություններ

Հրավիրել կառավարական պաշտոնյաների



էջ  | 75 

 Առողջության արդարության կենտրոն 
Լոս  Աննջելեսի շրջանի  Առողջության 
գործակալություն   
5 հուլիսի 2018 

Համայնքային ձայներ   
Ի՞նչը ավելի լավը կդարձնի  ապագա նիստերը։   
• Ավելի շատ ժամանակ ուսումնասիրությունը մանրակրկտորեն կարդալու համար։   
•  Սահմանափակել   թեմաները՝  հստակեցնել մեկը և խորանալ դրա մեջ,  փոքր խմբերով    

ավելի երկար  քննարկումներ։   
• Ավելի շատ   ներկայացուցչություն  ընտրված  բարձրաստիճան  պաշտոնյաներից, ինչպես  

ոլորտի  ներկայացուցիչներ  ուրիշ մեծ գրասենյակներից և քաղաքապետի գրասենյակից։ 
• Ավելի քիչ ժամանակ  փոքր խմբերով  քննարկումների համար։ 
• Ավելի շատ  հրապարակայնություն   համայնքային անդամների  համար։  

• Ավելի շատ    հնարավորությւոն համայնքի համար՝ քննարկելու  հարցեր և կիսելու  
լուծումներ։  

Գելարի Ուոքի գլխավոր գաղափարները   
Մասնակիցները  հետադարձ կապ են ապահովել Կենտրոնի հինգ  հիմնական  նախաձեռնությունների 
նախնական տվյալների  ամփոփումների  պստառային տարբերակների վերաբերյալ․  այդ   
նախաձեռնություններն են՝ նորածնային մահացություն, բնապահպանական արդարություն, 
սեռավարակներ,  առողջության թաղամասեր և  մշակութային և լեզվական  բանիմացություն։ Վեց 
հիմնական գաղափարներ են   նույնականացվել․  

 

Շարունակել ռասայական 
պատմությամբ և գիտությամբ  
սատարվող  բաց քննարկումը 

Շարունակել  հասցեագրել  
կառուցվածքային ռասիզմը, 
տրավման և սթրեսը,  հետագայում  
հասցեագրել միջսեկտորայնությունը և  
այսօր ռասիզմի   միջսեկտորային 
բնույթը, ընդգծել, որ  ռասիզմը   
մարդկանց կյանքի ամենօրյա մաս է և 
ազդում  է  առողջության  
արդյունքների վրա։ 

 Երաշխավորել արդար 
ներդրումներ  

Հավասարեցնել անձնակազմը, 
ռեսուրսները և ներդրումը՝ 
բավարարելու համայնքի կարիքները,  
աշխատել   գործընկերների հետ՝  
զարգացնելու, մշակելու  կամ  
ֆինանսավորելու  նախագծեր, 
ծառայություններ և    
ենթակառուցվածքներ Առողջության 
գործակալությունում, ներդնել   
համայնքային  օգուտի  փաթեթներ  
հանրային  գործերի   նախագծերում։  

 

Կիսել արդյունքները և  որոշում 
կայացնելու  ուժը  համայնքի հետ  

Աջակցել համայնքներին՝ սահմանելու  
և չափելու  հակադիր առողջական 
պայմանները՝    որոշում կայացնելու 
նկատմամբ հավասար 
հասանելիությամբ, կիսել  համայնքի 
հաջողությունները  համայնքի հետ,  
օգտագործել  լավագույն 
պրակտիկաները ավելի մեծ 
ազդեցության համար։  

 Օգտագործել  քարտեզներ՝  
տեսնելու  անդունդները և 
կարիքները համայնքում  

Պարզ և  հակիրճ տեսողական 
նյութերը կարևոր են, քարտեզները 
օգնում են  ցույց տալ 
տարբերությունները  և 
անարդարությունները  շրջանի 
համայնքներում, գրաֆիկները հեշտ 
են հասկացվում,  ավելի շատ  
փոխազդեցություն է անհրաժեշտ և 
ավելի քիչ աշխատանք։  



էջ  | 76 

 Առողջության արդարության կենտրոն 
Լոս  Աննջելեսի շրջանի  Առողջության 
գործակալություն   
5 հուլիսի 2018 

 

 

Պատասխանատվության կանչել 
իշխանություն ունեցողներին  

Շատ հաճախ իշխանություն 
ունեցողները  ունակ են  խուսափելու  
իրենց գործողությունների համար 
պատասանատվությունից,  շրջակա 
միջավայրը աղտոտողները  պետք է 
պատասխանատվության  կանչվեն  
համայնքին վնասելու համար։ 

 Լավ սկիզբ է, բայց պարզեցնել  

Օգտագործել պարզ լեզու համայնքի 
անդամների համար, տեսանելիորեն 
պատկերել խնդիրները լեզվական 
հասանելիության և ճանաչողական 
գործընթացի ուշացումներով անձանց 
համար։ 

Փոքր խմբերով քննարկումներից նույնականացված գլխավոր կարիքները 
Մասնակիցներ բաժանվեցին փոքր խմբերի՝ քննարկելու, թե ինչպես կարող է Կենտրոնը լավագույնս 
աջակցել համայնքի՝  առողջության արդարություն  կառուցելու ջանքերին։  Այդ քննարկումների ժամանակ 
հետևյալ կարիքները ի հայտ եկան։  

 

Ներգրավվել  իմաստալից  
համայնքային   
ներգրավվածության և  
մոբիլիզացման մեջ 

Աշխատել՝  կառուցելու 
վստահություն, լսել  համայնքի 
անդամներին իրենց  տարածքներում, 
ինչպես եկեղեցիները և դպրոցները,  
ճանաչել  համայնքի 
առաջամարտիկներին,  պայմանագիր 
ստորագրել և վճարել  վստահելի 
գործընկերներին՝ կատարելու  
ներգրավման աշխատանք։  

 

Նպաստել  համայնքային խմբերի և 
տեղական  պաշտոնյաների  միջև 
համագործակցությանը   

Աջակցել ջանքերին՝ փոխազդելու  
ընտրված ներկայացուցիչների հետ, 
ապահովել  հարթակ   առաջնորդների 
համար  համայնքում, որպեսզի խոսեն,  
համակարգել  համայնքը՝ ստեղծելու 
միացյալ  նպատակները։    

 

Կենտրոնանալ աշխատուժի  
զարգացման վրա 

Վերապատրաստել շրջանի 
աշխատուժը, սպասաարկող 
անձնակազմը, կառավարումը, 
բժիշկներին և  ծառայություններ 
մատուցողներին,  մշակութային 
համեստության  գործադրում,  գտնել 
ուղիներ՝ վերապաատրաստելու  և 
աշխատանքի վերցնելու  
համայնքային անդամներին։ 

 

 

 

 

 

 

Զարգացնել  հաղորդակցության  
ռազմավարություն, որն 
օգտագործում է  տարբեր ուղիներ 

Մի՛ հաղորդկցվեք սովորականի պես, 
օգտագործեք այլ ուղիներ, ինչպես 
բերանացի խոսքը, սոցցանցերը, 
տեսանյութերի բովանդակությունը և  
դռնեդուռ  ռազմավարությունները,  
հասե՛ք տարբեր և ոչ ավանդական 
գործընկերների։  
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Ուրիշ էլ ո՞ւմ  մասնակիցները կցանկանան, որ  Կենտրոնը 
ներգրավի։   
• Գործակալություններ/կազմակ

երպություններ, որոնք  գիտեն 
ինչպես  հասնել աֆրո-
ամերիկյան  կանանց, 

• Շրջանի բոլոր 
վարչությունները՝ կապելու 
ռեսուրսները, ներառյալ 
ֆինանսավորումը,  
տեխնկական աջակցությունը և 
վերապատրաստումը,  

• Լավագույն մեկնարկ 
համայնքային 
գործընկերության խմբեր, 

• Սևամորթների կյանքը կարևոր 
է՛՛ շարժում 

• Քոլեջի ուսանողներ 
• Իսթ Յարդ համայնքներ հանուն 

բնապահպանական 
արդարության,  

• Լատինոների վրա հիմնված 
առողջական կլինիկական 
անձնակազմ և անդամներ, 

• ԼԲԳՏԱ + 
վերապատրաստումներ  
գունավոր ռասաների 
մարդկանց  (ԳՌՄ) 
ռասայական, գենդերային և 
տնտեսական տեսանկյունից, 

• Մեդիա/ փիար միջոցներ, 
• Բժշկական մասնագետներ 

սեռավարակների ոլորտում 
(ԼԱԿՀ- Մարջան 
Ջավանբախտ), 

• Գինեկոլոգներ/մանկաբույժներ՝
խրասխուսելու ծնողական 
կրթություն/մանկական 
զարգացում, 

• Կազմակերպություններ այլ 
երկրներից լավագույն 
պրակտիկաները սովորելու 
համար։ 

• Պակոյմա Բյութիֆուլ, 
• Պռոմոտորասի առողջության 

առաջնորդներ, Սոմոս, 
Ֆամիլիա, Վալե, տեղական 
ԼԳԲՏԱ + ԳՌՄ-ի և 
ներգաղթյալների վրա 
կենտրոնացված 
կազմակերպություններ, 

• Թմրանյութերի օգտագործման 
խախտումների բուժումը 
ապահովողներ, 

• Աջակցող խմբեր համայնքային 
տարածքներում,  

• Նեյչը Փարքվեյ։ 

Ինչպե՞ս կօգտագործվի տեղեկատվությունը։  
Համայնքային լսումների նիստերը  միայն  սկիզբն են։ Ձեր խանդավառությունը և   նվիրվածությունը  
առողջական  արդարությանը իսկապես  արտացոլում են   համայնքների տեսլականը, որոնք 
նախաձեռնություն են ստանձնում՝ նույնականացնելու  իրենց  առողջությունն ու բարօրությունը և   
պայքարելու  դրանց համար։  Մենք  
• կվերանայենք տվյալների  ամփոփումներն՝ ըստ հիմնական գաղափարների, 
• կստեղծենք  լավագույն պրակտիկաների, միությունների, հաղորդակցությունների և  ռազմավարական  

այլ  ջանքերի ցուցակներ, 
• կհասցեագրենք  գլխավոր կարիքները՝ տեղեկացնելու Կենտրոնի աշխատանքային ծրագրի մասին, 

առաջնահերթություն տալու  հատուկ ծառայություններին, որոնք   մասնակիցները կցանկանային, որ 
կենտրոնը  մատուցնի կամ ընդլայնի և 

• կներգրավենք առաջարկված  հիմնական գործընկերներին։ 
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Գրաֆիկներ և տվյալների հավելված  

  

 

 

 

91%

9%

English Spanish

Կատարված հարցումների լեզուն

35%

65%

Agree Strongly Agree

Ես հասկանում եմ առողջության 
արդարությունը 

և թե ինչու է այն կարևոր։

5%

24%

71%

Neutral Agree Strongly Agree

Իմ ձայնը լսվեց և ես հնարավորություն ունեցա տալու 
հարցեր/կիսելու կարծիքներ։

Չեզոք

9%

48%
43%

Neutral Agree Strongly Agree

Ես իմացա ԱԱԿ-ի նպատակների և ծրագրերի 
մասին։

Անգլերեն Իսպաներեն 

 

Համաձայն եմ 

 

Համաձայն եմ 

 

Համաձայն եմ 

 

Լիովին համաձայն եմ 

 

Լիովին համաձայն եմ 

 

Լիովին համաձայն եմ 

 

Չեզոք 
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5%

29%

14%

52%

Health Care
Provider
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unity
Group

Friend/Fam
il

y/N
eighbor

O
ther

Ինչպես ես իմացա լսումների նիստի մասին։

Միացե՛ք  գործընկերների ցուցակին   LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov կայքում։ 

Միջոցառման  
ամփոփում ,  
հունվար  16, 2018 

Լոս  Անջեեսի  շրջանի  առողջության  արդարության  կենտրոն ,  
Համայնքային  լսումների  նիստ ,  
Սաութ Բեյ 

Առողջության արդարության կենտրոնը Լոս Անջելեսի շրջանի առողջության գործակալության 
նախաձեռնություն է՝ առաջնորդված հանրային առողջության վարչության կողմից։ Մեր աշխատանքն է 
երաշխավորել, որ յուրաքանչյուրը ԼԱ Անջելեսի շրջանում ունենա լավագույն առողջության և 
բարօրության համար անհրաժեշտ  հնարավորությունները և ռսուրսները։ Իբրև առաջին քայլ՝ կենտրոնը  
ամբողջ շրջանով մեկ հյուրընկալեց լսումների նիստերը։ Նիստերը հրավիրեցին համայնքային 
գործընկերներին և տեղական համայնքի անդամներին՝ կիսելու իրենց ներդրումը, որը կօգնի կերտել 
կենտրոնի աշխատանքը։ Այս ամփոփումը արտացոլում է հետադարձ կապը՝ ստացված նիստի   
ընթացքում, որը հյուրընկալվեց   Լոնգ Բիչ քաղաքում  և որին 102 մարդ մասնակցեց։ 

 

 

32%

68%

Agree Strongly Agree

Լսումների նիստը իմ ժամանակի լավ 
օգտագործում եղավ։

Ո՞ վ է մասնակցել այս նիստին։ 

Համայնքային 
կոալիցիաներ 

 

Կառավարու
թյուն 
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բնակիչներ 

 

Ոչ առևտրային 
կազմակերպություննե

 

Առողջապահակ
ան 

գործընկերներ 

Ակադեմիկոս/ 
համալսարաններ 

 

Համաձայն եմ 

 

Լիովին համաձայն եմ 
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19%

42%

11%

8%

8%

12%

Լսումների նիստի ամենաարժեքավոր 
մասը

Խմբերի բաժանման նիստ

Լսումների մտահոգությունները, 
պատմությունները և գաղափարերը

Կենտրոնի մասին իմանալը

Ցանցային կապերի հաստատման
հնարավորություններ

Մասնակիցների բազմազանություն

Պրեզենտացիոն/նախնական
փաստաթղթեր

Ինչը կարող ենք ավելի լավ անել 

43%

19%

14%

9%

5% 5%

5%

Ավելի շատ օգնություն համայնքին

Ավելի շատ ժամանակ ցանցային կապերի
հաստատման համար

Ավելի լավ վայր

Սահմանափակ քննարկման թեմաներ

ԱԱԿ գործողությունների բաղադրիչներ

Ապագա նիստերի վերաբերյալ տեղեկատվություն

Ապահովել թարգմանչական ծառայություններ
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Համայնքի ձայներ   
Ի՞նչը կդարձնի ապագա նիստերը ավելի լավը։ 
• Ապահովել  տարածք համայնքի անդամների համար խոսելու իրենց համար կարևոր 

թեմաների մասին (հայտնի նաև՝ լսումների նիստ, ոչ սեմինարային նիստ)։ 
• Ավելի լավ և ավելի մեծ վայր ավելի շատ կանգառման տարածքով։   
• Մղել մարդկանց և կազմակերպություններին, որոնք չեն հավատում այս շարժմանը իրենց 

մասնաբաժինը ունենալ  այստեղ։  
• Հանդիպել համայնքի անդամների տարածքներում, ինչպես համայնքի կենտրոնը։ 

Ապահովել լսումների նիստերը մշակութային համայնքի անդամներով։  
• Կազմակերպել առանձին նիստ ռասայական հիմքի  վրա և համայնքային վայրում։ 

• Համոզվել, որ հաշմանդամությունները քողարկվում են առողջության սոցիալական 
գործոնների բոլոր սյունակների միջոցով, ինչպես ռասիզմ/խտրականություն։ 

Գելարի Ուոքի գլխավոր գաղափարները   
Մասնակիցները  հետադարձ կապ են ապահովել Կենտրոնի հինգ  հիմնական  նախաձեռնությունների 
նախնական տվյալների  ամփոփումների  պստառային տարբերակների վերաբերյալ․  այդ   
նախաձեռնություններն են՝ նորածնային մահացություն, բնապահպանական արդարություն, 
սեռավարակներ,  առողջության թաղամասեր և  մշակութային և լեզվական  բանիմացություն։ Վեց 
հիմնական գաղափարներ են   նույնականացվել․  

 

Պատասխանատվության կանչել 
իշխանություն ունեցողներին  

Շատ հաճախ իշխանություն 
ունեցողները  ունակ են  խուսափելու  
իրենց գործողությունների համար 
պատասանատվությունից․  

բարելավել  ընթացիկ  
վերահսկողությունը և  
կանոնակարգումը՝ 
պատասխանատվության կանչելու 
ընկերությունններին համայնքին 
վնասելու համար։ 

 

Կիսել որոշում կայացնելու  ուժը  
համայնքի հետ  

Աջակցել համայնքներին՝ 
սահմանելու  և չափելու  հակադիր 
առողջական պայմանները՝  որոշում 
կայացնելու նկատմամբ հավասար 
հասանելիությամբ․  կիսել  համայնքի 
հաջողությունները  համայնքի հետ,  
օգտագործել  լավագույն 
պրակտիկաները ավելի մեծ 
ազդեցության համար։ 

  

Շարունակել ռասայական 
պատմությամբ և գիտությամբ  
սատարվող  բաց քննարկումը 

Շարունակել  հասցեագրել  
կառուցվածքային ռասիզմը, 
տրավման և սթրեսը,  հետագայում  
հասցեագրել միջսեկտորայնությունը 
և  այսօր ռասիզմի   միջսեկտորային 
բնույթը, ընդգծել, որ  ռասիզմը   
մարդկանց կյանքի ամենօրյա մաս է և 
ազդում  է  առողջության  
արդյունքների վրա։ 

 

Խթանել  արդար ներդրումներ  
համայնքների համար 

Երաշխավորել ներդրում նրանց մոտ, 
որոնք    կատարում են աշխատանքը,  
ինչպես  խթանողները և  համայնքի  
աշխատողները, ներդնել   գունավոր 
ռասաների  համայնքներում և 
աջակցել  սևամորթ մայրերին և  
նրանց  երեխաներին։  
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Առաջնորդությունը  պետք  է  
արտացոլի  համայնքը 

Աշխատանքի  ընդունել  
անձնակազմի, որը ներկայացնում է 
համայնքը, նրանք, ովքեր  կրել  են այդ 
խնդիրների հետևանքները,  պետք  է  
առաջնորդեն աշխատանքը, 
հաստատեն   մշակութային 
համեստության    արձանագրություն և 
ուղենիշներ,  և վերապատրաստել  
ծառայություններ մատուցողներին  
մշակութային համեստության 
պրակտիկաներում։  

 Օգտագործել տվյալներ՝  
հասցեագրելու  անդունդները և 
կարիքները  համայնքում 

Պարզ  և հակիրճ  տեսողական 
նյութերը  կարևոր են, ավելի շատ 
փոխազդեցություն  է անհրաժեշտ, 
ավելի քիչ խոսքեր,  համոզվել, 
անպայման  ներառել սեռափոխված 
անհատներին  տվյալների 
բազաներում,  աշխատել 
հիվանդությունների   ավելի լավ  
հետազոտության  ուղղությամբ 
գունավոր ռասաների համայնքների 
համար։  

Փոքր խմբերով քննարկումներից նույնականացրած գլխավոր կարիքները 
Մասնակիցներ բաժանվեցին փոքր խմբերի՝ քննարկելու, թե ինչպես կարող է Կենտրոնը լավագույնս 
աջակցել համայնքի՝  առողջության արդարություն  կառուցելու ջանքերին։  Այդ քննարկումների ժամանակ 
հետևյալ կարիքները ի հայտ եկան։  

 

Իմանալ, թե ինչպես են  մարդիկ  
սահմանում իրենղ սեփական 
պատմությունը և ինքնությունը 

Կառուցել ուժ  համայնքներում՝ 
կերտելու   իրենց  սեփական  
առողջությունը քաղաքականության և  
համակարգերի փոփոխության 
միջոցով, ստեղծել  տարածք    բոլոր  
սպեկտորների մարդկանց  
ինքնանույնականացման  համար, 
կառուցել գունավոր ռասաների  
համայնքների ներգրավվածությունը։  

 

Ներգրավվել  իմաստալից  
համայնքային   ներգրավվածության 
և  մոբիլիզացման մեջ 

Աշխատել՝  կառուցելու վստահություն, 
լսել  համայնքի անդամներին իրենց  
տարածքներում, ինչպես եկեղեցիները և 
դպրոցները,  ճանաչել  համայնքի 
առաջամարտիկներին,  պայմանագիր 
ստորագրել և վճարել  վստահելի 
գործընկերներին՝ կատարելու  
ներգրավման աշխատանք։ 

 
 
 

Կապել մարգինալացած  
համայնքներին  որոշում 
կայացնողների հետ  

Ապահովել վերապատրաստում և  
կառուցել  կարողություն 
համայնքների համար՝  վարելու բարդ 
քաղաքականության համակարգեր, 
համախմբել  տարբեր  գիտաճյուղերը։  

 

Կենտրոնանալ աշխատուժի 
զարգացման վրա 

Վերապատրաստել  Շրջանի ներկայիս  
աշխատուժը, աշխատակազմը, 
կառավարումը, ծառայություններ 
մտուցողներին, ընդունել 
անհարմարությունը, գտնել ուղիներ՝ 
վերապատրաստելու և աշխատանքի 
ընդունելու համայնքի անդամներին։  
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Ուրիշ էլ ո՞ւմ մասնակիցները կցանկանան, որ կենտրոնը  
ներգրավի։ 
• ՁԻԱՀ-ի սննդի պաշար  
• Ամերիկյան/հնդկացիական/ 

Ալիասկայի բնիկ համայնքներ, 
• Սևամորթ կանայք հանուն 

բարեկեցության, 
• Սևամորթ մանուկների 

առողջության  
պայմանագրորդներ, 

• Առողջ համայնքների 
կառուցում – Լոնգ Բիչ, 

• Կամբոջիական 
պաշտպանության 
համագործակցություն, 

• Քաղաքային խորհրդի 
անդամներ, 

• Համայնքային 
կազմակերպություններ, 

• Համայնքային համակարգող 
խորհուրդներ, 

• Համագործակցային խնամքի 
մոդել, ինչպես ԱԻՀԱԼ (Առաջ 
մղել ինտեգրված հոգեկան 
առողջության լուծումներ) 
կենտրոնը,  

• Աշխատանքի վարչություն, 
• Արդարադատության 

վարչություն, 
• Հավատի վրա հիմնված 

կազմակերպություններ, 
• ԼԳԲՏԱ կենտրոններ 

բարելավելու համար 
միասեռական տղամարդկանց, 
սեռափոխված և անորոշ 
անձանց համայնքների խնամքի 
ծառայությունը, 

• Լոնգ Բիչ լեզվական 
հասանելիության միություն, 

• Մայրիկի թաղամաս ծրագիր, 

• Մայրերն ընդդեմ հարբած 
վիճակում մեքենա վարելուն, 

• Առաջ մղել ցանցերը, 
• Դպրոցական երկլեզվանի 

ծնողական խմբեր, 
• Տրավմաների կանխարգելման 

նախաձեռնության (ՏԿՆ) 
համայնքներ, ինչպիսիք 
Վիլոուբրուքը, Ֆլորենս 
Ֆայրսթոնը և ոչ կորպորատիվ 
Քոմփթոնը, 

• Քաղաքային ծրագրման խմբեր, 
որոնք աշխատում են 
վերանորոգման վրա, 

• Երիտասարդների և 
ընտանեկան կենտրոններ, 
ինչպիսիք ԵՏՔԱ-ն և Տղաների և 
աղջիկների ակումբներ։ 

Ինչպե՞ս կօգտագործվի տեղեկատվությունը։  
Համայնքային լսումների նիստերը  միայն  սկիզբն են։ Ձեր խանդավառությունը և   նվիրվածությունը  
առողջական  արդարությանը իսկապես  արտացոլում են   համայնքների տեսլականը, որոնք 
նախաձեռնություն են ստանձնում՝ նույնականացնելու  իրենց  առողջությունն ու բարօրությունը և   
պայքարելու  դրանց համար։  Մենք  
• կվերանայենք տվյալների  ամփոփումներն՝ ըստ հիմնական գաղափարների, 
• կստեղծենք  լավագույն պրակտիկաների, միությունների, հաղորդակցությունների և  ռազմավարական  

այլ  ջանքերի ցուցակներ, 
• կհասցեագրենք  գլխավոր կարիքները՝ տեղեկացնելու Կենտրոնի աշխատանքային ծրագրի մասին, 

առաջնահերթություն տալու  հատուկ ծառայություններին, որոնք   մասնակիցները կցանկանային, որ 
կենտրոնը  մատուցնի կամ ընդլայնի և 

• կներգրավենք առաջարկված  հիմնական գործընկերներին։ 
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Գրաֆիկներ  և տվյալների հավելված  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

  

94%

6%

English Spanish

Կատարած հարցումների լեզուն

6%

27%

67%

Neutral Agree Strongly Agree

Ես հասկանում եմ առողջության արդարությունը և 
թե ինչու է այն կարևոր։

3%

24%
18%

55%

Strongly Disagree Neutral Agree Strongly Agree

Իմ ձայնը լսվեց և ես հնարավորություն ունեցա տալու 
հարցեր/կիսելու կարծիքներ։

6%

24%
18%

52%

Disagree Neutral Agree Strongly Agree

Ես իմացա ԱԱԿ-ի նպատակների և ծրագրերի մասին։

3% 6%

33%

58%

Strongly
Disagree

Neutral Agree Strongly Agree

Լսումների փուլը իմ ժամանակի լավ օգտագործում եղավ։

Չեզոք

32%

21%

7%

39%

Health
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Provider

Com
m
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ity

G
roup

Friend/F
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ily/N
e

ighbor

O
ther

Ինչպես իմացա լսումների նիստի մասին

Միացե՛ք  գործընկերների ցուցակին   LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov կայքում։ 

Անգլերեն Իսպաներեն 

 

Համաձայն եմ 

 

Համաձայն եմ 

 

Համաձայն եմ 

 

Համաձայն եմ 

 

Լիովին համաձայն եմ 

 

Լիովին համաձայն եմ 

 

Լիովին համաձայն եմ 

 

Լիովին համաձայն եմ 

 

Չեզոք 

 

Չեզոք 

 

Չեզոք 

 

Համաձայն չեմ 

 

Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 

 

Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 

 

Այլ 

 

Ընկեր/ընտա
նիք/հարևան 

 

Համայնքա
յին խումբ 

 

Առողջապահական 
մատակարար 
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Միջոցառման  
ամփոփում ,  
հունվար  30, 2018 

Լոս  Անջեեսի  շրջանի  առողջության  արդարության  կենտրոն ,   
Համայնքային  լսումների  նիստ ,  
Եղջերւների հովիտ 

Առողջության արդարության կենտրոնը Լոս Անջելեսի շրջանի առողջության գործակալության 
նախաձեռնություն է՝ առաջնորդված հանրային առողջության վարչության կողմից։ Մեր աշխատանքն է 
երաշխավորել, որ յուրաքանչյուրը ԼԱ Անջելեսի շրջանում ունենա լավագույն առողջության և 
բարօրության համար անհրաժեշտ  հնարավորությունները և ռսուրսները։ Իբրև առաջին քայլ՝ կենտրոնը  
ամբողջ շրջանով մեկ հյուրընկալեց լսումների նիստերը։ Նիստերը հրավիրեցին համայնքային 
գործընկերներին և տեղական համայնքի անդամներին՝ կիսելու իրենց ներդրումը, որը կօգնի կերտել 
կենտրոնի աշխատանքը։ Այս ամփոփումը արտացոլում է հետադարձ կապը՝ ստացված նիստի   
ընթացքում, որը հյուրընկալվեց   Լանկաստեր քաղաքում  և որին 47 մարդ մասնակցեց։ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ով է մասնակցել այս նիստին։  

55%

25%

10%

5%
5%

Լսումների նիստի ամենաարժեքավոր 
մասը

Խմբերի բաժանման գործունեություն

ԱԱԿ-ի
նպատակների/նախաձեռնություններ
ի մասին իմանալը
Ցանցային կապերի հաստատում

Ներկայացում

ԶԼՄ տաղավար

Ի՞նչը կարող ենք ավելի լավ անել։  

38%

15%
15%

8%

8%

8%
8%

Ավելի շատ համայնքային
ներկայացուցչություն
Ավելի շատ քննարկման ժամանակ

Ավելի շատ ժամանակ ցանցային կապերի
հաստատման համար
Ավելի շատ տարածելու տեղեկատվություն

Ավելի շատ մասնակցություն

Ավելի լավ հրապարակայնություն

Օրակարգ / վայր

Կառավարությո
ւն 

 

Մտահոգ 
բնակիչներ 

 

Ոչ առևտրային 
կազմակերպություններ 

Առողջապահական 
գործընկերներ 

Ակադեմիկոս/ 
համալսարաններ 
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Համայնքային ձայներ   
Ինչը  կդարձնի ապագա նիստերը ավելի լավը։ 
• Ավելի շատ հրապարակայնացնել տարբեր կազմակերպություններում, որպեսզի ավելի շատ 

մարդիկ համայնքում իրազեկ լինեն և կարողանան հաճախել հանդիպումներին։  
• Ավելի երկար ժամանակ գործունեություններին և հանդիպման ու ողջույնի ժամանակ 

շփվելու համար։ 
• Ոչինչ – լավ էր, կցանկանայի ավելի շատ համայնքի անդամներ։ 
• Հստակ տեղեկություն այն մասին, թե առողջության արդարության կենտրոնը ինչ կարող է 

անել։ 

• Ես հրավիրում եմ համայնքին խոսելու  օրենսդիրների հետ՝ երաշխավորելու, որ նրանք 

տեղյակ լինեն համայնքի հարցերից։  

Գելարի Ուոքի գլխավոր գաղափարները   
Մասնակիցները  հետադարձ կապ են ապահովել Կենտրոնի հինգ  հիմնական  նախաձեռնությունների 
նախնական տվյալների  ամփոփումների  պստառային տարբերակների վերաբերյալ․  այդ   
նախաձեռնություններն են՝ նորածնային մահացություն, բնապահպանական արդարություն, 
սեռավարակներ,  առողջության թաղամասեր և  մշակութային և լեզվական  բանիմացություն։ Վեց 
հիմնական գաղափարներ են   նույնականացվել․  

 

Նպաստել  համայնքային խմբերի 
և տեղական  պաշտոնյաների  
միջև համագործակցությանը   

Աջակցել ջանքերին՝ փոխազդելու  
ընտրված ներկայացուցիչների հետ, 
ապահովել  հարթակ   առաջնորդների 
համար  համայնքում, որպեսզի 
խոսեն,  համակարգել համայնքը՝  
ստեղծելու միացյալ  նպատակներ։   

 Օգտագործել քարտեզներ՝  
հասցեագրելու  անդունդները և 
կարիքները  համայնքում 

Պարզ  և հակիրճ  տեսողական 
նյութերը  կարևոր են։ Քարտեզներն 
օգնում են  կիսել  համայնքներում  
տարբերությունները և 
անարդարությունները շրջանով մեկ։ 
Գրաֆիկները հեշտ է հասկանալ։ 
Ավելի շատ փոխազդեցություն  է 
անհրաժեշտ, ավելի քիչ՝ խոսքեր։   

 

Շարունակել բաց քննարկում՝ 
սատարված ռասայական 
պատմությամբ և գիտությամբ 

Շարունակել  հասցեագրել  
կառուցվածքային ռասիզմը, 
տրավման և սթրեսը,  հետագայում  
հասցեագրել միջսեկտորայնությունը 
և  այսօր ռասիզմի   միջսեկտորային 
բնույթը, ընդգծել, որ  ռասիզմը   
մարդկանց կյանքի ամենօրյա մաս է և 
ազդում  է  առողջության  
արդյունքների վրա։ 

 Առաջնորդությունը  պետք  է  
արտացոլի  համայնքը 

Աշխատանքի  ընդունել  
անձնակաղմի, որը ներկայացնում է 
համայնքը, նրանց, ովքեր  կրել են այդ 
խնդիրների հետևանքները, պետք  է  
առաջնորդեն աշխատանքը։ 

 Պարզեցնել համագործակցությունը  
ծառայությունների միջև  

Աջակցել  համագործակցության 
ջանքերին և  ավելի լավ  խնամքին 
համայնքների միջև, խրախուսել  ոչ 

 Կենտրոնանալ վերապատրաստման 
և աշխատուժի  զարգացման վրա 

Վերապատաստել շրջանի 
աշխատուժը, սպասարկող 
անձնակազմը, կառավարումը, 
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ավանդական գործընկերներին՝ 
մասնակցություն ունենալու  
լուծումների վրա կենտրոնացած  
ջանքերում։  

բժիշկներին, ապահովել 
վերապատրաստում  համայնքի 
համար՝ օգտագործելով   անվտանգ  
տարածքներ, ինչպիսիք եկեղեցիները 
և դպրոցները,  հաստատել 
մշակութային համեստության 
արձանագրություն և ուղենիշներ և  
վերապատրաստել  ծառայություններ 
մատուցողնեին  մշակութային  
համեստության պրակտիկաներում։  

Փոքր խմբերով քննարկումներից նույնականացրած գլխավոր կարիքները 
Մասնակիցներ բաժանվեցին փոքր խմբերի՝ քննարկելու, թե ինչպես կարող է Կենտրոնը լավագույնս 
աջակցել համայնքի՝  առողջության արդարություն  կառուցելու ջանքերին։  Այդ քննարկումների ժամանակ 
հետևյալ կարիքները ի հայտ եկան։  

 

Ներգրավվել  իմաստալից  
համայնքային   
ներգրավվածության և  
մոբիլիզացման մեջ 

Աշխատել՝  կառուցելու 
վստահություն, լսել  համայնքի 
անդամներին իրենց  տարածքներում, 
ինչպես եկեղեցիները  և դպրոցները,  
ճանաչել  համայնքի 
առաջամարտիկներին,  պայմանագիր 
ստորագրել և վճարել  վստահելի 
գործընկերներին՝ կատարելու  
ներգրավման  աշխատանք։ 

 

Կիսել որոշում կայացնելու  ուժը  
համայնքի հետ  

Աջակցել համայնքներին՝ սահմանելու  
և չափելու  հակադիր առողջական 
պայմանները՝  որոշում կայացնելու 
նկատմամբ հավասար 
հասանելիությամբ,  կիսել  համայնքի 
հաջողությունները  համայնքի հետ։ 

 

Խթանել դրամաշնորհային  
ֆինանսավորման  
հնարավորությունները  համայնքի 
համար 

Աջակցել համայնքի ջանքերին՝  
օգտագործելու ֆինանսական  
կապիտալը, երաշխավերել 
հաշվետվություն, աջակցել  և 
ֆինանսավորել ծրագրեր, որոնք  
հիմնված են գիտության վրա։  

 

Զարգացնել  համագործակցության   
ռազմավարություն, որն  
օգտգործում է  տարբեր ուղիներ  

Մի՛ հաղորդակցվեք սովորականի պես, 
օգտագործեք  այլ ուղիներ, ինչպիսիք   
բերանացի խոսքը,  տեասնյութերի 
բովանդակությունը, հասնե՛ք տարբեր և 
ոչ ավանդական գործընկերներին։ 
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Ուրիշ էլ ո՞ւմ մասնակիցները կցանկանան, որ Կենտրոնը 
ներգրավի։ 
• Եղջերուների հովտի՝ կրծքով 

կերակրման միություն, 
• Հակառասիստական և 

հակաճնշումային 
թրեյնինգային խմբեր, 

• Սևամորթ երեխաների 
առողջություն, 

• Սևամորթ կանայք հանուն 
բարեկեցության,  

• Քաղաքային ծրագրողներ, 
• Համայնքային քոլեջներ, 

• Մշակութային  բազմազան 
կենտրոններ, 

• Հզորացնել սերունդներին, 
• Հավատի վրա հիմնված 

համայնք, 
• Առողջության ծառայություն 

մատուցողներ և բժիշկներ, 
• Տեղական ընտրված 

պաշտոնյաններ, 
• Լոս Անջելեսի շրջան՝ կապվելու 

մարդկանց հետ, ում այն 
ծառայում է, 

• Լումոս Թրանսֆորմս, 

• Գինեկոլոգիական 
ծառայություններ 
մատուցողներ, 

• Օգնության կենտրոններ, 
• Պլանավորված 

ծնողավարություն,  
• Պրոմոտարաս, 
• Համալսարաններ։ 

 

Ինչպե՞ս կօգտագործվի տեղեկատվությունը։  
Համայնքային լսումների նիստերը  միայն  սկիզբն են։ Ձեր խանդավառությունը և   նվիրվածությունը  
առողջական  արդարությանը իսկապես  արտացոլում են   համայնքների տեսլականը, որոնք 
նախաձեռնություն են ստանձնում՝ նույնականացնելու  իրենց  առողջությունն ու բարօրությունը և   
պայքարելու  դրանց համար։  Մենք  
• կվերանայենք տվյալների  ամփոփումներն՝ ըստ հիմնական գաղափարների, 
• կստեղծենք  լավագույն պրակտիկաների, միությունների, հաղորդակցությունների և  ռազմավարական  

այլ  ջանքերի ցուցակներ, 
• կհասցեագրենք  գլխավոր կարիքները՝ տեղեկացնելու Կենտրոնի աշխատանքային ծրագրի մասին, 

առաջնահերթություն տալու  հատուկ ծառայություններին, որոնք   մասնակիցները կցանկանային, որ 
կենտրոնը  մատուցնի կամ ընդլայնի և 

• կներգրավենք առաջարկված  հիմնական գործընկերներին։ 

Միացե՛ք  գործընկերների ցուցակին   LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov կայքում։ 

mailto:LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov


էջ  | 89 

 Առողջության արդարության կենտրոն 
Լոս  Աննջելեսի շրջանի  Առողջության 
գործակալություն   
5 հուլիսի 2018 

Գրաֆիկներ և տվյալների հավելված  
 
 
 
 

 

 
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4%

42%

54%

Strongly Disagree Agree Strongly Agree

Ես հասկանում եմ առողջության արդարությունը
և թե ինչու է դա կարևոր։

8% 4% 4%

31%

54%

Strongly
Disagree

Disagree Neutral Agree Strongly
Agree

Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ

3.8% 3.8%

30.8%

61.5%

Strongly
Disagree

Neutral Agree Strongly Agree

Ես իմացա ԱԱԿ-ի նպատակների և 
ծրագրերի մասին։

4%
12%

23%

62%

Strongly
Disagree

Neutral Agree Strongly Agree

Լսումների փուլը իմ ժամանակի լավ օգտագործում եղավ։

Իմ ձայնը լսվեց և ես հնարավորություն ունեցա տալու 
հարցեր/կիսելու կարծիքներ։ 

 

Բո լ ո ր  գն ահ ատո ւ մ ն ե ր ը  
կատար վ ե լ  են  ագ լ ե ր ե ն ո վ   

13%

33%

17%

38%

Healthcar
e Provider

Com
m

uni
ty Group

Friend/Fa
m

ily/N
eig

hbor

O
ther

Ինչպես ես իմացա լսումների նիստի մասին

Համաձայն եմ 

 

Համաձայն եմ 

 

Համաձայն եմ 

 

Համաձայն եմ 

 

Լիովին համաձայն եմ 

 

Լիովին 
համաձայն 

եմ 

 

Լիովին համաձայն եմ 

 

Լիովին 
համաձայն եմ 

 

Չեզոք 

 

Չեզոք 

 

Չեզոք 

 

Համաձայն չեմ 

 

Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 

 

Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 

 

Ընդհանրապես 
համաձայն չեմ 

 

Ա
յլ 

 Ընկեր/ընտ
ա

ն
իք/հա

րևա
ն 

 Հա
մա

յնքա
յին 

խ
ումբ 

 Ա
ռողջա

պ
ա

հա
կա

ն 
մա

տ
ա

կա
րա

ր 

 



էջ  | 90 

 Առողջության արդարության կենտրոն 
Լոս  Աննջելեսի շրջանի  Առողջության 
գործակալություն   
5 հուլիսի 2018 

 

Հղումներ 

i University of Wisconsin Population Health Institute and Robert Wood Johnson Foundation. County Health 
Rankings & Roadmaps. [Online] 2014. http://www.countyhealthrankings.org/explore-health-rankings/what-
and-why-we-rank.  
ii Kucsera, J.V., Siegel-Hawley, G., &Orfield, G. (2015). Are we segregated and satisfied? Segregation and 
inequality in Southern California Schools. Urban Education, 50. 
iii Center on Juvenile and Criminal Justice (CJCJ). (2016). Sentencing Practices in California by County, 
Calendar Year 2016. San Francisco, CA: CJCJ (2015 data). http://casi.cjcj.org/.  
iv United States Sentencing Commission. (November 2017). Demographic Differences in Sentencing: An 
Updated to the 2012 Booker Report. https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/research-and-
publications/research-publications/2017/20171114_Demographics.pdf.  
v USC Program for Environmental & Regional Equity & PolicyLink. (2017) Equity Profile of the Los Angeles 
Region. https://dornsife.usc.edu/assets/sites/242/docs/EquityProfile_LA_Region_2017_Full_Final_Web.pdf 
vi Chetty, R., Hendren, N., Jones, M.R., & Porter, S.R. (March 2018). Race and Economic Opportunity in the 
United States: An International Perspective, Working Paper. http://www.equality-of-
opportunity.org/assets/documents/race_paper.pdf. 
vii USC Program for Environmental & Regional Equity & PolicyLink. (2017) Equity Profile of the Los Angeles 
Region. https://dornsife.usc.edu/assets/sites/242/docs/EquityProfile_LA_Region_2017_Full_Final_Web.pdf. 
viii Robert Wood Johnson Foundation, National Public Radio, & the Harvard T.H. Chan School of Public Health. 
(January 2018). Discrimination in America: Final Summary. 
https://www.rwjf.org/en/library/research/2017/10/discrimination-in-america--experiences-and-views.html.   
ix American Psychology Association. Definitions Related to Sexual Orientation and Gender Diversity in APA 
Documents. [Online: https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf].; World Health 
Organization. Gender, equity and human rights. [Online: http://www.who.int/gender-equity-
rights/understanding/gender-definition/en/].  
x Healthy People. Social Determinants of Health: [Online: https://www.healthypeople.gov/2020/topics-
objectives/topic/social-determinants-of-health.]. 
xi American Psychological Association. Socioeconomic status. [Online: 
http://www.apa.org/topics/socioeconomic-status/]. 
xii American Psychological Association. Work, Stress, and Health & Socioeconomic Status. [Online: 
http://www.apa.org/pi/ses/resources/publications/work-stress-health.aspx]. 
xiii The United States Environmental Protection Agency. Environmental Justice. [Online: 
https://www.epa.gov/environmentaljustice]. 
xiv Department of Public Health. Health Neighborhoods: (revised April 2016). A Toolkit for Service Delivery 
Providers. [Online at: http://file.lacounty.gov/SDSInter/dmh/242989_HNToolkit-April2016revision.pdf.]  
 
 
Բոլոր պատկերները տրամադրվել են thenounproject.com  կայքի կողմից։  
 

                                                           
 

 

http://www.countyhealthrankings.org/explore-health-rankings/what-and-why-we-rank
http://www.countyhealthrankings.org/explore-health-rankings/what-and-why-we-rank
http://casi.cjcj.org/
https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/research-and-publications/research-publications/2017/20171114_Demographics.pdf
https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/research-and-publications/research-publications/2017/20171114_Demographics.pdf
http://www.equality-of-opportunity.org/assets/documents/race_paper.pdf
http://www.equality-of-opportunity.org/assets/documents/race_paper.pdf
https://dornsife.usc.edu/assets/sites/242/docs/EquityProfile_LA_Region_2017_Full_Final_Web.pdf
https://www.rwjf.org/en/library/research/2017/10/discrimination-in-america--experiences-and-views.html
https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf
http://www.who.int/gender-equity-rights/understanding/gender-definition/en/
http://www.who.int/gender-equity-rights/understanding/gender-definition/en/
https://www.healthypeople.gov/2020/topics-objectives/topic/social-determinants-of-health
https://www.healthypeople.gov/2020/topics-objectives/topic/social-determinants-of-health
http://www.apa.org/topics/socioeconomic-status/
http://www.apa.org/pi/ses/resources/publications/work-stress-health.aspx
https://www.epa.gov/environmentaljustice
http://file.lacounty.gov/SDSInter/dmh/242989_HNToolkit-April2016revision.pdf

	Նամակ Աողջության գործակալության ղեկավարությունից
	Ներածություն և նպատակ
	Ի՞նչ  է  առողջության արդարությունը:
	Ի՞նչ է Առողջության  արդարության կենտրոնը։
	Ո՞րն  է Գործողության ծրագրի  նպատակը։

	Արդարություն։ Թվերով
	Առողջության անարդարությունների  մի պատկեր Լոս Անջելեսի շրջանում
	Առաքելություն, Տեսլական և Արժեքներ
	Առաքելություն
	Տեսլական
	Արժեքներ

	Արդարության սկզբունքներ
	Եզրույթների բառարան
	Ծրագրման  Գործընթաց
	Ռազմավարական  առաջնահերթություններ
	Համագործակցություններ ամբողջ շրջանով մեկ
	Ուշադրության կենտրոնացման բնագավառները
	Նորածնային մահացություն
	Սեռական  ճանապարհով փոխանցվող վարակներ (ՍՃՓՎ)
	Շրջակա միջավայրի արդարություն
	Առողջական թաղամասեր
	Մշակութային ու լեզվական ներառման և արձագանքի ինստիտուտ (ՄԼՆԱԻ)

	Մենք պատկերացնում ենք  առողջության արդարության  հասանելի,  օգտակար և   ընդգրկուն  տվյալներ
	Մենք պատկերացնում ենք քաղաքականության և համակարգային փոփոխություն հանուն հնարավորության և ռեսուրսների արդարացի բաշխման
	Մենք պատկերացնում ենք գոծընկերություններ, որոնք իսկապես կիսում են իշխանությունը և հարգում համայնքի ինքնավարությունը։
	Մենք պատկերացնում ենք կազմակերպչական  պատրաստակամություն և  կարողություն՝ որդեգրելու արդար  մշակույթ և առաջ մղեու  առողջության արդարությունը

	Կենսագործում և գնահատում
	Երախտագիտություն
	Հավելվածներ
	Հավելված Ա: Առողջության անարդարությունների մի պատկեր Լոս Անջելեսի շրջանում։
	Նշումներ տվյալների վերաբերյալ
	Տվյալների աղբյուրներ

	Հավելված Բ: Հասնել արմատին
	Տվյալների աղբյուրներ և նշումներ

	Հավելված Գ: Առողջության արդարության կենտրոնի լսումների նիստի ամփոփումներ

	Հղումներ


		

Առողջության արդարության  կենտրոն 



Գործողության ծրագիր

2018-2023




Բովանդակություն

Նամակ Աողջության  գործակալության ղեկավարությունից  	4

Ներածություն և նպատակ	․5

Ի՞նչ է առողջության արդարությունը։	․5

Ի՞նչ է Առողջության արդարության կենտրոնը։ 	6

Ո՞րն է Գործողության  ծրագրի  նպատակը։  	6

Արդարություն: Թվերով	7

Առողջության անարդարությունների մի պատկեր Լոս Անջելեսի շրջանում 	7

Հասնել արմատին	11

Առաքելություն, տեսլական և արժեքներ	13

Առաքելություն	13

Տեսլական	13

Արժեքներ	13

Արդարության սկզբունքներ	15

Եզրույթների  բառարան	17

Ծրագրման  գործընթաց	19

Ռազմավարական առաջնահերթություններ	20

Համագործակցություններ ամբողջ շրջանով մեկ 	21

Ուշադրության կենտրոնացման բնագավառները	22

Նորածնային մահացությունը  	22

Սեռական ճանապարհով  փոխանցվող վարակներ (ՍՃՓՎ)	22

Շրջակա  միջավայրի արդարություն	23

Առողջական  թաղամասեր	23

Մշակութային  ու  լեզվական  ներառման և արձագանքի  ինստիտուտ (ՄԼՆՊԻ)	24

Գործողության ծրագիր	26

Արդար և անաչառ առողջության արդյունքներ 	27

Առողջության  արդարության հասանելի, օգտակար և ընդգրկուն  տվյալներ	34

Քաղաքականության և  համակարգային փոփոխություն  հանուն հնարավորության և  ռեսուրսների  արդար բաշխման	39

Գործընկերություններ, որոնք իսկապես կիսում են  իշխանությունը և  հարգում   համայնքի ինքնավարությունը  	43

Կազմակերպչական պարաստակամություն և կարողություն՝ որդեգրելու  արդար մշակույթ և    առաջ մղելու առողջության արդարությունը	47

Կենսագործում և գնահատում	52 

Երախտագիտություն	53

Հավելվածներ	56

Հավելված Ա։ Առողջության անարդարությունների մի պատկեր Լոս Անջելեսի շրջանում	56

Նշումներ տվյալների վերաբերյալ	56

Տվյալների  աղբյուրներ	57

Հավելված Բ։ Հասնել արմատին	59

 Տվյալների  աղբյուրներ և  նշումներ	60

Հավելված Գ։ Առողջության  արդարության  կենտրոնի լսումների  նիստի ամփոփումներ	62

Հղումներ	88








Նամակ Աողջության գործակալության ղեկավարությունից

Արդարությունը  ամենակարևոր  խնդիրն է, որին  առերեսվում է  համայնքն այսօր 

Իբրև Առողջության  գործակալություն՝ մեր պարտականությունն է երաշխավորել, որ  յուրաքանչյուր անձ  ունենա ռեսուրսներ և  հնարավորություններ՝ անհրաժեշտ  լավագուն առղջության և  բաօրության համար։ Ձեր մաշկի գույնը,  այն, թե որտեղ եք ապրում, որտեղ եք ծնվել,  ինչպես եք արտահայտում ձեր սեռը,  ում եք սիրում և որքան գումար եք վաստակում, չպետք է  կանխորոշեն  ձեր առողջության  կարգավիճակը  կամ ակնկալիքը   կյանքից։  Սակայն  տվյալները ցույց են տալիս, որ  այս  գործոնները   զգալիորեն  ազդում են  առողջության վրա և  նպաստում   շատ անդունդներին, որոնք տեսնում ենք  առողջության  արդյունքներում, մասնավորապես  ռասայական կամ ազգային, աշխարագրական  և  եկամտային մակարդակում։ Դա անարդար է, անազնիվ և անխուսափելի։ 

Հաջորդ 5 տարիներին Առողջության  գործակալությունը  կմիանա ուրիշներին,  որպեսզի  աջակցի   առողջության անարդարությունները նվազեցնելու և վերացնելու  ջանքերին  երաշխավորելու համար  արդար և անաչառ  առողջության արդյունքներ Լոս Անջելեսի շրջանում։ Սա կներառի  կենտրոնացում նրա վրա, թե որտեղ ենք տեսնում  ամենամեծ անդունդներից որոշները  առողջության արդյունքներում,  ինչպես  նորածնային մահացության   ցուցնիշները,  սեռական ճանապարհով  փոխանցվող վարակների ցուցանշները  և վատ առողջությունը  թունավոր արտանետումների հետևանքով։  Մեր աշխատանքը կընդգրկի  ռազմավարություններ, որոնք  պտտվում են  մարդկանց ամրապնդումից  մինչև համակարգերի ամրապնդման  շուրջ, որոնք  նպաստում են որոշ համայնքների և   վնասում  ուրիշների։ Այս ռազմավարությունները  ներառում են՝  տրամադրել  առողջության մասին  օգտակար  և ընդգրկուն  տեղեկատվություն, որն  արտացոլում է  մարդկանց ապրած փորձառությունները,  աջակցել  քաղաքականության և  համակարգերի փոփոխությանը՝ երաշխավորելու  հնարավորությունների և ռեսուրսների  արդար բաշխումը, մասնակցել հանրային, մասնավոր և համայնքային   համագործակցություններին, որոնք  իշխանություն են կիսում և  հարգում են   համայնքային ձայները, և  ամրապնդել  արդար մշակույթ ստեղծելու  և  առողջության  արդարություն կերտելու մեր   ներքին  կարողությունը։  

Միացե՛ք մեզ առողջության արդարության  այս շարժումը կառուցելու գործում։  Միասին մենք կարող ենք  դարձնել Լոս Անջելեսի շրջանը  համայնք, որտեղ յուրաքանչյուրը  ունի  այն, ինչ պեանհարժեշտ  է նրան բարգավաճելու համար։ 

Անկեղծորեն,
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Դոկ. Բարբարա Ֆերեր

Տնօրեն

Հանրային առողջության վարչություն

Դոկ․ Քրիստինա Գելի

Տնօրենի պաշտոնակատար

Առողջապահության ծառայությունների վարչություն 



Դոկ․  Ջոնաթան Շերին

Տնօրեն

Հոգեկան առղջության վարչություն





Ֆրեդ Լիֆ

Ժամանակավոր տնօրեն

Առողջության գործակալություն

Ներածություն և նպատակ 

Ի՞նչ  է  առողջության արդարությունը:

Առողջությունը կետվում  է  համայնքային պայմաններից, որոնցում ապրում ենք,  սովորում, աշխատում, խաղում և  երկրպագում։ 

Այս պայմանները ներառում  են․ 



		

		Լավ դպրոցներ 

		

		Ծաղկող և  ընդգրկուն տնտեսություն



		

		Անվտանգ և  աջակցող թաղամասեր

		

		Ուղեժ հասարակական  կապեր



		

		Որակյալ 

առողջապահություն

		

		Կայուն, առողջ միջավայրեր







Առողջության արդարությունը այն է, երբ  յուրաքանչյուրին հասանելի են   լավագույն առողջության և բարօրության համար անհրաժեշտ  պայմանները։  

Լոս Անջելեսի շրջանում կան բազմաթիվ  համայնքներ, որոնք ունեն համայնքային  պայմաններ, որ  թույլ են տալիս  անդամներին  բարգավաճել։ Սակայն,  մենք շարունկում են  խիստ տարբերություններ  տեսնել առողջության արդյունքներում Լոս Անջելեսի շրջանով մեկ՝ մեծամասամբ աշխարհագրության (վայրի),  ռասայի և ազգության հիման վրա։ Կախված նրանից, թե  որտեղ ենք ապրում  և մեր մաշկի  գույնից,  քիչ թե շատ հավանական է, որ  մեզ հասանելի լինեն ռեսուրսները և   հնարավորությունները, որոնք թույլ են տալիս մեզ  դառնալ առողջ և  բարգավաճել։ Այս տարբերությունները  անցյալի և ապագայի քաղաքականությունների և պրակտիկաների արդյունք են, որոնց վրա ազդում են  նախապաշարմունքը, խտրականությունը և համակարգված  ռասիզմը։ Մեր լեզուն,  եկամուտը,  սեռական կողմորոշումը, ձեռքբերովի սեռը և  կենսաբանական  սեռը, ֆիզիկական  և  մտավոր կարողությունները և կրոնը   ևս գործոններ են, որոնք ազդում են մեր առողջության վրա նմանատիպ  անարդար քաղաքականությունների և պրակտիկաների պատճառով։ 

Այդպիսի  անարդարությունները  առողջության արդյունքներում  անարդար, անազնիվ և անխուսափելի են։ Ռեսուրսները  և ռազմավարությունները  պետք  է  իրենց տեղը դրվեն, որպեսզի երաշխավորեն, որ բոլորն ունենան այն, ինչի կարիքն  ունեն  առողջ և լավ լինելու համար։ 



Ի՞նչ է Առողջության  արդարության կենտրոնը։ 

Առողջության արդարության կենտրոնը (Կենտրոնը) Լոս Անջելեսի շրջանի Առողջության  գործակալության   նախաձեռնությունն է, որը ղեկավարվում է Հանրային առողջության  վարչության կողմից՝  Առողջության ծառայությունների և  Հոգեկան առողջության վարչությունների հետ համագործակցությամբ։ Կենտրոնը պաշտոնապես բացվել է 2017թ․  հոկտեմբերին և  ձգտում է  առաջ մղել  ռասայական, սոցիալական, տնտեսական և  բնապահպանական արդարություն Շրջանի  նվիրյալ գործընկերների, տեղական կազմակերպությունների և  համայնքի անդամների հետ համագործակցությամբ։  Կենտրոնը կմեծացնի  գոյություն ունեցող  առողջության  արդարության ջանքերը   համայնքներում և ձգտում է․ 

· Ճանաչել, որդեգրել և  տարածել առողջության արդարության  լավագույն պրակտիկաները, 

· Կապել,  համակարգել և   համագործակցել առողջության արդարության հետ կապված աշխատանքի շուրջ, 

· Բարձրացնել կոլեկտիվ կարողությունն ու պարտավորությունը՝  ստեղծելու  ընդգրկուն,  արդար և  հարգալից շրջան։  



Ո՞րն  է Գործողության ծրագրի  նպատակը։  



Առողջության արդարության կենտրոնի Գործողության ծրագիրը ուղղորդելու է կենտրոնի գործունեությունները 6 տարվա ընթացքում: Այն նույնականացնում է ապագայի մեր տեսլականը և այնտեղ տանող մեր ճանապարհը: Առաջին տարին ներառում է սկզբնական փուլ, իսկ դրան հետևելու են իրագործման 5 տարիներ: 



Ծրագիրը նախանշում է մի շարք ռազմավարական առաջնահերթություններ, նպատակներ, ռազմավարություններ և մտադրություններ աշխատանքը կենտրոնացնելու համար, և սահմանված արդարության մի շարք նպատակների հասնելու հանրային պարտավորություն է: Մենք ակնկալում ենք, որ այս գործունեությունները կխթանեն առողջության արդարության մշակույթ և կկառուցեն շարժում` երաշխավորելու, որ Լոս Անջելեսի շրջանում յուրաքանչյուրը  հասնի իր առողջական ներուժին: 




Արդարություն։ Թվերով

Առողջության անարդարությունների  մի պատկեր Լոս Անջելեսի շրջանում  

Երկար և առողջ կյանք ապրելու  հավանականությունը  հավասար չէ  անհատների շրջանում, և  կյանքի տևողության ցուցանիշները  տարբերվում են  համայնքների մեջ։ Լոս Անջելեսի  շրջանում   անձի ռասան և ազգությունը,  սեռը,  սեռական կոզմնորոշումը, սոցիալ-տնտեսական կարգավճակը և  թաղամասը օգնում են որոշել, թե որքան երկար նա  կապրի,  որոշել նրա հիվանդանալու  ռիսկը,  հոգեկան առողջության  կարգավիճակը և խնամքի հասանելիությունը։ Այս  հատկանիշների վրա հիմնված  առողջության անարդարությունները ազդում  են   շրջանի  համընդհանուր առողջության և բարօրության վրա, և  որոշ խմբեր զգում են  այս անարդարությունների   անարդար  բեռը։  Լոս Անջելեսի շրջանում   գունավոր  ռասաների մարդիկ և զուրկ  համայնքնեը հաճախ ամենախիստ անհամաչափություններն են կրում իրենց վրա։ 

Առողջության  անարդարությունները ռասայի և ազգության հիման վրա

		Կյանքի տևողությունը

		

		Մահացությունը շաքարախտից



		Միջինը, սևամորթները ունեն 6,5 տարի բաց  կյանքի տևողության մեջ՝ սպիտակամորթների հետ համեմատած։

		

		Բնիկ հավայացիները և Խաղաղ օվկինոսի կղզիաբնակները  մահանում են շաքարախտից գրեթե 4 անգամ ավելի շատ, քան  սպիտակամորթները։ 



		                         

     80.5 տարի            73.9 տարի

  սպիտակ              սև

Կյանքի տևողությունը  ծնվելիս

		

		



		

		

		



		Նորածնային մահացություն

		

		Սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակներ



		Սևամորթների երեխաները 3 անգամ ավելի շատ են ենթարկվում նորածնային մահացության՝ սպիտակամորթների և  ասիացիների երեխաաների համեմատ։   

		

		Սևամորթները ավելի  քան 4 անգամ  ավելի շատ են  ենթարկվում խլամիդիոզ հիվնադությանը՝ սպիտակամորթերի համեմատ և   6 անգամ  ավելի շատ ասիացիների համեմատ։ 



		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		Խլամիդիոզ

(դեպքերը 100,000ում

		232

Սպիտակ․

		153

Ասիացի

		1016

Սև

		667

Նհոփի

		451 Լատինո

		411

Ամերիկյան հնդկացիներ/Ալյասկայի տեղաբնիկեր



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		













Խնամքի հասանելիության դժվարություն

		

		











Խնամքի ոչ կանոնավոր աղբյուր (18-64 տ․ մեծահասակների շրջանում) 



		Լատինոները  ավելի քան  2 անգամ ավելի հավանական է, որ դժվարություն ունենան բժշկական խնամքի հասանելիության հետ կապված` սպիտակամորթների հետ համեմատած։ 



		

		Ամերիկյան  հնդկացիները  և Ալյասկայի տեղաբնիկները  2 անգամ  ավելի հավանական է, որ  չունենան առողջապահության կանոնավոր աղբյուր սպիտակամորթների՝ հետ համեմատած։ 



		                

    12.7%                31.2%

      Սպիտակներ                    Լատինոներ

Մեծահասակների %, ովքեր բժշկական խնամքի հասաելիության դժվարություն ունեն, երբ դրա կարիքն ունեն։  

 

		

		



		Մոխրագույնը նշում է խումբը, որը լավագույն արդյունքն ունի յուրաքանչյուր բնագավառում,  դա շատ հաճախ սպիտակամորթներն են։  Մուգ մանուշակագույնը վատագույն արդյունքով խումբն է ։ Մենք դեռ օգտագործում ենք  սպիտակամորթներին իբրև հղումային խումբ, երբ ասիացիներն ունեն ավելի լավ կամ նմանատիպ արդյունքներ, որովհետև սպիտակամորթները ամենակայունն են լավագույն արդյունքներ ունենալիս, իսկ սպիտակ ասիացիները երբեմն ավելի լավ արդյունքներ ունեն։ Ասիացիներն ընդհանրաապես և շատ ասիական ենթախմբեր դեռևս հավանական է, որ առերեսվն ավելի աղքատիկ արդյունքների այլ բնագավառներում՝ սպիտակամորթների հետ համեմատած։ Տվյալների աղբյուրների և նշումների ավելի ամբողջական ցանկի համար խնդրում ենք՝ հղո՛ւմ արեք Հավելաված Ա-ին։ 

 



		

























Առողջության անարդարություններ հիմնված քաղաքների և համայնքների վրա

Առողջությունը Լոս Անջելեսի շրջանում տարբերվում է՝ հիմնված նրա վրա, թե որտեղ են մարդիկ ապրում։ Քաղաքներն ու համայնքները շրջանի կտրվածքով ունեն ոչ հավասար կյանքի տևողություն,  ծնելիության արդյունքներ, առողջական խնամքի նկատմամբ  հասանելիություն՝ ի թիվս  այլ առողջական արդյունքների և ռեսուրսների, որոնք պահանջվու  են  լավագույն առողջության համար։ 

		Կյանքի տևողություն

Կյանքի միջին տևողությունը շրջանում կարող է տարբերվել 12 տարով՝ հիմնված նրա վրա,  թե որտեղ ենք ապրում։ 





		



		Նորածնային մահացություն

Լանկաստերում երեխաները 5.5 անգամ ավելի շատ մահանում են նախքան մեկ տարեկան դառնալը,  քան Ռոուլանդ Հայթսում։



		



		Չապահովագրված ցուցանիշներ

Չապահովագրված ցուցանիշները դրամատիկ կերպով տարբերվում են շրջանի քաղաքներում և համայնքներում մինչև  40% տարբերությամբ։ 



		



		Այս տվյալները հիմնված են Լոս Անջելեսի շրջանի 86 քաղաքների և համայնքների հաշվարկների հիման վրա։ Տվյալների աղբյուրների և նշումների ամբողջական ցուցակի համար խնդրում եմ հղո՛ւմ կատարեք Հավելված Ա-ին։

Քաղաքի և համայքնի վրա հիմնված ավելի շատ առողջական տվյալների համար խնդրում եմ այցելե՛ք 

http://ph.lacounty.gov/ohae/cchp՝  2018թ․  հունիսի 30-ին դիտելու  Հանրային առողջապահության վարչության՝ քաղաքային և  համայնքային ուրվագծերի շարքերը Լոս Անջելեսի շրջանի  86 քաղաքների և համայնքների համար։







		Ուշադրություն: Ուրիշ է՞լ ինչպես է առողջությունը տարբերվում  շրջանում։

Կան մի քանի այլ ձևեր, որոնցով առողջական անարդարությունները դրսևորվում են շրջանում, ինչպես անձի սեռական կողմնորոշման կամ գենդերային ինքնության հիման վրա։ Հանրային առողջապահության վարչությունը աշխատում է բարելավել տվյալներ հավաքումն ու հաղորդումը սեռական կողմնորոշման և գենդերային ինքնության հիման  վրա ավելի լավ հասկանալու համար  այս խմբերի  նկատմամբ անարդարությունները։ Ստորև ներկայացված են շրջանի տվյալների սահմանափակ օրինակներն։  



		Տղամարդիկ, ովքեր ունենում են սեռական հարաբերություն տղամարդկանց հետ կազմում են ՄԻԱՎ ախտորոշման 84 տոկոսը  2014թ․։

		Մարդիկ, ովքեր նույնականանում են իբրև երկսեռական  2 անգամ  ավելի հավնական է, որ ենթարկվեն դեպրեսիայի՝ ավանդական կողմնորոշում ունեցող մարդկանց հետ համեմատած։ 



		Տվյալների աղբյուրների և նշումների ամբողջական ցանկի համար խնդրում եմ հղո՛ւմ արեք հավելված Ա-ին։.








Հասնել արմատին

Առողջության անարդարությունները ահատական ընտրության և վարքի արդյունք չեն, ոչ էլ պատահում են մեկուսի։ Բնակչության առողջության մոտավորապես 40%-ը կարելի  է բացատրել առողջության սոցիալական  գործոններով, սոցիալական և տնտեսական գործոններով, ինչպիսիք կրթությունը, կացարանը և եկամուտը, որոնք կարևոր են լավագույն առողջությանն անհրաժեշտ ռեսուրսներին և հնարավորություններին հասնելու համար։[endnoteRef:1] Արդյունքները այս գործոնների կտրվածքով վեր են հանում նմանատիպ անարդարություններ։ Լոս Անջելեսի շրջանում գունավոր  ռասաների մարդիկ և մեր զուրկ  համայնքները ավելի շատ հակադիր արդյունքներ ունեն իրենց կրթության, աշխատանքի, եկամտի և քրեական արդարության համակարգում։  Այս հակադիր արդյունքները իրենց հերթին զգալի կերպով նպաստում են վատառողջությանը։ Այս բոլոր անարդար արդյունքների հիմքում ընկած են խտրականությունը, նախապաշարմունքը և համակարգված ռասիզմը, որոնք ազդում են անձի բարգվաճման հնարավորության վրա։  Իբրև այս խորությամբ ներդրված անարդարությունների օրինակ՝ ստորև ներկայացված թվերը և գրաֆիկները համեմատում են սևամորթների և սպիտակամորթների հակադիր արդյունքների հավանականությունը առողջության, կրթության, քրեական արդարադատության համակարգի և տնտեսական բարեկեցության կտրվածքով։ Հավելյալ հետազոտությունը ցույց է տալիս, թե ինչպես այս անհամեմատելի արդյունքները չեն բացատրվում անհատական կարողությամբ, ռեսուրսներով կամ դաստիարակությամբ, այլ համակարգված անարդարությունների արդյունք են։ Գունավոր ռասաների այլ մարդիկ և  մարգինալացված խմբերը նույնպես անհամաչափորեն ծանրաբեռնված են առողջության սոցիալական և տնտեսական անարդարություններվ։ Մենք այստեղ ընդգծում ենք շրջանում սևամորթ անհատների պայմանները, որովհետև նրանց վրա ամենակայուն կերպով են ազդում անարդարւթյունները, և նրանք հաճախ են ունենում շատ հակադիր արդյունքներ։ Նմանատիպ տվյալների համար այլ ռասաների և ազգությունների պարագայում խնդրում եմ նայե՛ք Հավելված Բ-ն։ [1:  University of Wisconsin Population Health Institute and Robert Wood Johnson Foundation. County Health Rankings & Roadmaps. [Online] 2014. http://www.countyhealthrankings.org/explore-health-rankings/what-and-why-we-rank. ] 


		

Սպիտակներ

		

Սևեր

		





		



		Աշակերտների 8.9% չեն ավարտում ավագ դպրոցը

		Աշակերտների 18.4% չեն ավարտում ավագ դպրոցը

		Սևամորթ աշակերտները   2 անգամ  ավելի հավանական է,  որ չավարտեն ավագ դպրոցը, քան սպիտակամորթ աշակերտները։

Գունավոր ռասաների աշակերտների ամենաբարձր տոկոսով դպրոցները, ներառյալ սևամորթներով, ավելի քիչ հավանական է, որ  ունենան  բավականաչափ որակյալ ուսուցիչներ և խիստ դասընթացներ, որոնք օգնում են ավարտել ավագ դպրոցը և ունենալ հասանելիություն քոլեջի նկատմամբ։[endnoteRef:2] [2:  Kucsera, J.V., Siegel-Hawley, G., &Orfield, G. (2015). Are we segregated and satisfied? Segregation and inequality in Southern California Schools. Urban Education, 50.] 




		214.7 մեծահասակ ազատազրկյալներ 100 000-ից

		2676 մեծահասակ ազատազրկյալներ 100 000-ից

		Սևամորթների մոտ բանտարկության մակարդակը  12.5 անգամ ավելի մեծ է։

Պետական մկարդակով տվյալները ցույց են տալիս, որ քրեական հանցագործության համար ձերբակալված սևամորթների թվաքանակը ավելի մեծ է, քան նույն հանցանքների համար ձերբակալված սպիտակամորթների թվաքանակը,[endnoteRef:3] և սևամորթ տղամարդ հանցագործները միջինը ավելի երկար դաշնային պատիժներ են ստանում, քան սպիտակամորթ հանցագործները, ովքեր նմանատիպ հանցագոծություններ են կատարել։[endnoteRef:4] [3:  Center on Juvenile and Criminal Justice (CJCJ). (2016). Sentencing Practices in California by County, Calendar Year 2016. San Francisco, CA: CJCJ (2015 data). http://casi.cjcj.org/. ]  [4:  United States Sentencing Commission. (November 2017). Demographic Differences in Sentencing: An Updated to the 2012 Booker Report. https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/research-and-publications/research-publications/2017/20171114_Demographics.pdf. ] 




		8.1%  աղքատ երեխաներ

		30.4% աղքատ երեխաներ

		Սևամորթ երեխաները  գրեթե 4 անգամ  ավելի  հավանական է, որ ապրեն չքավոր տներում։

Քոլեջի կամ ավելի բարձր  աստիճանով սևամորթները դեռևս միջինը վաստակում են ժամում 6 դոլլար՝ ավելի քիչ, քան նրանց սպիտակամորթ հասակակիցները,[endnoteRef:5] և նույնիսկ սևամորթ և սպիտակամորթ երեխաների միջև, ովքեր մեծանում են նմանատիպ տներում և ընտանիքներում,  կա  եկամտային անդունդ մեծահասակ դառնալիս։[endnoteRef:6] [5:  USC Program for Environmental & Regional Equity & PolicyLink. (2017) Equity Profile of the Los Angeles Region. https://dornsife.usc.edu/assets/sites/242/docs/EquityProfile_LA_Region_2017_Full_Final_Web.pdf]  [6:  Chetty, R., Hendren, N., Jones, M.R., & Porter, S.R. (March 2018). Race and Economic Opportunity in the United States: An International Perspective, Working Paper. http://www.equality-of-opportunity.org/assets/documents/race_paper.pdf.] 




		4.9% 

գործազուրկ մեծահասակներ 

		10.1% գործազուրկ մեծահասակներ

		Սևամորթները  2 անգամ  ավելի  հավանական է,  որ լինեն գործազուրկ։

Այս անարդարությունը մնում է նույնիսկ ավելի բարձր կրթական մակարդակներում։  Քոլեջի կամ ավելի բարձր  աստիճանով սևամորթները դեռևս ավելի հավանական է, որ լինեն գործազուրկ, քան սպիտակամորթները,[endnoteRef:7] և սևամորթները ավելի հավանական է, որ ենթարկվեն  խտրականության աշխատավայրում վճարման կամ առաջխաղացումների հետ կապված։[endnoteRef:8] [7:  USC Program for Environmental & Regional Equity & PolicyLink. (2017) Equity Profile of the Los Angeles Region. https://dornsife.usc.edu/assets/sites/242/docs/EquityProfile_LA_Region_2017_Full_Final_Web.pdf.]  [8:  Robert Wood Johnson Foundation, National Public Radio, & the Harvard T.H. Chan School of Public Health. (January 2018). Discrimination in America: Final Summary. https://www.rwjf.org/en/library/research/2017/10/discrimination-in-america--experiences-and-views.html.  ] 






Հարաբերական ցուցանիշների ցուցիչը արդարության չափումների համար առողջության, կրթության, քրեական արդարության, մանկական բարօրության և տնտեսական բարեկեցության կտրվածքով Լոս Անջելեսի շրջանում



ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ



 

Տվյալների աղբյուրների և այլ ռասաների և ազգությունների վերաբերյալ տվյալների համար խնդրում եմ հղո՛ւմ արեք Հավելված Բ-ին։  Տվյալները և գրաֆիկը հարմարեցված են  Գրաունդվոթերյան մոտեցումից՝ մշակված ռասայական արդարության ինստիտուտի և Բեյարդ Լովի կողմից։ 



Հարաբերական ցուցանիշների  ցուցիչի բանալի

 Սպիտակամորթները միշտ հավասար են  1.0, որովհետև նրանք հղումային խումբն են, որ համեմատվում են իրենք իրենց հետ։

1-ից ավելի մեծ արժեքները  նշանակում են, որ  ռասայական/էթնիկական խումբը այդ ցուցանիշի  համար հարաբերականորեն ավելի վատ է՝ սպիտակամորների հետ համեմատած։  

1-ից պակաս արժեքները  նշանակում են, որ  ռասայական/էթնիկական խումբը այդ ցուցանիշի  համար հարաբերականորեն ավելի լավ է սպիտակամորների հետ համեմատած։







Առաքելություն, Տեսլական և Արժեքներ

Առաքելություն

Առողջության արդարության կենտրոնը գործում է առաջ մղելու համար առողջության արդարությունը և ռասայական, սոցիալական, տնտեսական և շրջակա միջավայրի արդարությունը Լոս Անջելեսի շրջանում համայնքային ներգրավման և համագործակցությունների ներքին վերափոխման և ունակության կառուցման և գործի մղող տվյալների կիսման միջոցով՝ առաջնորդելու և աջակցելու քաղաքականության և համակարգերի փոփոխությունը։

Տեսլական

Լոս Անջելեսի շրջանում յուրաքանչյուրն ունի ռեսուրսներ և հնարավորություններ իր կյանքի ընացքում անհրաժեշտ լավագույն առողջության և բարօրության համար։



Արժեքներ

· Ինստիտուցիոնալ վերափոխում – կառուցել ներքին ծրագրեր  և անձնակազմի կարողությունը և աջակցել  դրանց  ներառելու համար առողջության արդարության ոսպնյակներ իրենց ամենօրյա աշխատանքում և գործողություններում։ 

· Ճշմարտախոսություն – բարձրաձայնել անարդարությունները և օգտագործել տվյալներն ու  պատմություն պատմելը՝ վերացնելու կեղծ պատմությունները, բարձրացնելու բնակիչների ձայները և աջակցելու փոփոխությանը։ 

· Անաչառություն և արդարություն – աշխատել  չեղարկել անարդար համակարգերը, քաղաքականությունները և ռասիզմի ձևերը, որոնք անդունդ են առաջացնում առողջության արդյունքներում և հանգեցնում են վատ առողջության։

· Համատեղ իշխանություն – արժևորել ապրած փորձառությունը և ապահովել իսկական հնարավորություններ անարդարություններից ամենաշատը ազդված մարդկանց համար՝ անվանելու հիմքում ընկած պատճառները, ճանաչելու լուծումներ և որոշելու գործողութունները (տանելու  գործողությունների)։

· Համագործակցություն – միանալ տեղական կազմակերպություններին, առողջապահական ծառայություններ մատուցողներին, կառավարության գործակալություններին, ֆինանսավորողներին և որոշում կայացնողներին առողջության արդարության շարժում կառուցելու համար։  

· Թափանցիկություն – բացեիբաց հաղորդակցվել համայքային գործընկերների հետ առաջնահերթությունների, ռեսուրսների, խոչընդոտների և որոշումների կայացման գործընթացների վերաբերյալ։

· Պարտավորություն – Շարունակաբար արտացոլել և արձագանքել համայնքի ձայներին և երաշխավորել, որ  համապատասխան ռեսուրսները հասանելի լինեն նպատակներին հասնելու համար։  


Արդարության սկզբունքներ

Լոս Անջելեսի շրջանի համայնքային կանխարգելման և բնակչության առողջության օպերատիվ խումբը հաստատվել է 2015թ․ տնօրենների խորհրդի կողմից և ծառայում է իբրև խորհրդատվական մարմին՝ առաջ մղելու արդյունավետ և համայնքից  մղված լուծումներ՝ ստեղծելու համար Լոս Անջելեսի ավելի արդար և ընդգրկուն շրջան։ Իբրև առողջության արդարության կենտրոնի խորհրդատվական մարմին ՝ օպերատիվ  խումբը առաջարկություններ է անում քաղաքականությունների և պրակտիկաների վերաբերյալ ամբողջ շրջանով մեկ առողջության արդարությունը բարելավելու համար։ 

2018թ․  փետրվարին Օպերատիվ խումբը հրապարակեց մի շարք սկզբունքներ, որոնք արտացոլում են համատեղ պարտավորություն արդարության, անաչառության և ներառման հանդեպ և նախանշում են  հիմնական գաղափարները, որ հանրային գործակալությունները պետք է ընդունեն խթանելու համար առողջ և արդար համայնքներ։ Մենք այս սկզբունքներն  ենք որդեգրել, և տարրերից շատերը ներշնչում են մեր արժեքները, նպատակները և ռազմավարություները։ 



Արդարության սկզբունքները ներառում են․

Առողջությունը բոլոր քաղաքականություններում 

Լոս Անջելեսի շրջանի ծրագրերը և աշխատակազմը խորհրդատվություն կանցկացնեն, ժողով կգումարեն և կհամագործակցեն՝ ամբողջ շրջանի վարչություններով մեկ կյանքի կոչելու ներսեկտորային, ապացույցների վրա հիմնված և տեղեկացված ռազմավարություններ, որոնք ցույց են տալիս համատեղ պատասխանատվություն բարելավված առողջության արդյունքների համար շրջանի բոլոր քաղաքականությունների և գործընթացների կտրվածքով։

Ներառում

Հասկանալով իշխանության դինամիկաները՝ ներհատուկ ինստիտուտներին և բնակիչներին՝ վարչության աշխատակազմը սերտորեն կաշխատի համայնքի անդամների և առաջնորդների հետ՝ կառուցելու իսկական համագործակցային գործընկերություններ և գործընթացներ և ինտիտուցիոնալացնելու հնարավորությունները և ռեսուրսները ծրագրելիս, կենսագործելիս և զեկուցելիս համատեղ որոշում կայացնելու և վերլուծություն կատարեու համար, որը հասանելի է Լոս Անջելեսի շրջանի բոլոր բնակիչներին։ 

Պատասխանատվություն

Բոլոր վարչությունները կինստիտուցիոնալացնեն պատասխանատվության մեխանիզմները՝ օգտագործելով տեղեկատվությունից մղված գործողության ծրագրեր ելակետներով, հենանիշերով և հաջողության չափերով՝ բարձրացնելու թափանցիկությունը և երաշխավորելու, որ ծրագրային և քաղաքականության փոփոխությունները արդար ազդեցություն ունենան համայնքների վրա։

Տվյալների  Հասանելիություն

Վարչությունները կժողովրդավարացնեն տվյալների ժամանակին և  առանձին հավաքումն ու վերլուծությունը և համայնքի համար հատուկ տվյալների նկատմամաբ հասանելիությունը ստեղծելու համար գործողության ծրագրեր և պատասխանատվության միջոցառումներ՝ առաջ բերելու  արդարություն մասնավորապես պատմականորեն մարգինալացված համայնքների համար, ինչպիսիք ասիական-խաղաղօվկիանոսյան կղզիաբնակները, բնիկ ժողովուրդները, լեզբուհի, գեյ, երկսեռ, սեռափոխված և անորոշ անհատները (LBLQ) և ներգաղթյալները։ Լոս Անջելեսի շրջանը կերաշխավորի, որ եզրահանգումները հաստատեն և առաջ մղեն շրջանի տարբեր բնակիչների ապրած փորձառությունները՝ երաշխավորելով բարձրագույն չափաորոշիչներ օգտագործման և գաղտնիություն պաշտշանության համար։ 

Ռեսուրսներ

Լոս Անջելեսի շրջանը կուղղորդի, առաջնահերթություն կտա և կհամակարգի ներդրումները կրճատելու համար առողջության անարդարությունները ՝ կատարելով թիրախային ներդրումներ համայնքներում, որոնք անհամարժեքորեն ավելի աղքատիկ առողջական արդյունքներ ունեն։ Շրջանային տվյալները, որ նախկինում ուղղորդում էին ֆինանսավորումը և անձնակազմի  համալրումը, հաշվի կառնեն պատմական ներդրումների դադարեցումը և ընթացակարգային անարդարությունները, որոնք համառորեն նպաստել են ռսուրսների և հնարավորությունների նկատմամբ անհավասար հասանելիությունը՝ ցածր եկամուտներ ունեցող գունավոր ռասաների համայնքներում և սահմանված բնակչության այլ խմբերում։

Ներառական  աշխատանքի ընդունում

Լոս Անջելեսի շրջանը կորդեգրի  և ակտիվորեն կյանքի կկոչի նոր ռազմավարություններ և գործիքներ, որոնք արդյունավետորեն կբացահայտեն անարդար և կանխակալ ինստիտուցիոնալ պրակտիկաները, համակարգերը և քաղաքականությունները՝ կապված աշխատանքի ընդունման գործընթացների, վերապատրաստման, պայմանագրով պարտականությունների ստանձման  և կարիերայի ուղիների հետ շրջանի հեռանկարային և ընթացիկ աշխատակիցների, պայմանագրորդների և շրջանի կողմից ֆինանսավորվող գործակալությունների  համար։

Պայմանագրի ստորոգրում և գնում

Լոս Անջելեսի շրջանի ֆինանսավորման հարավորությունները կհավասարեցվեն խթանելու համար տեղական գնումային և աշխատանքային հզոր չափորոշիչները, ջանքեր կգործադրվեն՝ առաջնահերթություն տալու համագործակցություններին տեղական, փոքր բիզնես ձեռնարկությունների (ՓԲՁ), պատմականորեն քիչ օգտագործված բիզնեսների (ՊՔՕԲ), Փոքրամասնությունների և կանանց բիզնես ձեռնարկություների (ՓԿԲՁ), և ԼԳԲՏ բիզնես ձեռնարկությունների (ԼԳԲՏԲՁ) հետ՝  օգուտ բերելու պատմականորեն զուրկ  համայնքներին։ 




Եզրույթների բառարան

Այս բառարանը եզրույթների ցանկ է՝ նշված այս փաստաթղթում, որոնք հաճախ օգտագործվում են առողջության արդարությունը քննարկելիս։ 

 

Տվյաների մասնատում։ Տվյալների վերլուծում ըստ նրա թե ինչպես են գործում հատուկ ենթախմբերը։



Արդարություն: Բոլոր խմբերին հասանելի են ռեսուրսները և հնարավորությունները՝ անհրաժեշտ բարելավելու իրենց կյանքի որակը։



Սեռ։ Դիրքորոշումները, զգացմունքները և վարքաձևերը, որ մշակույթը կապում է անձի կենսաբանական սեռի հետ, ներառյալ նորմերը, դերերը և հարաբերությունները հասարակության կողմից վերագրված կանանց և տղամարդկանց։[endnoteRef:9] [9:  American Psychology Association. Definitions Related to Sexual Orientation and Gender Diversity in APA Documents. [Online: https://www.apa.org/pi/lgbt/resources/sexuality-definitions.pdf].; World Health Organization. Gender, equity and human rights. [Online: http://www.who.int/gender-equity-rights/understanding/gender-definition/en/]. ] 


 

Գենդերային ինքնություն։ Ներքին փորձառությունը և անձի սեռի անվանումը, որը կարող համապատասխանել կամ չհամապատասխանել նրա կենսաբանական սեռին,  անձի ներքին ես-ի զգացումը իբրև տղամարդ, կին, երկուսը կամ ոչ մեկը։ 



Առողջության արդարություն։  Բոլորին հասանելի են ռեսուսները և հնարավորությունները, որոնց կարիքը նրանք ունեն լավագույն առողջության և բարօրության համար։ 



Առողջություն բոլոր քաղաքականություններում։ Մոտեցում քաղաքականության կերտմանը, որը երաշխավորում է, որ առողջության հետևանքները հաշվի առնվեն սոցիալական և տնտեսական գործոնների վերաբերյալ քաղաքականության որոշումներ կայացնելիս, որոնք ազդում են առողջության վրա։

 

Առողջության անարդություններ։ Տարբերությություններ առողջական կարգավիճակում և մահվան ցուցանիշներում բնակչության խմբերի կտրվածքով, որոնք համակարգային են,  խուսափելի, անազնիվ և անարդար։ Այս տարբերությունները արմատացած են սոցիալական և տնտեսական անարդարության մեջ և սոցիալական, տնտեսական և բնապահպանական վիճակների գործոններ են, որոնցում մարդիկ ապրում են , աշխատում և խաղում։ 

Թաքնված կողմնակալություն: Սովորած կարծրատիպերը և նախապաշարմունքները, որոնք գործում են ինքնաբերաբար և անգիտակցաբար ուրիշների հետ փոխազդելիս։ Նաև հայտնի են որպես  անգիտակցական կողմնակալություններ։ 



Ռասիզմ: Նախապաշարմունքը, խտրականությունը կամ ատելությունը՝ ուղղված մեկ այլ ռասայից ինչ-որ մեկի դեմ՝ հիմնված այն համոզմունքի վրա, որ սեփական ռասան վերադաս է․ առավելության համակարգ՝  ստեղծված՝ արդարացնելու սոցիալական, քաղաքական և տնտեսական սանդուղքը։ 

 

Սեռական  կողմնորոշում: Ով է քեզ գավում և ում հետ ես ուզում ունենալ ինտիմ հարաբերություններ։ Սեռական կողմնորոշումներմ են ՝ գեյ, լեզբուհի,  ավանդական կողմնորոշում ունեցող, երկսեռ և անսեռ։ 

 

Առողջության սոցիալական գործոններ: Միջավայրերի պայմաննները, որտեղ մարդիկ ծնվում են, ապրում, սովորում, աշխատում, խաղում, երկրպագում և մեծնում, որոնք ազդում են առողջության, գործելու, կյանքի որակի արդյունքների և ռիսկերի վրա։[endnoteRef:10] [10:  Healthy People. Social Determinants of Health: [Online: https://www.healthypeople.gov/2020/topics-objectives/topic/social-determinants-of-health.].] 




Սոցիալ-տնտեսական  կարգավիճակ: Անհատի կամ խմբի սոցիալական դիրքը կամ դասը։ Այն հաճախ չափվում է իբրև կրթության, եկամուտի և աշխատանքի համադրություն։[endnoteRef:11] Սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակը կարող է ներառել կյանքի հարցերի որակը և մարդկանց հնարավորություններն ու առավելությունները։[endnoteRef:12] [11:  American Psychological Association. Socioeconomic status. [Online: http://www.apa.org/topics/socioeconomic-status/].]  [12:  American Psychological Association. Work, Stress, and Health & Socioeconomic Status. [Online: http://www.apa.org/pi/ses/resources/publications/work-stress-health.aspx].] 










































Ծրագրման  Գործընթաց

Գործողության ծրագիրը մշակվել և տեղեկացվել է արդարության տվյալների հաղորդման մասին գրականության խիստ վերանայման, առողջության արդարության ծրագրերի միջոցով ամբողջ ազգով մեկ և համայնքային ներգրավման գործունեություններից հվաքված տվյալների միջոցով։ Այս համայնքային ներգրավման գործունեությունները կայանում են համայնքային հինգ լսման նիստերից, որոնք տեղի են ունեցել Լոս Անջելեսի շրջանի յուրաքանչյուր վերահսկիչ շրջանում 2017թ․ հոկտեմբերի և 2018թ․ փետրվարի  միջև ընկած ժամանակահատվածում, իսկ հիմնական իրազեկիչ հարցազրույցները տեղի են ունեցել 2018թ․ ապրիլին։ Լսումների նիստերի ամփոփումները ներառված են հավելված Գ-ում։ Մի քանի խմբեր և անհատներ ևս վերանայել են գործողության ծրագիրը և ապահովել են առաջարկություններ՝ փաստաթղթի հանրային մեկնաբանության շրջանից առաջ։  

Կենտրոնը համարում է գործողության ծրագիրը կենդանի փաստաթուղթ և պարտավորված է երաշխավորել, որ համայնքային ձայները լսվեն և առաջ մղեն աշխատանքը։ Կենտրոնը կհրապարակի նախնական ծրագիրը Առողջության արդարության կենտրոնի կայքում՝ առաջ բերելու հանրային քնարկում 90 օրվա ընթացքում և կհյուրընկալի  հանրային ֆորումներ ամբողջ Լոս Անջելեսի շրջանով մեկ,  որպեսզի թույլ տանք համայնքի անդամներին և շահագրգիռ կողմերին ապահովել հետադարձ կապ և առաջարկություններ ծրագրված ռազմավարությունների վերաբերյալ  և թե ինչպես կարող է կենտրոնը արժեք ավելացնել, խթանել աշխատանքը, որ ներկայումս կատարվում է Լոս Անջելեսի շրջանում և մեր համայնքներում: Ծրագիրը կվերանայվի ստացված տվյալների հիման վրա և կավարտվի մինչև 2018 թվականի նոյեմբերը:  Քանի որ այս ծրագիրը համարվում էկենդանի փաստաթուղթ,  ընթացքում ուղղումը, հիմնված համայնքի շահագրգիռ կողմերի հետադարձ կապի վրա, տեղի կունենա գործողության ծրագրի կյանքի ընթացքում։ 

    


Ռազմավարական  առաջնահերթություններ

Գործողության Ծրագիրը կազմակեպում է կենտրոնի աշխատանքը 5 ռազմավարական առաջնահերթությունների շուրջ: Այս ռազմավարական առաջնահերթությունները կորոշեն, թե ինչպես կանենք մեր աշխատանքը Առողջության գործակալությունում և Լոս Անջելեսի Շրջանում, որպեսզի

· Զբաղվենք բնակչության  կարիքներով, որոնց վրա   շատ են  ազդում աղքատիկ եկամուտները,

· Մեծացնենք մեր կազմակերպության պատրաստակամությունը և ունակությունը՝ պակասեցնելու անդունդները առողջության արդյունքներում,

· Նպատակաուղղենք  մեր ռեսուրսները՝ երաշխավորելու, որ մեր համայնքներին հավասարաչափ հասանելի լինեն  բարգավաճելու համար անհրաժեշտ հնարավորությունները:  

Դրանք նախատեսված են բարելավելու ծառայության որակը, ապահովումը և համակարգումը, միաժամանակ նաև հղում անելու պայմաններին և քաղաքականություններին, որոնք առաջ են մղում և պահպանում են առողջության անարդարությունները։ Ի վերջո, առաջնահերթուոյունները կկառուցեն շարժում և կխթանեն մշակույթ, որը աջակցում և սատարում է առողջության արդարությանը՝ երաշխավորելու, որ մարդիկ և համայնքները ունենան այն, ինչի կարիքը ունեն բարգավաճելու համար։ Մեր ռազմավարական 5 առաջնահերթությունները ներառում են.

		 Պակասեցնել/վերացնել անդունդը առողջության արդյունքներում











		Տրամադրել  օգտակար և ընդգրկուն տվյալներ











		Աջակցել քաղաքականության  և համակարգերի փոփոխությանը 













		Մշակել  հանրային, մասնավոր և համայնքային  գործընկերություն











		Ամրապնդել  կազմակերպչական  պատրաստակամություն և ունակությունը

















Ինչպես պատկերված է այստեղ, Կենտրենի համապարփակ ռազմվարական առաջնահերթությունն է պակասեցնել, վերացնել անդունդը առողջության արդյունքներում, մինչդեռ մնացած 4 առաջնահերթությւոնները ծառայում են իբրև շրջանակ նրա համար թե ինչպես գործադրել և աջակցել այս ջանքերին առողջության գործակալության կտրվածքով։ Այս շրջանակը կգործի նաև իբրև ինկուբատոր նոր գաղափարիների և լավագույն պրակտիկաների համար և «գաղափարի ապացույց» ցույց կտա՝ ոգեշնչելու փոխակերպող ջանքերը շրջանով մեկ և  լուծելու առողջության անարդարությունները շրջանով մեկ։ 

Յուրաքանչյուր առաջնահերթություն պարունակում է հատուկ նպատակներ, ռազմավարություններ  և մտադրություններ, որոնք ուղղորդում են այն, թե ինչպես կենտրոնը առաջ կգնա և առաջ կմղի լայն, համաշրջանային  ջանքեր։ Այս գործունեությունները ճանաչում են գործողության քայլերը, որոնք կարևոր են վերացնելու համար անդունդները մեր ամենածանրաբեռնված համայնքների առողջության արդյունքներում համակարգերի փոփոխման միջոցով, հետևաբար մենք կարող ենք կյանքի կոչել  Լոս Անջելեսի շրջանի ավելի ազնիվ, արդար և անաչառ տեսլականը։



Համագործակցություններ ամբողջ շրջանով մեկ 

Լոս Անջելեսի շրջանը խիստ անարդարություններ ունի շատ համայքների կտրվածքով և համայքների մեջ՝ կապված առողջության արդյունքների և առողջության սոցիալական գործոնների հետ։ Կան շրջանային մի քանի ընթացիկ նախաձեռնություններ, որոնք արդեն կենտրոնանում են այս կարևոր հարցերից մի քանիսի վրա։ Օրինակները ներառում են՝



· Անօթևանների  համաշրջանային  նախաձեռնությունը՝  առաջադրված նվազեցնելու անօթևանության աճող ալիքը և վերացնելու կացարանային արգելքները, ներառյալ կանոնակարգային խոչընդոտները և ռասայական և տնտեսական անարդարությունների պատմական օրինակները։

· Երիտասարդութայն բազմազանության և զարգացման  բաժանումը․ զանազանության և վերադարձի գրասենյակ՝ միտված շեղելու երիտասարդներին քրեական արդարադատության համակարգից։ Դրա նպատակն է հավասարապես նվազեցնել երիտասարդների ներգրավածությունը Լոս Անջելեսի շրջանի  արդարադատության համակարգում ։  

· Երեխայի պաշտպանության գրասենյակը՝  նախատեսված երաշխավորելու երեխաների առողջությունն ու բարօրությունը և հասցեագրելու սոցիալական և կառուցվածքային պայմանները, որոնք գործում են իբրև լրացուցիչ սթրեսորներ ընտանիքների և համայնքների համար և

· Կանանց և աղջիկների նախաձեռնություն՝ նախատեսված քննելու համակարգային հարցերը, որոնք տանում են գենդերային անարդար արդյունքների։ 

Կենտրոնը կմասնակցի և կնպաստի այս և այլ ջանքերի ամբողջ շրջանով մեկ և համայնքներում։ 

Ուշադրության կենտրոնացման բնագավառները 

Կենտրոնը նաև ծրագրում է ներդրում անել մեր 5 նախնական և հիմնական կենտրոնացման բնագավառներում։ Յուրաքանչյուր կենտրոնացման բնագավառ, որը առողջության գործակալության պատասխանատվության, ազդեցության և վերահսկողության տակ է, նախատեսված է համախմբելու շրջանային և համայնքային գործընկերներին, նվազեցնելու ճանաչված առողջության անարդարությունները, որոնք տեսնում ենք, հիմնված նրա վրա թե որտեղ է անձը ապրում, նրա ռասայի կամ ազգության կամ այլ սոցիալական կարգավիճակի վրա,  որ անարդարացիորեն ազդում են առղջության արդյունքերի վրա։ Հիմնական բնագավառներին հղում կարվեն հատուկ նախաձեռնային գործողության ծրագրերով և դրանց կսատարեն կենտրոնի գործունեություններով։ Քանի որ կենտոնի աշխատանքը շարունակում է զարգնալ,  ուշադրության կենտրոնացման այլ բնագավառները կարող են ճանաչվել և ընտրվել համաշրջանային, համայնքային ներգրավման գործընթացի միջոցով։ 



Ուշադրության  կենտրոնացման բնագավառները ներառում են․ 



Նորածնային մահացություն

		



		Նորածնային մահացությունը բնակչության  առողջության ամենակարևոր  ցուցիչներից  մեկն է։  Սահմանված  իբրև  նորածնի մահը նախքան 1 տարեկան դառնալը՝  մանկական մահացության մակարդկաը արտացոլում է   մայրերի առողջական  վիճակը, բժշկական խնամքի որակը և դրա նկատմամբ  հասանելիությունը և դրա հիմքում  ընկած սոցիլական և  տնտեսական պայմանները, որոնք  ուժեղ ազդեցություն են ունենում  համայնքներում առողջական արդյունքների վրա։ Այսօր Լոս Անջելեսի շրջանում ծնված սևամորթ երեխան 3  անգամ ավելի հավանական է, որ մահանա  նախքան 1 տարեկան դառնալը, քան սպիտակամորթ երեխան։  Հաջորդ 5 տարիների ընթացքում Կենտրոնը նպատակ ունի   30%-ով  նվազեցնելու  այս անդունդը  նորածնային մահացության  մակարդակում  Լոս Անջելեսի շրջանում։ 





Սեռական  ճանապարհով փոխանցվող վարակներ (ՍՃՓՎ) 

		



		ՍՃՓՎ-ի դեպքերը շարունակել են աճել նախորդ 5 տարիների ընթացքում։ 

2015-2016թթ․ Լոս Անջելեսի շրջանում գրանցվել է․  

· 4% աճ խլամիդիոզի դեպքերում, 

· 27% աճ  գոնորեայի դեպքերում և  

· 16% աճ վաղ սիֆիլիսի դեպքերում։ 

ՍՃՓՎ-ի դեպքերի անհամաչափ թիվ  է  նկատվում տղամարդկանց շրջանում, ովքեր սեռական հարաբերություն են ունենում  տղամարդկանց հետ, սևամորթներ կանանց և սեռափոխված անձանց  մոտ։  ՍՃՓՎ-երը նաև  պատահում են երիտասարդների շրջանում, գունավոր ռասաների  երիտասարդությունը անհամաչափորեն է ազդվում դրանցից։ Եթե չբուժվեն,  ՍՃՓՎ-երը  կարող են  մի քանի  առողջական  խնդիրներ առաջ բերել,  ներառյալ՝  ՄԻԱՎ-ի  բարձր  ռիսկը և  նորածնային մահացությունը։ Հաջորդ  5 տարիներին  Կենտրոնը նպատակ ունի  կանխելու, որ երեխան  ծնվի բնածին սիֆիլիսով  և նվազեցնեու անհամաչափ աճը ՍՃՓՎ-ի դեպքերում միասեռական տղամարդկանց, սևամորթ կանանց և սեռափոխված անհատների մոտ։ 





Շրջակա միջավայրի արդարություն  

		



		Շրջակա միջավայրի արդարությունը «բոլոր մարդկանց նկատմամբ արդարացի վերաբերմունքն է և նրանց  իմաստալից  ներգրավումը՝ անկախ  ռասայից, գույնից, ազգային ծագումից կամ  եկամտից՝  զարգացման,   կենսագործման և   բնապահպանաան օրենքների, կարգավորումների և քաղաքականությունների գործադրման  հետ հարաբերությամբ»։[endnoteRef:13] Այն  ընդունում է, որ  համայնքի առողջությունը մեծապես  կախված է   դրա պայմաններից  և  բնապահպանական  օգուտների  և բեռերի  արդարացի բաշխումից։ Լոս Անջելեսի շրջանում   նրանք, ովքեր անհամաչափոերն   ծանրաբեռնված են  աղտոտմամաբ,  այլ թունավոր  վտանգներով և  վատ հողերի օգտագործմամբ, որոնք տանում են անառողջ շրջակա միջավայրի,  ցածր եկամուտ ունեցող  համայնքներն են և գունավոր ռասաների մարդիկ։   Հաջորդ 5  տարիների ընթացքում   Առողջության գործակալությունը կկենտրոնանա  բնակելի համայնքներում ծանր արդյունաբերությունից  վնասակար  թունանյութերի արտանետումները   նվազեցնելու վրա։   [13:  The United States Environmental Protection Agency. Environmental Justice. [Online: https://www.epa.gov/environmentaljustice].] 






Առողջական թաղամասեր

		 





		Առողջական թաղամասերը  համաշրջանային նախաձեռնություն է՝ առաջնորդված Հոգեկան առողջության վարչության կողմից՝  կառուցելու  առողջության արդարություն   համադրված  խնամքի և  համայնքային համագործակցության  միջոցով։ Այս միությունների   ցանցը   համախմբել  է  տարբեր շահագրգիռ  կողմերի, ներառյալ  անձնական,  վարքային և հանրային  առողջության ծառայությունների մատուցողներին, համայնքի վրա հիմնված  գործակալություններին, սոցիալական ծառայություն մատուցողներին և  համայնքի անդամների՝ հղկելու և  բարելավելու  համայնքային աջակցությունները   նախանշված թաղամասերում  Լոս Անջելեսի շրջանով մեկ։  Նպատակներն են՝ բարձրացնել ծառայությունների նկատմամբ հասանելիությունը, բարձրացնել խնամքի համակարգումը կլինիկական և համայնքային ծառայություն մատուցողների շրջանում, բարելավելու խնամքի որակը և բարելավելու թաղամասի բանակիչների առողջությունն ու բարեկացությունը, մասնավորապես առողջական բարդ կարիքներ ունեցողներինը։  Հաջորդ  տարիներին առողջական թաղամասերի միությունները կշարունակեն ընդլայնել և բազմազան դարձնել իրենց գոյություն ունեցող ցանցերը՝ բարելավելու համակարգումը, համագործակցությունը և ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը, սատարելու թաղամաի բնակիչների համընդհանուր առողջությունն ու բարեկեցությունը[endnoteRef:14] և զբաղվելու գոյություն ունեցող առողջական անարդարությամբ,  որին առաջնաահերթություն է տրվում համանքի անդամների կողմից առողջական յուրաքանչյուր թաղամասում։  [14:  Department of Public Health. Health Neighborhoods: (revised April 2016). A Toolkit for Service Delivery Providers. [Online at: http://file.lacounty.gov/SDSInter/dmh/242989_HNToolkit-April2016revision.pdf.] 


Բոլոր պատկերները տրամադրվել են thenounproject.com  կայքի կողմից։ 
] 






Մշակութային ու լեզվական ներառման և արձագանքի ինստիտուտ (ՄԼՆԱԻ)



		



		ՄԼՆԱԻ-ի  առաքելությունն է  ստեղծել  մշակութապես և լեզվականորեն  համապատասախան ուղիներ, որոնք  կվերացնեն բացերը   ծառայություննրի  կատարման մեջ, և  առաջ մղել   Առողջության գործակալության  կարողությունը՝ բավարարելու Լոս Անջելեսի  շրջանի  համայնքների կարիքները։ Այս  համայնքները  ներառում են  մշակութային  տարբեր նախադրյալներով   անհատների՝  կապված ռասայական/էթնիկական, ազգային ծագման, լեզուների, սեռական կողմնորոշումների և գենդերային արտահայտությունների, սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակի, ֆիզիկական և մտավոր կարողությունների և հոգևոր ու կրոնական համոզմունքների հետ՝  ի թիվս  այլ բաների շարքում։ Ինստիտուտի մոդելը կազմված է 4 ոլորտներից՝ 1․ Ենթակառուցվածքի հաստատում, որին բնորոշ է արդար համագործակցությունը առողջության գործակալության մեջ՝ ի պատասխան  կենտրոնի կողմից ճանաչված մշակութային և լեզվական կարիքներին։ 2․ Մշակութային իրազեկության հետ կապված թրեյնինգների և աշխատակազմի զարգացման գործունեությունների մշակում։ 3․ Մեխանիզմների կենսագործում ներ- և վեր-վարչարարական հաղորդակցության և շահագրգիռ կողմերի ներգրավման համար։ 4․ Մշակութային իրազեկության, առողջության արդարության  և անհամապատասխանությունների ռեսուրսների վիրտուալ շտեմարանի ստեղծում։ 



ՄԼՆԱԻ-ն պարտավորված է բարելավելու առողջության գործակալության մշակութային և լեզվական իրազեկության ծառայությունների որակը՝ պատասխանելով ծառայությությունների մատուցման մեջ բացերին, կատարումը կարիք ունի  գնահատմանը հաջորդող գործողությունների՝ կիրառելով միջամտությունների արդյունավետությունը ճանաչելու և գնահատելու  տվյալներ և կառուցելով ռեսուրսները կիսելու միջվարչարարական պատասխանատվություն։ Հաջորդ 5 տարիներին ՄԼՆԱԻ-ն կհամագործակցի համայնքի, ծառայություն մատուցողների և համայքնի վրա հիմնված կազմակերպությունների հետ՝ մեծացնելու առողջության գործակալության աշխատակազմի պատկերացումը և առողջության անարդարություններով զբաղվելու  կարողությունները՝ նպատակ ունենալով նվազեցնելու/վերացնելու անհամապատասխանությունները ծառայությունների հասանելիության մեջ։ 








Գործողության Ծրագիր



Առողջության արդարության կենտրոնի Գործողության Ծրագիրը գործողության կոչ է և ձգտում՝  զարգացնելու շարժում՝ առաջ մղելու առողջության արդարությունը Լոս Անջելեսի Շրջանում: Ինչպես բոլոր շարժումների դեպքում, այն մղված է ստատուս քվոն՝ առկա իրավիճակը, փոխելու ձգտումներից:   

Դա հեշտ չի լինի:

Մեր շարժումը պահանջում է Լոս Անջելեսի շրջանում և համայնքային շահառու կողմերի հատվածներում գործընկերություն և կայուն ջանքեր ժամանակի ընթացքում: Այն կպահանջի մեր բոլորի համատեղ պարտավորությունը, համարձակ գործողությունը և  պատասխանատվությունը: 

Հաջողության հասնելու համար պետք է համախմբվենք իբրև համագործակիցներ և գործընկերներ, որպեսզի պակասեցնենք անդունդը առողջության արդյունքներում, որոնք ազդում են մեր բազմաթիվ մարգինալացված համայնքների վրա: Մենք ձեր առաջնորդության, նորամուծության և երևակայության կարիքն ունենք, որպեսզի կյանքի կոչենք ավելի լավ վաղվա ՀԱՄԱՏԵՂ տեսլականը: 

Միացե՛ք շարժմանը:


Մենք պատկերացնում ենք  անաչառ և արդար առողջության արդյունքներվա



“Հրամայական է, որ մենք ստեղծենք քաղաքականություններ, որոնք խթանում են առողջության արադրությունը, որովհետև յուրաքանչյուրը Լոս Անջելեսի շրջանում պետք է հնարավորություն ունենա ձեռք բերելու լավագույն առողջություն՝ անկախ ռասայից, սեռից, եկամտից, աշխարհագրական տարածքից  և այլ գործոններից։” 

– Մարկ Ռիդլի  Թոմաս, Լոս Անջելեսի շրջանի վերահսկիչ, 

Երկրորդ շրջան

Առողջության արդարության կենտրոնը  առաջնահերթություն կտա ուշադրության հիմնական կենտոնացման բնագավառներին՝ խթանելու թիրախավորված միջամտությունները և երաշխավորելու գենդերային ներդրումը հաջորդ 5 տարիներին, նվազեցնելու (վերացնելու ձգտումներով) անարդարությունները, որոնք տեսնում ենք նորածնային մահացության մակարդակում, սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակների ցուցանիշներում և շրջակա միջավայրի վտանգներին ենթարկվելու մեջ ցածր եկամուտ ունեցող համայնքներում և գունավոր ռասաների համայնքներում։ 


Նվազեցնել/վերացնել անդունդը առողջության արդյունքներում 

Առողջության գործակալության առաքելությունն է բարելավել Լոս Անջելեսի շրջանի բնակիչների  առողջությունն ու բարեօրությունը ընդգրկուն, համապարփակ, մշակութապես համարժեք ծառայությունների, ծրագրերի և քաղաքականությունների ապահովման  միջոցով, որոնք խթանում են, որ առողջ մարդիկ ապրեն առողջ համայնքներում։ Ամեն օր մեր համայնքները անդադար աշխատում են բարելավել մեր համայնքի անդամների և շրջանի բնակչության  ֆիզիկական և հոգեկան առողջությունը։ Միաժամանակ, մենք շարունակում ենք տեսնել առողջության անարդարությունները՝ ըստ ռասայի, ազգության, աշխարհագրության, գենդերային ինքնության և/կամ սոցիալ-տնտեսական գործոնների։ Կենտրոնը կվերագտնի իր եռանդը, կենտրոնացումն ու նվիրվածությունը, որպեսզի  պակասենի անարդարությունները, որոնք տեսնում ենք նորածնային մահացության ցուցանիշների, ՍՃՓՎ-ի ցուցանիշների, շրջակա միջավայրի թունավոր արտանետումների հիմնական ոլորտներում առողջության գործակալության կենտրոնացման ոլորտների ղեկավարների, քննարկվող թեմաների մասնագետների և բազմաոլորտ շահառուների հետ համագործակցությամբ ։



		ՆՊԱՏԱԿ 1: 30%-ՈՎ ՆՎԱԶԵՑՆԵԼ ԱՆԴՈՒՆԴԸ ՆՈՐԱԾՆԱՅԻՆ ՄԱՀԱՑՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՈՒՄ ՍՊԻՏԱԿԱՄՈՐԹ և ՍԵՎԱՄՈՐԹ/ԱՖՐՈԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ԼՈՍ  ԱՆՋԵԼԵՍԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ



		Ռազմավարություն 1: Պակեսեցնել խրոնիկական սթրեսը կանանց կյանքում։



		Մտադրություն 1

		Մինչև 2018-ի սեպտեմբերի 30-ը հիմնել Բռնությունների կանխման գրասենյակ։ Գրասենյակը կհամագործակցի նախա/հետծննդյան ծրագրերի հետ՝ նույնականացնելու և հասցեգրելու բռնությանը  ենթարկումը հղիության ընթացքում և դրանից հետո։ 



		Մտադրություն 2

		Մինչև 2018-ի դեկտեմբերի 31-ը բարձրացնել  սպիտակամորթ և սևամորթ/աֆրոամերիկյան երեխաների միջև մանկական մահացության պատճառների անդունդի մասին իրազեկությունը Լոս Անջելեսի շրջանում և  խթանել գործողություն։



		Մտադրություն 3

		Մինչև 2018-ի դեկտեմբերի 31-ը  երաշխավորել, որ հղի կանայք, ովքեր անկայուն կացարաններում են ապրում, ստանան անվտանգ, ժամանակավոր կացարանի իրավունք։ 



		Մտադրություն 4

		Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը բարձրացնել Վաստակած եկամտի հարկի վարկին մասնակցությունը՝ հասնելով շրջանի բոլոր իրավասու բնակիչներին։  Վաստակած եկամտի հարկի վարկը պակասեցրել է  ծնունդների  մեջ հակադիր արդյունքները։   








		Ռազմավարություն 2: Փակել սոցիալական սթրեսից հոգեբանական սթրեսի տանող ճանապարհը։ 



		Մտադրություն 1

		Մինչև 2018-ի դեկտեմբերի 31-ը  ընդլայնել այցելություները  տներ և ներտնային աջակցության մոդելները՝  երաշխավորելու, որ ավելի շատ կանանց հասանելի լինի աջակցությունը հղիության ընթացքում և ծննդաբերություն հետո։ 



		Մտադրություն 2

		Մինչև 2019-ի հունիսի 30-ը  վերապատրաստել տնային այցելության ծրագրերի  անձնակազմին՝ օգնելու կանանց, որ ճանաչեն  սթրեսի նշանները և մշակելու  ռազմավարություններ դրանք  հաղթահարելու համար՝ կապվելով սոցիալական աջակցության հետ և օգտագործելով ինքնախնամքի տեխնիկաներ։



		Մտադրություն 3

		Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը  աջակցել գոյություն ունեցող ծրագրերին՝ տրամադրելու տեղեկատվություն կանանց քվեարկողի գրանցման և տեղական հնարավորությունների մասին, որպեսզի դառնան ակտիվ համայնքային իրադարձություններում։ 



		Մտադրություն 4

		Մինչև 2020-ի հունիսի 30-ը  զբաղվելու սոցիալական մեկուսացմաբ  հղի կանանց շրջանում՝ խթանելով խմբակային նախա/հետծննդյան խնամքը՝ առաջարկելով կանայք-կանանց աջակցություն հղիության ընթացքում և դրանից հետո։



		Ռազմավարություն 3: Միջամտել այնքան վաղ, որքան հնարավոր է, նախքան սթրեսը կվնասի առողջությանը։  



		Մտադրություն 1

		Մինչև 2019-ի հունիսի 30-ը  վերապատրաստել տնային այցելուներին և հիվանդանոցային օգնականներին ապացույցի վրա հիմնված կանխարգելիչ հոգեկան առողջության միջամտությունների և խթանված հոգեկան առողջության խորհրդատվության կենսագործման հետ կապված նախա/հետծննդաբերական ծառայություններ մատուցողների  համար շրջանով մեկ։ 



		Մտադրություն 2

		Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը  կյանքի կոչել Մեկ հիմնական հարցը (ՄՀՀ)՝ երաշխավորելու, որ կանայք հետազոտվեն հղիության համար յուրաքանչյուր առողջապահական այցելության ժամանակ՝ քաջալերելու հղիության առողջության ավելի լավ պլանավորում կամ օգնելու կանանց ընտրելու լավագույն ընտանեկան պլանավորման տարբերակներ՝ հիմնված իրենց պատասխանի վրա։ 



		Մտադրություն 3

		Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը , բարձրացնել ծխախոտի կանխարգելումը դպրոցներում և հետազոտությունը և ծխելը թողնելու ծրագրերին  ուղղորդումը ամբողջ շրջանի հիվանդանոցներում  կանանց համար՝ նվազեցնելու պատճառված ծխելուց առողջության վնասակար հոտևանքների   ռիսկը։ 



		Մտադրություն 4

		Մինչև 2020-ի հունիսի 30-ը բարձրացնել կլինիկական ծառայություններ մատուցողների  և պետության կողմից ֆինանսավորվող ծառայությունների միջև  համակարգումը հատուկ առողջական խնամքի կարիքներով երեխաների համար։ 







		Մտադրություն 5

		Մինչև 2020-ի հունիսի 30-ը  ստանդարտացնել բժշկական միջամտությունների օգտագործումը, որոնք կարող են կանխել վաղաժամ ծննդաբերությունը, ներառյալ պրոգեստերոնի օգտագործումը կանխելու համար վաղաժամ ծննդաբերությունը և մանկական ասպիրինի օգտագործումը կանխելու համար բարձր ճնշումը և վաղաժամ ծննդաբերությունը  ԼԱ շրջանում։ 







		ՆՊԱՏԱԿ 2: ՆՎԱԶԵՑՆԵԼ ՍՃՓՀ-Ի ԴԵՊՔԵՐԸ ԵՎ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ ԼՈՍ ԱՆՋԵԼԵՍԻ ՇՐՋԱՆԻ՝   ԱՆՀԱՄԱՉԱՓՈՐԵՆ ԵՎ ՀԱԿԱԴԻՐ ԿԵՐՊՈՎ ԱԶԴՎԱԾ ԲՆԱԿԻՉՆԵՐԻ ՄՈՏ։ ՍԱ ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է ԲՆԱԾԻՆ ՍԻՖԻԼԻՍԻ ԿԱՆԽՈՒՄԸ։



		Ռազմավարություն 1:  Հետզոտության միջոցով բարելավել սեռավարակների դեպքերի վաղ հայտնաբերումը  ռիսկային բնակչության մոտ (12-24 տարեկան երիտասարդներ, վերարտադրողական տարիքի կանայք, տղամարդիկ, ովքեր սեռական հարաբերություն են ունենում տղարմադկանց հետ և բանտարկյալներ)։



		Մտադրություն 1

		Մինչև 2018-ի դեկտեմբերի 31-ը  հաստատել   թիրախային բնակչության (ըստ ռասայի/ազգության) սեռավարակային  հետազոտման   ելակետային ցուցանիշները և վերանայել առողջապահական արդյունավետության տվյալների և տեղեկատվության շարքի չափի  համապատասխանությունը Խլամիդիոս տախոմատիսի համար։ 



		Մտադրություն

		Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը  բարելավել  բոլոր կանանց մոտ սեռավարակների հետազոտության   ցուցանիշերը, մասնավորապես բարձր ռիսկի կանանց, վերարտադրողական տարիքի կանանց և բոլոր հղի կանանց մոտ։ 



		Մտադրություն 3

		Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը   բարելավել 12-24 տարեկան բոլոր սեռականորեն ակտիվ անձանց հետազոտության  ցուցանիշերը։ 



		Մտադրություն 4

		Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը  մեծացնել սեռավարակների հետազոտման ցուցանիշները հիվանդանոցների մեջ, որոնք սպասարկում են ՄԻԱՎ ունեցող անհատներին։  



		Մտադրություն 5

		Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը  բարելավել այն տղմարդկանց մոտ  գոնորեայի և խլամիդիոզի  համար սեռական օրգանների հետազոտության ցուցանիշները, ովքեր սեռական հարաբերություն են ունենում տղամարդկանց հետ և սեռափոխված մարդկանց մոտ՝ խուսափելու սխալ ախտորոշումներից, երբ միայն մի կողմն է հետազոտվում։ 



		Ռազմավարություն 2: Խոչընդոտել հիվանդության փոխանցմանը հիվանդների և նրանց զուգընկերների համապատասխան բուժման միջոցով։



		Մտադրություն 1

		Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը  բարելավել բուժման արդյունքները բոլոր կանանց մոտ, հատկապես կանանց, ովքեր բարձր-ռիսկային մարդկանց  են  ներկայացնում, ներառյալ նրանց, ովքեր բնածին սիֆիլիսի բարձր ռիսկի են  ենթարկվում։ 



		Մտադրություն 2

		Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը  բարելավել բուժման արդյունքները 12-24 տարեկան սեռականորեն ակտիվ անհատների մետ։  



		Մտադրություն 3

		Մինչև 2020-ի հունիսի 30-ը   բարելավել բուժման արդյունքները դատապարտված անհատների միջավայրում։   



		Մտադրություն 4

		  Մինչև 2020-ի դեկտեմբերի 31-ը  բարձրացնել  հիվանդին  մատուցվող   զուգընկերային թերապիայի ապահովումը խլամիդիոզի և  գոնորեայի բուժման համար։ 

 



		Ռազմավարություն 3: Կրթել սպառողներին և  համայնքին իրազեկությունը  բարձրացնելու և  ժողովրդին հզորացնելու  համար ՝ կայացնելու որոշումներ, որոնք  պաշտպանում են առողջությունը։   



		Մտադրություն 1

		Մինչև 2018-ի դեկտեմբերի 31-ը  աջակցել երիտասարդության զարգացման ծրագրերին հարավային Լոս Անջելեսում։  



		Մտադրություն 2

		Մինչև 2018-ի դեկտեմբերի 31-ը  բարելավել  ՍՃՓՎ մասին    իրազեկության մակարդակները  տղամարդկանց  շրջանում, ովքեր սեռական հարաբերություն են ունենում տղամարդկանց հետ, սեռափոխված տղամարդկանց ու կանանց և    նորմալ կանանց մոտ համայնքային ներգրավման  և սոցիալական մարքեթինգի  միջոցով։ 



		Մտադրություն 3

		Մինչև 2019-ի հունիսի 30-ը  բարելավել  ՍՃՓՎ  իրազեկության մակարդակաները  երիտասարդերի շրջանում։ 



		Ռազմավարություն 4: Ստեղծել արդյունավետ քաղաքականություններ՝  ազդելու  առողջական խնամք ապահովողի վարքի վրա։  



		Մտադրություն 1

		Մինչև 2019-ի հունվարի 31 սկսել աշխատել  ապահովագրողների հետ՝ ընդլայնելու  գոնորեայի և խլամիդիոզի համար  սեռական  օրգանների լրացուցիչ   հետազոտության և   սեռավարակների ավելի հաճախակի հետազոտության   ծախսերի փակումը։ 



		Մտադրություն 2

		Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը  բարձրացնել  ֆինանսավորման  հոսքերը  սեռավարակների  կանխման  և  վերահսկման համար՝ սատարելու   շրջանում  սեռավարակների  ցուցանիշները   նվազեցնելու  համար անհրաժեշտ  աշախատանքը։     







		ՆՊԱՏԱԿ 3: Ամրապնդել շրջակա  միջավայրի մոնիթորինգը  և  վերահսկողությունը՝ հզորացնելու  համայնքները,  բարելավելու  օրենքով կիրառումը, նվազեցնելու  թունավոր արտանետումները  և բարելավելու առողջության արդյունքները։ 



		ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 1:  ԱՄՐԱՊՆԴԵԼ ԼԱ ՇՐՋԱՆԻ   ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՎԱՏԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՋԱՆՔԵՐԸ։



		Մտադրություն 1

		Մինչև 2018-ի դեկտեմբերի 31-ը փոխազդել և  համագործակցել  համայնքի անդամների  հետ, հատկապես  առաջնահերթության   ոլորտներում՝  ուղղորդելով ջանքերը՝ հասցեագրելու   բնապահպանական  վտանգները   բնակելի տարածքներում  կամ դրանց  մոտ։ 



		Մտադրություն 2

		Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը  գոյություն ունեցող  կանոնակարգերի խթանել իմաստալից և ժամանակին կիարառումը, հատկապես համայնքներում, որոնք  ամենաշատն են  ծանրաբեռնված  աղտոտման բազմաթիվ աղբյուրներով։ 



		Մտադրություն 3

		Մինչև 2020-ի դեկտեմբերի 31-ը  մշակել  և աջակցել քաղաքականության  մոտեցումերին, որոնք  կենտրոնանում են  առոջության  պաշտպանության և   ռիսկի նվազեցման վրա։ 



		Ռազմավարություն 2:  Երաշխավորել, որ ԼԱ շրջանը  պատշաճ կերպով պատրաստվի՝ պատասխանելու   բնապահպանական արտակարգ դրություններին։ 



		Մտադրություն 1

		Մինչև 2019-ի մարտի 30  բարձրացնել  շրջանի գործակալության  համակարգումն  ու  վերապատրաստումը՝ հասնելու արդյունավետ  բնապահպանական  պատասխանի և  վերականգնման ջանքերի։ 



		Մտադրություն 2

		Մինչև 2019-ի հունիսի 30-ը   ճկունությամբ կառուցել  կայուն պատասխանի  գործողությունները՝  անցնելու  գործողության արտակարգ դրության  մոդելների, երբ  սպառնալիքներ ծագեն։ 



		Ռազմավարություն 3:  Բարձրացնել  առաջնահերթ  համայնքներում ՝  բնապահպանական և առողջական  վիճակները    մշտադիտարկելու և  գնահատելու   կարողությունը՝ աջակցելու  և՛ կանխարգելման, և՛  պատասխանի ջանքերին։ 



		Մտադրություն 1

		Մինչև 2018-ի դեկտեմբերի 31-ը  ընդլայնել   առաջնահերթ  համայնքներում  առողջական վիճակների  մշտադիտարկումը,  գնահատումը և  զեկուցումը   (բնակելի  համայնքներում, որոնք  շատ են  ենթարկվում վտանգավոր  թունանյութերի)։



		Մտադրություն 2

		Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը ընդլայնել բնապահպանական վիճակների   մշտադիտարկումը  առաջնահերթ  համայնքներում՝ երաշխավորելու  համապատասխանությունը  գոյություն ունեցող  բնապահպանական  օրենքների հետ և գնահատելու  պայմաները   բարձր աղտոտմամբ տարածքներում։  







		ՆՊԱՏԱԿ 4: ԱՄՐԱՊՆԴԵԼ և  ԸՆԴԼԱՅՆԵԼ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԹԱՂԱՄՍԵՐԸ՝ ԲԱՐԵԼԱՎԵԼՈՒ  ԾԱՌԱՅՈՒԹՈՒՆՆԵՐԻ   ՄԱՏՈՒՑՈՒՄԸ և  ՀԱՍՑԵԱԳՐԵԼՈՒ  ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ



		Ռազմավարություն 1:  Մեծացմնել համագործակցային  հարաբերությունները և  համայնքից մղված  մոտեցումները    և աջակցել դրանց՝ բարձրացնելու  թաղամասերի  բնակիչների  առողջությունն ու բարեկեցությունը։ 



		Մտադրություն 1

		

Մինչև 2018-ի դեկտեմբերի 31-ը  համագործակել  Առողջության  թաղմասերի ղեկավարության հետ՝ մշակելու  շրջանակ, որը  բարելավում է  առողջությունը՝ հասցեագրելու  համայնքի  չբավարարված  կարիքները  և երաշխավորելու Առողջության գործակալության անձնակազմի ներկայացուցչությունը  յուրաքանչյուր  Առողջական  թաղամասի  միությունում՝  իբրև  Առողջության  գործակալության   լիարժեքորեն  պարտավորված   գործընկերներ։ 








Մենք պատկերացնում ենք  առողջության արդարության  հասանելի,  օգտակար և   ընդգրկուն  տվյալներ 



«Երբ  նրանք թվեր են ասում, մենք  դեմքեր ենք տեսնում»։

· Թիֆանի Ռոմո, Առողջության  արդարության  մասնագետ,  Առողջության  արդարության` Հանրային  առողջության   կենտրոնի վարչություն  

Առողջության արդարության  կգործի՝ երաշխավորելու, որ  տվյալները հավաքվեն,  վերլուծվեն և  կիսվեն ձևերով, որոնք  արժևորում են  ապրած  փորձառությունները, թույլ տալիս  տվյալների  բաժանում և  ավելի լավ հավաքում  շրջանի՝ պատմականորեն  ամենամարգինալացված  համայնքների կտրվածքով և թույլ տալիս համայնքներին  օգտագործել տվյալներ՝ ոգեշնչելու  քաղքականության փոփոխություն  և գործողություն սեկտորների կտրվածքով։ 


Տրամադրել առողջության արդարության օգտակար և  ընդգրկուն տվյալներ 

Հանրային առողջության վարչությունը պատասխանատու է ԼԱ շրջանում բնակչության առողջության   մշտադիտարկման համար։ Սա ներառում  է  առողջական անարդարությունների ճանաչումը  խմբերի  մոտ, որոնք ամենաշատն են  ենթարկվում  հակադիր   արդյունքների   ռիսկին և  առաջարկություններ ապահովում  անարդարությունները նվազեցնելու համար։ Առողջության  գործակալության ծրագրերը  բարելավումներ է կատարել  շրջանում մարգինալացված  համայնքների  մասին  առողջության տվյալներ  հավաքելիս  և  հաղորդելիս, ներառյալ տվյալների խթանումը   ասիացիների, բնիկ հավայացիների և խաղաղօվկիանոսյան  կղզիաբնակաների մասին և տվյալների  հավաքումը   սեռական կողմնորոշման   և  գենդերային  ինքնության  վերաբերյալ։ Առողջության  հետաևանքների գնահատումների (ԱՀԳ) միջոցով Հանրային առողջության վարչությունը  ապահովել է  հետազոտություն և  տվյալներ՝  հաղորդելու   կացարանով և  տրանսպորտային ապահովման  և  այլ սեկտորների ոլորտում քաղաքականության մշակման մասին։ Սակայն, ծրագրերը  դեռ սահմանափակումներ ունեն այն ձևերով տվյալներ  հավաքելիս և հաղորդելիս, որոնք  ընդգծում են  համայնքային  ձայները,  հաղորդում տվյալներ   մի շարք համայնքներում  և  օգնում են  կապել  առողջության անարդարությունները  սոցիալական, ռասայական, տնտեսական և աշխարագրական  անարդարություններին։ Առողջության  արդարության կենտրոնը  պատկերացնում է  տվյալների և  հաղորդման  մշակույթ  Առողջության  գործակալության կտրվածքով, որը կյանքի է կոչում  համայնքային  փորձառությունները,  հավաքում տվյալներ  շատ հաճախ դուրս  թողնված համայնքաների  համար և  կիսում   տվյալներ  սեկտորներով՝ օգնելու  պակասեցնել անարդարություններ։ 



		ՆՊԱՏԱԿ 1: ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԵԼՈՒ, ՈՐ   ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ  ԸՆԴԳԾԵՆ  ԱՊՐԱԾ ՓՈՐՁՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  և  ՀԱՍԱՆԵԼԻ  ԼԻՆԵՆ  ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻՆ։



		Ռազմավարություն 1: Ընդգրկել   համայնքային փորձառությունները  և առաջնահերթությունները  տվյալներ  հավաքելիս,  հաղորդելիս և  տարածելիս։ 



		Մտադրություն 1

		Մինչև 2018-ի դեկտեմբերի 31-ը  խթանել անձնական նկարագրությունները և  պատմություն պատմելը  նյութերում՝  ընդգծելու և  կիսելու  նրանց ապրած փորձառությունները, ովքեր ամենաշատն են կրել    վատ առողջության հետևանքները։ 



		Մտադրություն 2

		Մինչև 2019-ի մարտի 30-ը  հավաքել  հատուկ,  միջսեկտորային`  Տվյալների խորհրդատվական  խորհուրդ՝ կազմված   ԼԱ շրջանի կազմակերպություններից և անհամաչափորեն  վատ առողջական արդյունքներով բնակիչներից՝  տրամադրելու տեղեկություն  Առողջկան գործակալության  մեծ տվյալների,  հաշվետվությունների և կրթական  նյութերի  զարգացման  և  հաղորդման մասին երաշխավորելու համար  ընդգրկում և  ներկայացուցչություն։ 



		Մտադրություն 3

		Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը  հաստատել առողջության  արդարության  ցուցիչներ և  միջոցառումներ, որոնց  Առողջության գործակալությունը  պարբերաբար կհետևի  և կհաղորդի համայնքային շահառուների և անդամների հիման  վրա։ 







		Մտադրություն 4

		Մինչև 2020-ի հունիսի 30-ը խթանել իմաստալից  համագործակցություններ  համայնքի  կազմակերպությունների և  բնակիչների հետ  հետազոտության գործընթացի  բոլոր փուլերում՝ մեծացնելով համայնքահեն մասնակցային  հետազոտություն  (ՀՎՀՄԳ)   կատարելու    կարողությունը գործիքակազմի   և տեխնիկական  օգնության  զարգացման միջոցով։ 





 


		ՆՊԱՏԱԿ 2: ԱՄՐԱՊՆԴԵԼ  ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ  ՀԱՎԱՔՈՒՄԸ,  ՎԵՐԼՈՒՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԵՎ  ՏԱՐԱԾՈՒՄԸ, ՈՐՈՆՔ ՉԱՓՈՒՄ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ ԵՆ  ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ, ՌԱՍԱՅԱԿԱՆ, ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ, ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԱՆԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ



		Ռազմավարություն 1: Բարելավել  տվյալների որակը, հավաքումը և  բաժանումը՝  բարձրացնելու  մարգինալացված համայնքների  ներկայացուցչությունը  և    իրազեկությունը   առողջական արդյունքների հետ   կապված ռեսուրսների  անարդար բաշխման մասին։



		Մտադրություն 1

		Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը   նույնականացնել  ընդգրկուն տվյալների   հավաքման լվագույն  պրակտիկաները՝ երաշխավորելու, որ  տեղեկատվությունը    հասանելի լինի  զուրկ համայնքների/բնակիչների փորձառությունները և առողջական  արդյունքները նկարագրելիս։



		Մտադրություն 2

		Մինչև 2020-ի մարտի 31-ը ապահովել, որ  բնակչության առողջական արդյունքները  բնութագրող  հաշվետվությունները հավաքեն և ներառեն տեղեկություն գործոնների մասին,  որոնք ազդում են առողջության արդյունքների վրա։



		Մտադրություն 3

		Մինչև 2020-ի հունիսի 30-ը բարձրացնել տվյալների հասանելիությունը ըստ ռասայի, ազգության, տարիքի, սեռի, ինքնության, սեռական կողմնորոշման, աշխարհագրության, և/կամ սոցիալ-տնտեսական գործոնների՝ կառուցելով առողջության գործակալության՝   այս ենթախմբերի կողմից տվյալներ  հավաքելու, մասնատելու և հաղորդելու կարողությունը։  



		Ռազմավարություն 2: Ապահովել, որ համայնքներին հասանելի լինի առողջության արդյունքներում ռասայական, սոցիալական, տնտեսական, բնապահպանական և աշխարհագրական անարդարությունների դերը  նկարագրող  տեղեկատվությունը։



		Մտադրություն 1

		Մինչև 2018-ի դեկտեմբերի 31-ը թողարկել 86 քաղաքային և համայնքային առողջության պրոֆիլներ, որոնք փաստագրում են առողջական, սոցիալական, տնտեսական, կրթական և բնապահպանական արդյունքները  շրջանի քաղաքներում և համայնքներում ավելի  լավ տեղեկացնելու  համար շահագրգիռ կողմերին և համայնքի անդամներին։ Հաշվետվությունները  հասանելի կլինեն ինտերակտիվ վեբկայքում, որը թույլ է տալիս բնակիչներին օգտագործել  տվյալների ֆայլերը իրենց սեփական հաշվետվությունները  կազմելու համար։ 



		Մտադրություն 2

		Մինչև 2019-ի հունիսի 30-ը ապահովել աջակցություն համայնքային կազմակերպություններին՝  հարմարեցնելու տվյալները՝ ավելի լավ հասցեագրելու իրենց տեղական կարիքները։ 







		Մտադրություն 3

		Մինչև 2022-ի դեկտեմբերի 31-ը համագործակցել համայնքային կազմակերպությունների հետ՝ գնահատելու տվյալեր հավաքելու նրանց կարողությունը, որն աջակցում է քաղաքականության համակարգերի և պրակտիկայի փոփոխություններին։ 







		ՆՊԱՏԱԿ 3: Մոբիլզացնել տվյալները եվ հետազոտությունը՝ տեղեկացնելու  սեկտորներին որոշման կայացման մասին։  



		Ռազմավարություն 1: Օգտագործել տվյաները ՝ բարձրացնելու առողջության անարդարությունների և այլ համակարգերում անարդարությունների միջև   կապերի  մասին իրազեկությունը շրջանի վարչություններում  և տեղեկան գործակալություններում։ 



		Մտադրություն 1

		Մինչև 2019-ի փետրվարի 28-ը կատարել առողջության ազդեցության գնահատում   Մարիխուանայի մասին  առաջարկված կանոնակարգերի՝  առողջության և արդարության հետևանքների վերաբերյալ՝ երաշխավորելու ավելի արդար քաղաքականության կենսագործում։ 



		Մտադրություն 2

		Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը համագործակցել Տվյալների խորհրդատվական խորհրդի հետ՝ նույնականացնելու առողջության ազդեցության 3 լրացուցիչ գնահատումների  թեմաները։ 



		Մտադրություն 3

		Մինչև 2022-ի դեկտեմբերի 31-ը մասնակցել տվյալների փոխանակմանը, որը թույլ է տալիս չճանաչված տվյալների կիսում շրջանի վարչությունների և համայնքային գործընկերների կտրվածքով՝ նույնականացնելու հիմնարար  գործոնները, որոնք նպաստում են անհամաչաությանը ադյունքների մեջ։



		Մտադրություն 4

		Մինչև 2023-ի դեկտեմբերի 31-ը երաշխավորել, որ առողջության գործակալության ծրագրերը ունենան՝ կարողություն կիսելու տեղեկատվություն՝ որոշում կայացնողների, պաշտպանների և համայնքային կազմակերպությունների հետ Լոս Անջելեսի շրջանում՝ խթանելու ջանքերը, որոնք հասնում են առողջության արդարության։ 








Մենք պատկերացնում ենք քաղաքականության և համակարգային փոփոխություն հանուն հնարավորության և ռեսուրսների արդարացի բաշխման  



«Մակընթացությունը  չի բարձրացնում բոլոր նավակները։ Խիստ կարևոր է, որ ներդրումները կատարվեն այնտեղ, որտեղ տեսնում ենք ամենաբարձր կարիքը՝ ապահովելու, որ բոլորն ունենան բարգավաճելու հավասար հնարավորություն»։

 

· Ջոն Կիմ, գործադիր տնօրեն, Կալիֆորնիայի առաջխաղացման նախագիծ  

Առողջության արդարության կենտրոնը օգնում է պաշտպանել քաղաքականության և համակարգային փոփոխությունը սոցիալական գործոնների կտրվածքով, որոնք տանում են առողջությանն անհրաժեշտ ռեսուրսների և հանարավորությունների անարդար բաշխան։ Կենտրոնը կկառուցի կարողություն՝ հասցեագրելու առաջնային սոցիալական և ռասայական անարդարությունները, որոնք տանում  են առողջական անարդարությունների,  և զարգացնելու համագործակցություններ և առաջ մղելու առողջության արդարությունը բոլոր քաղաքականություններում։




Աջակցել քաղաքականության և համակարգերի փոփոխությանը 

Առողջության անարդարությունները Լոս Անջելեսի շրջանում իրենք իրենց ի հայտ չեն գալիս։ Առողջության անարդարությունները հաճախ արտացոլում են անարդարությունները այլ համակարգերում ինչպիսիք կրթությունը, զբաղվածությունը և կացարանով ապահովածությունը, որոնք  ազդում են անձի՝ լավագույն առողջության և բարօրության հնարավորության վրա։ Առողջության արդարության առաջ մղումը պահանջում է հնարավորությունների և ռեսուրսների զարգացում յուրաքանչյուրի համար։ Վերջին տարիներին առողջության ծրագրերը համագործակցում են ավելի ոչ ավանդական առողջական սեկտորների հետ՝ երաշխավորելու, որ խորհրդում քաղաքականություն մշակողներին  և որոշում կայացնողներին  տեղեկացվի  իրենց որոշումների առողջական հետևանքների մասին։  Օրինակ՝ ծրագրերը բարձրացրել են համագործակցությունը տեղական համայնքային գործընկերների և այլ կազմակերպությունների հետ՝ օգնելու առաջ մղել քաղաքականության փոփոխությունը բնապահպանական առողջության և բարօրության, կացարանով ապահովելու և կրթության մեջ։ Առողջության արդարության կենտրոնը պատկերացնում քաղաքականության գործունեություններ առողջության գործակալության կտրվածքով, որոնք առողջություն բոլոր քաղաքականություններում բնորոշվում են տեսակետներով և ուժեղ համագործակցություններով, որոնք կօգնեն առաջ մղել ռասայական, սոցիալական և առողջական արդարության համարձակ քաղաքականություններ ամբողջ շրջանով մեկ։



		ՆՊԱՏԱԿ 1:  ՁԵՎԱՓՈԽԵԼ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ  ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ ԵՎ ՊԱՏՐԱՍՏՎԵԼ՝ ԽԹԱՆԵԼՈՒ «ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ ԲՈԼՈՐ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ»  ՏԵՍԱԿԵՏ



		Ռազմավարություն 1: Օգնել ամրապնդել ծրագրային կարողությունը՝ կիրառելու «Առողջություն բոլոր քաղաքականություններում» տեսակետներ քաղաքակնության և համակարգերի փոփոխության ջանքերում։  



		Մտադրություն 1

		Մինչև 2018-ի դեկտեմբերի 31-ը գործակցել համայնքային կազմակերպությունների հետ՝ հետամուտ լինելու քաղաքականությունների, որոնք զբաղվում են  առողջության սոցիալական գործոնների հիմքում ընկած անարդարություններով։



		Մտադրություն 2

		Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը պատրաստել Առողջության գործակաության քաղաքականության անձնակազմին առ այն, թե ինչպես ընդգրկել «Առողջությու բոլոր քաղաքականություններում» մոտեցումը քաղքականության վերլուծության և առաջնահերթության մեջ։ 



		Մտադրություն 3

		Մինչև 2020-ի հունիսի 30-ը ապահովել, որ առողջության արդարության վերլուծությունը կիրառվի Առողջության գործակալության  համար  հետաքրքրություն ներկայացնող  օրենսդրական  բոլոր միավորների նկատմամբ։ 



		Մտադրություն 4

		Մինչև 2020-ի հունիսի 30-ը մշակել առողջության արդարության վերլուծության գործիքակազմ, որը կարող է օգտագործվել գործակալության անձնակազմի և համայնքային գործընկերների  կողմից՝ գնահատելու առաջարկված տեղական, պետական և դաշնային քաղաքականության  հավանական արդարության հետևանքները։ 







		ՆՊԱՏԱԿ 2: ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԵԼ ԱՅԼ ՍԵԿՏՈՐՆԵՐԻ ԵՎ  ՀԻՄՆԱՐԱՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏ՝ ՍԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐՁԱԿ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՔ  ԱՌԱՋ ԵՆ ՄՂՈՒՄ  ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՌԱՍԱՅԱԿԱՆ ՈՒ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ



		Ռազմավարություն 1: Բարձրացնել համագործացությունները հիմնարար կազմակերպությունների և սոցիալական արդարության շարժումների հետ, որոնք առաջ են մղում են  առողջության անհամաչափություններն ընդգծող  անարդարույթունները թիրախավորող  քաղաքականություններ։



		Մտադրություն 1

		Մինչև 2018-ի դեկտեմբերի 31-ը ապահովել, որ հիմնարար կազմակերպությունները ներառվեն հանրային առողջության վարչության քաղաքականության առաջնահերթության գործընթացի մեջ և ներկայացվեն քաղաքականության թիմերում՝ ձևավորված առաջ մղելու նույնականացված տարեկան, տեղական և պետական քաղաքականության առաջնահերթությունները։ 



		Մտադրություն 2

		Մինչև 2018-ի դեկտեմբերի 31-ը գնահատել տեղական և պետական սոցիալական արդարության արշավները և շարժումները, որոնք համապատասխանում են առողջության արդարության օրակարգին։ 



		Մտադրություն 3

		Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը գնահատել առողջության արդարության ներգրավածությունը  հիմնարար կազմակերպությունների և սոցիալական արդարության շարժումների հետ քաղաքականության փոփոխության ջանքերում և կապվել հիմնարար կազմակերպությունների հետ, որոնք ազդում են քաղաքականության փոփոխության վրա՝ կապված Առողջության գործակալության և կենտրոնի առաջնահերթությունների հետ։ 



		Մտադրություն 4

		Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը նույնականացնել ռազմավարություններ՝  սատարելու համայնքահեն ջանքերը քաղաքականության փոփոխությունների համար, որոնք բարելավելու  են առողջությունը։ Սրանք կարող են ներառել ռեսուրսների կիսում և տեխնիկական աջակցության ապահովում։ 



		Ռազմավարություն 2: Հետամուտ լինել համատեղ քաղաքականության առաջնահերթությունների՝ կոլեկտիվ կերպով  նվազեցնելու  ռասայական, սոցիալական և քաղաքական անարդարությունները։  



		Մտադրություն 1

		Մինչև 2022-ի դեկտեմբերի 31-ը աջակցել տեղական և պետական քաղաքականություններին սեկտորների կտրվածքով, որոնք  Լոս Անջելեսի շրջանում կավելացնեն ռեսուրսները համայնքների և խմբերի համար, որոնք անարդարությունների աենածանր բեռն են  կրում։  








Մենք պատկերացնում ենք գոծընկերություններ, որոնք իսկապես կիսում են իշխանությունը և հարգում համայնքի ինքնավարությունը։  

«Ինչպե՞ս  կառուցենք  սեղան, որտեղ կսովորենք միասին։ Ի՞նչպես հետագայում կենտրոնացնենք հավասարությունը մեր աշխատանքում։ Այս զրույցները վարեք նրանց հետ, որոնց հետ արդեն զրույցներ չեք վարում»։

- Ջոյս Իբարա, ուսման տնօրեն,  Վենգարթ հիմնադրամ 



“Կարևոր աշխատանքի 90 տոկոսը կատարվում են  հանդիպումենրից դուրս։” 

- Մանալ Աբոելատա, կառավարման տնօրեն, Կանխարգելման ինստիտուտ 



Առողջության արադարության կենտրոնը առաջնահերթություն կտա  պատմականորեն լռեցված և բացառված ձայներին՝ երաշխավորելու, որ որոշման կայացումը ներառի համայքներին և առողջության անարդարություններից ամենաշատը ազդված մարդկանց և առաջ   մղվի  նրանց  կողմից ։ Կենտրոնը կմշակի հանրային, մասնավոր և համայքային գործընկերություններ՝ կապելու, համակարգելու և համագործակցելու ջաքների շուրջ, որոնք առաջ են մղում արդար հնարավորություններ և նվազեցնում անարդարարությունները առողջության արդյունքներում։  



















Մշակել հանրային, մասնավոր և համայնքային գործընկերություններ։  

Առողջության արադարության շարժման կառուցումը պահանջում  է ակտիվ ներգրավածություն և համագործակցություն ամենաշատը ազդված համայքների հետ։ Մենք արժևորում ենք համայնքի ներգրավածությունը՝ իբրև հանրային առողջության պրակտիկայի հիմք։ Քանի որ մեր աշխատանքը շարունակում է զարգանալ՝ հասցեագրոլու համայքների բարդ կարիքները, մեր աշխատանքը պետք է կենտրոնանա ուժեղ համայքային գործընկերությունների և առաջնորդության վրա՝ առաջ մղելու աշխատանքը, որը նվազեցնում է անհամաչափությունները և առաջ մղում առողջական, ռասայական, սոցիալական և բնապահպանական արդարությունը։ Մենք պետք է նպատակաուղղված կերպով ընդլայնենք մեր մոտեցումները՝ խթանելու նորամուծություն և վեր հանելու լավագույն պրակտիկաները՝ երաշխավորելու, որ առողջական անարդարություններից ամենաշատ ծանրաբեռնված համայքները տեղեկացվեն և իմաստալից կերպով ներգրավվեն որոշումների  կայացման մեջ, որոնք ազդում են նրանց կյանքի վրա։ Առողջության արդարության կենտրոնը պարտավորվում է ներգրավել արդյունավետ միջսեկտորային գործընկերությունների մեջ, որոնք խթանում են վստահություն ու  համատեղ առաջնորդություն և մղում գործողության՝ նվազեցնելու անարդարությունները և բարելավելու առողջության արդյունքները։ 

		ՆՊԱՏԱԿ 1: ՍՏԵՂԾԵԼ ԸՆԴԳՐԿՈՒՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ՆԵՐԳՐԱՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹ՝ ԿԻՍԵԼՈՒ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՆԵՐԸ, ՄՂԵԼՈՒ ՆՈՐԱՄՈՒԾՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԴԱՐՈՒԹՅԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄ։   



		Ռազմավարություն 1: Աջակցել համայնքային գործընկերություններին, որոնք կառուցում են կարողություն, կիսում իշխանություն ու որոշումների կայացում և ապահովում փոխադարձ հաշվետվություն։  



		Մտադրություն 1

		Մինչև 2018-ի նոյեմբերի 1-ը հիմնել Երիտասարդական խորհրդատվական կոմիտե՝ ներառելու երիտասարդության ձայները հանրային առողջության վարչության քաղաքականություններում, պրակտիկաներում և նախաձեռնություններում, որոնք սատարում են առողջ զարգացումը և բարելավում առողջության արդյունքները Լես Անջելեսի ողջ երիտասարդության համար։  



		Մտադրություն 2

		Մինչև 2018-ի դեկտեմբերի 1-ը  կենտրոնի գործողության ծրագրում ներառել հետադարձ կապ և  առաջարկություններ առցանց դիտողներից, համայնքային ֆորումներից և լսումների նիստերից։ 



		Մտադրություն 3

		Մինչև 2019-ի հունիսի 30-ը ինստիտուցիոնալացնել պրակտիկաները, որոնք նպաստում  են շահառուների ներդրումին  ու առաջարկություններին  և փաստագրում դրանք՝ տեղեկացնելու առողջության գործակալության՝  նոր և գոյություն ունեցող նախաձեռնությունների մասին և երաշխավորելու հաշվետվություն։ 



		Մտադրություն 4

		2019 թ․ հունիսից սկսած ներգրավել համայնքային գործընկերներին և բնակիչներին գործընթացում՝ վերանայելու առողջության տվյալները և առաջ ընթանալու  կենտրոնացման ոլորտների՝  գոյություն ունեցող նախաձեռնույթյունների առումով ամեն տարի։ Եթե տեղին է, մինչև 2020 թ․ հունիսը նույնականացնել առողջության արդարության կենտրոնի ուշադրւթյան կենտրենացման նոր ոլորտներ։



		Մտադրություն 5

		Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը մշակել ռեսուրսներ և թիրախային վերապատրաստումներ կազմակերպությունների համար, որոնք ծառայում են պատմականորեն զուրկ համայնքներին առ այն, թե ինչպես հաջողությամբ ձեռք բերել դրամաշնորհներ և շրջանային կապեր։







		Մտադրություն 6

		Մինչև 2023թ․-ի հունիսի 30-ը առաջարկել վարապատրաստումներ և հնարավորություններ համայնքի անդամների համար՝ ուղղելու ֆինանսական հատկացումները և ներդրումը իրենց համայնքներում․ աշխատել առողջության գործակալության կտրվածքով՝ նույնականացնելու հնարավորությունները մասնակցային բյուջետավորման համար։ 





                                                                                                                                    

		ՆՊԱՏԱԿ 2: ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ՀՆԱՐԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝ ԱՎԵԼԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ԽԹԱՆԵԼՈՒ ՋԱՆՔԵՐԸ, ՈՐՈՆՔ ՀԱՆԳԵՑՆՈՒՄ ԵՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ  ԱՐԴԱՐ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ։



		Ռազմավարություն 1: Աջակցել միջսեկտորային գործընկերներին՝ ներգրավվելու համայնքից մղված նախաձեռնությունների մեջ, որոնք առաջ են մղում առողջական, ռասայական, սոցիալական և բնապահպանական արդարություն։ 



		Մտադրություն 1

		Մինչև 2019թ․-ի հունիսի 30-ը ակտիվորեն մասնակցել 5 միջսեկտորային շրջանային նախաձեռնությունների՝  հասցեագրելու անարդարությունները սոցիալական գործոններում և բարելավելու «Առողջություն բոլոր քաղաքականություններում» տեսակետները։ 



		Մտադրություն 2

		Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը համագործակցել մարդասիրական սեկտորի հետ՝ ծրագրելու ֆորումների շարք՝ կենտրոնացած հասցեագրելու առողջության անարդարությունները և նոր հնարավորությունները՝ առաջ մղելու արդար դրամաշնորհների հատկացում։ 







		ՆՊԱՏԱԿ 3: ՀԱՂՈՐԴԵԼ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՐԶ ԵՎ ՀՍՏԱԿ ԿԵՐՊՈՎ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ։



		Ռազմավարություն 1: Ապահովել համայնքերին ընդգրկուն, ժամանակին և տեղեկատվական առողջության արդարության տեղեկատվությամբ և հաղորդագրություններով։ 



		Մտադրություն 1

		Մինչև 2018-ի սեպտեմբերի 30-ը կանոնավոր կերպով տեղեկացնել առողջության գործակալության անձնակազմին և արդարության հետ կապված ընթացիկ իրադարձությունների և հետազոտության   արտաքնի գործընկերներին ամենամսյա «Սոցիալական  վարչության արդարության հետ կապված հաշվետվության»  և եռամյակային ակադեմիական գրականության վերանայման միջոցով։ 



		Մտադրություն 2

		Մինչև 2019թ․-ի հունվարի 1-ը բարձրացնել մասնակցությունը առողջության արդարության  գործընկերների ցուցակում  20 %-ով՝ բարձրացնելու հասանելիությունը համարժեք ֆինանսավորման հնարավորությունների, մասնագիտական զարգացման նախաձեռնությունների տվյալների և հաղորդումների նկատմամաբ ԼԱ շրջանի Առողջության արադարության կենտրոնի    գործընկերների ցուցակի  միջոցով։ 



		Մտադրություն 3

		Մինչև 2019-ի մարտի 31-ը մշակել  տվյալների գրաֆիկա Առողջության արդարության կենտրոնի ուշադրության կենտրոնացման  յուրաքանչյուր ոլորտի համար՝ բարձրացնելու  իրազեկությունը ռասայական, սոցիալական, տնտեսական և բնապահպանական անարդարությունների մասին, որոնք տանում են անհամաչափ առողջական  արդյունքների։ 



		Մտադրություն 4

		Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը մշակել տեսանյութ, որը բացատրում է առողջության արդարության գաղափարը և դրա հարաբերությունը առողջության արդյունքներին։ 










Մենք պատկերացնում ենք կազմակերպչական  պատրաստակամություն և  կարողություն՝ որդեգրելու արդար  մշակույթ և առաջ մղեու  առողջության արդարությունը  





«Չեք կարող  կատարել այս գործը, եթե պատրաստված չեք։ Երբեք չեք վազի մարաթոնյան վազք առանց  դրան պատրաստվելու։ Այս գործը մարաթոն է»։   

– Տամիկա Բաթլեր, գործադիր տնօրեն, ԼԱ  թաղամասային  տարածքի հոգաբարձու  

Առողջության արդարության կենտրոնը  կձգտի գործարկել  վարչարարական  առողջության պրակտիկաները, որոնք առաջ են մղում առողջության արդարություն։ Կենտրոնը  կորդեգրի,   կնորացի և կկիսի լավագույն պրակտիկաներ՝  հավասարեցնլու ռեսուրսները,  ավելացնելու ներդրումը, զարգացնելու  և վերապատրաստելու մեր աշխատուժը և ստեղծելու  ներքին  պայմաններ, որոնք  սատարում են արդար  մշակույթ  աշխատակիցների  համար և սատարում   զուրկ  համայնքներին։


Ամրապնդել կազմակերպչական պատրաստակամությունը և կարողությունը

Կառավարության ինստիտուտները  լավ են տրամադրված՝ բարելավելու առողջության   արդարությունը   ծրագրերի և   քաղաքականությունների միջոցով, չնայած դրանք պատմականորեն  դեր են խաղացել անարդարություններ  ստեղծելիս և  պահպանելիս։   Որոշ  անարդարություններ առաջ են եկել  ակնհայտորոն  կողմնակալ պրակտիկաներից, մինչդեռ  մյուսները՝  չնպատակադրված հետևանքներով լավ մտադրություն ունեցող  քաղաքականություններից։ Երաշխավորելու համար, որ  մեր քաղաքականությունները ունենան  նպատակադրված ազդեցությունը բոլոր բնակիչների մոտ ռեսուրսների  արդար բաշխումը  խթանելու համար, կարիք ունենք գնահատելու  ներքին գործընթացները և գնահատելու ազդեցությունը։ Ուշադրության  կենտրոնացման  առաջարկված   տարածքները  ներառում են ապահով, անաչառ և արդար  աշխատանքի ընդունման  և  պայմանագրային  քաղաքականություններ, որոնք  սատարում են  մեր ամենամարգինալացված  համայնքների կոլեկտիվ իշխանությունը և  տնտեսական աճը։ Մենք նաև կարիք ունենք կառուցելու  ներքին անձնակամի  կարողություն և  բազմազանություն՝ ամրապնդելու մշակութային առումով իրազեկ ծրագրերի,  պրակտիկաների և  ծառայությունների  բաշխում, որոնք գնահտում  և  բարձրացնում են  մադկանց արժանապատվությունը, ում մենք ծառայում ենք։ 



		ՆՊԱՏԱԿ 1: Երաշխավորել  շրջանային   գործողություններ, ծրագրեր,  ծառայություններ և ռեսուրսներ՝ առաջ մղելու  հնարավորություն  և առողջության արդարություն բոլորի համար։



		Ռազմավարություն 1: Իրակնացնել  պրակտիկաներ և աջակցել դրանց՝ առաջ մղելու ռասայական և սոցիալական  արդարություն։



		Մտադրություն 1

		Մինչև 2018-ի հունիսի 30-ը զարգացնել շրջանակ՝  գնահատելու   վարչարարական  քաղաքականությունները՝ օգտագործելով  արդարություն  և «արդար մշակութային» շրջանակ՝ երաշխավորելու, որ  քաղաքականությունները և  պրակտիկաները լինեն արդար և  ռասայականորեն արդար։ 



		Ռազմավարություն 2: Որդեգրել  պայմանագրային պրակտիկաներ, որոնք  ներառում են   համայնքային  փորձագիտություն, և  խթանել  տնտեսական  զարգացում  զուրկ  համայնքներում։



		Մտադրություն 1

		Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը հետադարձ կապ    խնդրել   դրամաշնորհառուներից, շահառուներից և համայնքային  կազմակերպություններից  հնարավորությունների և   ռազմավարությունների  վերաբերյալ, որ  Առողջության գործակալությունը  կարող է որդեգրել՝  պարզեցնելու   կիրառությունները,   պայմանագրի կնքումը և մեծացնելու աջակցությունը   համայնքային կազմակերպությունների և բնակիչների կողմից մղված  նախաձեռնությունների համար։ 



		Մտադրություն 2

		Մինչև 2021-ի հունիսի 30-ը վարել Հանրային առողջության  վարչության   ջանքերը՝ մեծացնելու   պատմականորեն   վատ ներկայացված  մատակարարներին, ովքեր  պայմանագրեր  են կնքում 15%-ով։ 







		ՆՊԱՏԱԿ 2: ԲԱՐՁՐԱՑՆԵԼ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԽԹԱՆԵԼՈՒ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԿԱԶՄԱԿԵՐԿՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 



		Ռազմավարություն 1: Ապահովել շարունակական կրթություն,  վերապատրաստման հնարավորություններ և գործիքներ Առողջության գործակալության անձնակազմի համար՝  կիրառելու առողջության արդարության   տեսանկյուն  ծրագրերի և ծառայություններ նկատմամբ։ 



		Մտադրություն 1

		Մինչև 2018-ի սեպտեմբերի 30-ը  մատուցել  առնվազն  երկու ոչ ակնհայտ   վերապատրաստման  հնարավորություններ Առողջության գործակալության   բոլոր աշխատակիցների համար՝  բարելավելու   հաճախորդային ծառայությունը  և  ապահովելու ավելի որակյալ  ծառայություններ։ 



		Մտադրություն 2

		Մինչև 2018-ի դեկտեմբերի 31-ը առաջնորդել հիմնարար   հետազոտություն՝  գնահատելու Հանրային առողջության  աշխատկիցների  դիրքորոշումները և  առողջության արդարությունը  և ռասայական արդարությունը առաջ մղելու   կարողությունը։  



		Մտադրություն 3

		Մինչև 2018-ի դեկտեմբերի 31-ը  հիմնել    առնվազն  20 պայքարողներից կազմված  ռասայական արդարության  թիմ  Առողջության գործակալությունից՝ նվիրված  ռասայական  արդարության իմացությանը, ծրագրմանը և  պրակտիկային։  



		Մտադրություն 4

		Մինչև 2019-ի մարտի 31-ը  մշակել  ռեսուրսների  վիրտուալ  շտեարան և  կառուցել  արդյունավետ գործընթացներ  տեղեկատվության կիսման համար՝ կապված  մշակութային  իրազեկության, լեզվական համապատասխանության և  առողջության արդարության  հետ Վարչությունների  մեջ և Առողջության  գործակալության  կտրվածքով։  



		Մտադրություն 5

		Մինչև 2019-ի հունիսի 30-ը ամրապնդել  աշխատակիցների  պատրաստակամությունը  և  հաստատել   արդարության  մշակույթ  աշխատակազմի  վերապատրաստման  ծրագրի մշակմամաբ և կենսագործմամբ։ 



		Մտադրություն 6

		Մինչև 2020-ի հունիսի 30-ը  վերանայել  հաճախորդ/հիվանդ  հետազաոտությունների վերաբերյալ հարցերը՝ գնահատելով մշակութային  իրազեկության և լեզվական    համապատասխանության  հետ կապված փորձառությունները,  օգտագործել  այս   տեղեկատվությունը՝   ներառելու  ցանկացած  նոր քայլ   հիմնարար գիծ հաստատելու մասին,  մինչև 2023թ․ հունիս 30-ը    25%  ավելացնել   մշակութապես զգայուն բնակիչների  թվաքանակը   և լեզվականորեն   համարժեք ծառայություններ։ 



		Մտադրություն 7

		Մինչև 2023-ի դեկտեմբերի 31-ը  50%-ով ավելացնել աշխատակիցների թիվը, ովքեր պատասխանում են՝ «Համաձայն եմ» կամ  «Խիստ համաձայն եմ»՝ աշխատակիցների աշխատուժի  հետազոտության  հետևյալ հարցին․ «Ես տարրական պատկերացում ունեմ  հասկացությունների կապված  հետ ռասայական  հավասարության  մսին» ։  







		Ռազմավարություն 2: Աջակցել քաղաքականություններին՝ ընդլայնելու աշխատուժի բազմազանությունը։ 



		Մտադրություն 1

		Մինչև 2019թ․-ի դեկտեմբերի 31-ը  կենսագործել  ուղեցույցներ՝ ամրապնդելու օգնության ջանքերը  և  աշխատուժի  հավաքագրման  ռազմավարությունները՝  նախատեսված  օգնելու   պատմականորեն   վատ  ներկայացված համայնքներին։ 



		Մտադրություն 2

		Մինչև 2020թ․-ի հունիսի 30-ը զարգացնել  համագործացություններ   դպրոցների և համայնքների հետ՝  աջակցելու  հանրային ծառայությունների կարիերաների ուղղուն  վատ  ներկայացված խմբեի համար։ 



		Մտադրություն 3

		Մինչև 2021թ․-ի հունիսի 30-ը կենսագործել քաղաքականություններ և գործընթացներ, որոնք  բարձրացնում են  աշխատակազմի հավաքագրումը,  պահպանումը և խթանումը, որոնք  արտացոլում են  ԼԱ շրջանի  ժողովրդագրությունը։  







		ՆՊԱՏԱԿ 3: ԲԱՐՁՐԱՑՆԵԼ ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ   ԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ  ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ  ԿՏՐՎԱԾՔՈՎ



		Ռազմավարություն 1: Բարելավել   ներքին գործընթցները՝ աջակցելու մշակութապես և լեզվականորեն  համարժեք  նյութերի և ծառայությունների ապահովմանը։



		Մտադրություն 1

		Մինչև 2019-ի սեպտեմբերի 30-ը  կենսագործել թարգմանության և  մեկնաբանության  ծառայություններ ձեռք բերելու    քաղաքականություն՝ երաշխավորելու, որ   նյութերը և  համայնքային իրադարձությունները ապահովվեն   համայնքային անդամների նախընտրած լեզվով։ 



		Մտադրություն 2

		Մինչև 2019-ի դեկտեմբերի 31-ը  գնահատել անձնակազմի կարողությունը և առաջարկել  անհրաժեշտ քաղաքականություններ և  գործընթացներ՝ երաշխավորելու   անձնակազմի   մեկնաբանության և մեկնաբանության և թարգմանության հմտությունների և ծառայությունների  հանդեպ հասանելիությունը և  որակը։ 



		Մտադրություն 3

		Մինչև 2020-ի սեպտեմբերի 30-ը  հավասարեցնել ծրագրի բյուջետային  հատկացումը՝ երաշխավորելու, որ ռեսուրսները  հասանելի լինեն  մեկնաբանության և թարգմանության հմտությունների ծառայությունների  պահանջմունքների համար։  








Կենսագործում և գնահատում 



Կենտրոնի գործողության ծրագիրը ճանապարհ է հարթում  հաջորդ  6 տարիների ընթացքում մեր  աշխատանքի համար։ Փաստաթուղթը  հաշվետու  է պահում  մեզ   մեր նշած  առաջնահերթությունների  և  նպատակների նկատմամբ   և  գոյություն ունի իբրև կենդանի փաստաթողթ՝ ապահովելու   ճկունություն   անսպասելի  և չծրագրված  իրադարձությունների առերեսվելիս՝ առաջ եկած  արագ փոփոխվող քաղաքական, սոցիալական  և ռեսուրսային  միջավայրերից։ Կարիք ունենք գործադրելու  հարմարվողական առաջնորդություն և հաշվետու լինելու  մեր շրջանի  և   համայնքի  շահագրգիռ կողմերին։ Սա նշանակում է․ 



· Մենք լսում ենք  և  կենտրոնացնում համայնքներն ու բնակիչներին այս աշխատանքում։  Ձեր  առաջնահերթությունները, ակնկալիքները և   հոգսերը կարող են փոխվել  և զարգանալ  ժամանակի ընթացքում, իսկ  մեր նշած մոտեցումները   կարող  են փոխվել հարմարվելու  համար այս  փոփոխություններին։ 

· Մենք  թափանցիկ ենք  այն առումով, թե ինչ կա մեր  վերահսկողության  շրջանակում և  թե որ բաներն են  ազդեցության  ոլորտից դուրս։ 

· Մենք  համատեղ կերպով  սովորելու  ճանապարհորդության մեջ ենք։ Մենք կշտկենք  ընթացքը, եթե   մեր ռազմավարությունները  չտանեն նպատակադրված  արդյունքների և  թաքցնեն մեր ռեսուրսները։ 



Գնահատելու համար Գործողության ծրագրի մտադրությունները,  կենտրոնը կշտկի   սկզբնական տվյալները և կհաստատի  հաջողության հատուկ  քայլեր։ Այս տեղեկատվությունը  կներառի  ամենամյա  հաշվետվության  քարտ՝  հետևելու  տարեկան  հիմքի վրա մեր ելակետային քայլերի հետ կապված առաջընթացին։ 2021թ․  հունիսին կենտրոնը  կմշակի  միջկիսամյակային հաշվետվություն՝ նշելու  մեր  ձեռքբերումները, նույնականացնելու  խոչընդոտները և առաջարկելու  հարմարեցումներ՝ ի պտասխան առաջնահերթություններին, ռեսուրսներին և/կամ  հնարավորություններին։ Կենտրոնը  կհրապարակի  զեկույց, որը գնահատում է  համընդհանուր  ձեռքբերումները և կմանրամասնի  հաջորդ 5-ամյա  գործողության  ծրագիր 2024 մարտին։  




Երախտագիտություն

Հետևյալ  անհատները և կազմակերպությունները  առատաձեռնորեն  տրամադրել  են  ժամանակ, ջանք և  աջակցություն Առողջության արդարության գործողության ծրագրի պատրաստության և զարգացման  ընթացքում։ Նրանց փորձառությունը, իմաստությունը և  ներըմբռնումը հաղորդում էր  փաստաթղթի  ոգին և բովանդակությունը։ 





Առողջության գործակալության առաջնորդությունը 

· Բարբարա Ֆերեր, տնօրեն, 

Հանրային առողջության  վարչություն (ՀԱՎ), 

· Քրիստինա Գելի, տնօրենի պաշտոնակատար, Առողջապահության  ծառայությունների  վարչություն (ԱԾՎ),

· Ֆրեդ Լիֆ, ժամանակավոր տնօրեն, 

Առողջապահության գործակալություն,

· Ջոնաթան Շերին, տնօրեն,

Հոգեկան առողջության վարչություն (ՀԱՎ),

Մեր աշխատանքը  հնարավոր չէր լինի առանց   նրանց տեսլականի  և առաջնորդության։



Առողջության գործակալության  վարչության լրացուցիչ ղեկավարություն 

· Դեբորա Ալեն, ՀԱՎ բյուրոյի տնօրեն, Առողջության առաջխաղացում, 

· Ֆրանկ Ալվարեզ, ՀԱՎ, տարածքային  առողջության պաշտոնյա,  ծառայությունների  մատուցման տարածքներ 1 և 2

· Անջելո Բելոմո,  ՀԱՎ, Բյուրոյի տնօրեն, Առողջության պաշտպանություն,

· Սանդրա Չան Պտասինսկի, մշակութային  իրազեկության  միավորման  էթնիկական ծառայությունների  մենեջեր, Հոգեկան առողջության վարչության  որակի զարգացման  բարելավման բաժանմունք,

· Դավիդ Դիջկստրա, ՀԱՎ բյուրոյի  տնօրեն,  Գործողությունների աջակցություն,

· Կալենե Գիլբերթ, հոգեկան առողջության կլինիկական  ծրագրի երրորդ մենջեր, ՀԱՎ կանխարգելման  ծառայությունների բյուրո,

· Ջեֆերի Գունզենհաուզեր, ՀԱՎ բյուրոյի տնօրեն, Հիվանդությունների վերահսկողություն,  

· Սինթիա Հարդինգ, ՀԱՎ գլխավոր տնօրենի տեղակալ,

· Նաթալի Խիմենեզ, ՀԱՎ հաղորդակցությունների և  հանրային գործերի տնօրեն, 

· Ժան Քինգ, ՀԱՎ  տարածքային պաշտոնյա, Ծառայությունների մատուցման տարածքներ 5 և 6,

· Պոլ Սիմոն, ՀԱՎ Գլխավոր գիտական պաշտոնյա,

· Մեգան Մքքլեյր, ՀԱՎ անձնակազմի  ղեկավար,

· Քրիստին Մոնդի, ՀԱՎ տաևածքային առողջության  պաշտոնյա, Ծառայությունների մատուցման տարածքներ 3 և 4,

· Սիլվիա Պրիետո, ՀԱՎ  տարածքային   առողջության  պաշտոնյա, Ծառայությունների մատուցման տարածքներ 7 և 8,

· Ժակլին Վալենզուելա, ՀԱՎ տնօրենի ավագ խորհրդական,

Նրանց  անդադար առաջնորդության  և   տեսլականի  համար՝  հանուն  Լոս Անջելեսի ավելի  առողջ շրջանի։   


Գլխավոր  իրազեկիչներ՝ 

· Քետի Բալդերաս, Արդարության  գրասենյակի մենեջեր, Լոնգ Բիչ քաղաքի Առողջության և մարդկային ծառայությունների   վարչություն,

·  Նաշիրա Բարիլ, Կարողության կառուցման ծրագրերի  տնօրեն, Մարդկային  ազդեցության   գործընկերներ,

· Սքոթ Չան, ծրագրերի տնօրեն, Ասիական խաղաղօվկիանոսյան  կղզիաբնակների առաջընթացի  շարժում, 

· Սթեֆանի Քալդվել, Ռազմավարական  ծրագրման  տնօրեն, Հարավային Կալիֆորնիայի հանրային առողջությաան դաշինք,

· Մանուել Կարմոնա, վարչարարության և ֆինանսների  մենեջեր, Փասադենա քաղաքի հանրային առողջության   վարչություն,

· Ժակ Քոլոն, Առողջության արդարության  համակարգող, Տակոմա-Փիրս շրջան

· Խավիեր Լոպեզ, Առողջության արդարության  կենտրոնի  հանձնակատար օգնական, Նյու Յորք քաղաքի  Աեողջության և  հոգեկան հիգիենայի  քաղաքային վարչություն,

· Ջոնաթան Նոմաչի, ծրագրի պաշտոնյա, առաջին 5, ԼԱ,

· Մեթ Շարփ, փոխտնօրեն, Լոս Անջելեսի   քաղաքային առողջության հանձնախումբ,

· Ջոյս Իբարա, ուսման տնօրեն, Վեյնգարթ հիմնադրամ,

Նրանց ներըմբռնումը և առաջարկությունները անբաժանելի դեր  են խաղում աշխատանքում, որը մենք առաջ ենք մղում։ 


Առողջության արդարության  անձնակազմի կենտրոն

· Ջերո Բլեյք, հետազոտության  վերլուծաբան,

·  Էլիշիա Մուլհոլանդ Գրեյվս, մենեջեր, Տվյալներ և քաղաքականություն,

· Սենդի Սոնգ Գրոդեն, մենեջեր,  Ներքին  գործակցությունների և աշխատուժի զարգացում

· Էրիկա Մարտինես-Աբադ, կարողության  կառուցման մասնագետ,

· Հեթեր Ժու Նորթովեր, տնօրեն

· Տիֆանի Ռոմո, Առողջության  արդարության  մասնագետ, Գործընկերների ներգրավում  և համագործակցություն

· 




ՀավելվածներԵվ հատուկ  շնորհակալություն  բոլոր անհատներին, ովքեր  հաճախել են Առողջության արդարության  կենտրոնի  լսման նիստերին 2017թ․ հոկտեմբերի և 2018թ․ փետրվարի միջև ընկած ժամանակահատվածում։ 







Հավելված Ա: Առողջության անարդարությունների մի պատկեր Լոս Անջելեսի շրջանում։  



Նշումներ տվյալների վերաբերյալ

Տվյալների մեկնաբանություն: Այս գործողության ծրագրում ընդգրկված տվյալները վիճակագարական նշանակության ստուգում չեն անցել։ Տրամադրված գնահատուները բացարձակ գնահատումներ չեն և ոչ մի լրացուցիչ վերլուծություն չի կատարվել՝ որոշելու արդյոք խմբերի միջև տարբերությունները վիճակագրորեն տարբեր են միմյանցից։ Որոշելու համար արդյոք 2 արժեքները իսկապես տաբեր են միմյանցից և պատահական չեն, 95%-անոց վստահության ինտերվալ է պահանջվում՝  ասելու, թե որքան վստահ ենք մենք, որ տվյալ արժեքը որոշակի շրջանակի մեջ է ընդգրկվում։ Չնայած մենք չենք ընդգրկել 95%-անոց վստահության ինտերվալներ այս հաշվետվության մեջ, այս տեղեկատվությունը կարող է հասանելի լինել որոշակի ցուցիչների համար։ 



Լրացուցիչ  տեղեկության համար խնդրում եմ կապնվել մեզ հետ։ 



Քաղաքի և համայնքի սահմանումներ: Լիարժեք մեթոդաբանության համար խնդրում եմ հղո՛ւմ արեք ՀԱՎ-ի քաղաքային և համայնքային պրոֆիլների շարքերին՝ հասանելի  http://ph.lacounty.gov/ohae/cchp  կայք էջում։  Քաղաքի և համայնքի կողմից ներկայացրած շատ ցուցիչների համար հետևյալ աշխարհագրական սահմանումներն են օգտագործվել․

· Քաղաքերը սահմանվել են՝ օգտագործելով 2015 թ․ ԱՄՆ-ի մարդահամարի տեղադրած վայրերի սահմանները։

· Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհդի շրջանները (ԼԱՔԽՇ-եր) սահմանվել են՝ օգտագործելով  2012 Լոս Անջելես քաղաքի Ինժիներկան բյուրոյի սահմանները։  

· Ոչ կորպորատիվ համայնքները սահմանվել են՝ օգտագործելով 2015թ․ ԱՄՆ-ի  մարդահամարի գծած վայրերի (ԳԳՎ) սահմանները։











Տվյալների աղբյուրներ 



Մեծ դեպրեսիայի վտնգի մեջ: 2015 թ․ Լոս Անջելեսի շրջանի Առաողջության հետազոտություն, Առողջության գնահատման և համաճարակաբանության գրասենյակ, Լոս Անջելեսի շրջանի հանրային առողջության վարչություն։  

Նշում: Գնահատականները հիմնված են ինքնահաղորդված տվալների վրա Լոս Անջելեսի շրջանի մեծահասակների (18+ տարեկան) 8808 պատահական օրինակով, նրանց, ովքեր ներկայացնում են Լոս Անջելեսի շրջանի չափահաս բնակչությունը։  Վստահության ինտերվալեների 95%-ը հաղորդված չէ։

Նշում սեռական կողմնորշման մասին: Պատասխանի տարբերակները հարցման  Q76 և C73 կետերի  համար պատասխանողի սեռական կողմնորոշման մասին ներառում  է ․ «Չգիտեմ» տարբրակը և ընդգրկվել է տվյալների վերլուծության մեջ՝ իբրև փոխարինող Անորոշ/կասկածելի տարբերակին։ Վարչությունը աշխատում է ԼԳԲՏԱՄԱ անձանց  համար հետազոտության տվյալների հավաքման բարելավման վրա։



Նշում  «Մեծ դեպրեսիայի վտնգի մեջ» վերաբերյալ: Հիմնված հիվանդների առողջության Հարցաշար 2-ի վրա (ՀԱՀ-2)։  (ՀԱՀ-2)-ը օգտագործվում է իբրև սկզբնական հետազոտության թեստ դեպրեսիվ մեծ վտանգի համար։   [Հղում Կրոենկե Կ, Սփիթզեր ՌԼ, Վիլյամս ՋԲ։ Հիվանդների առողջության հարցաշար 2։ Երկու միավորանոց դեպրեսիայի հետազոտիչի վավերականություն։ Բժշկական խնամք 2003; 41:1284-92.].



Խլամիդիոսի ցուցանիշներ: Լոս Անջելեսի  շրջանի հանրային առողջության վարչություն, 2015թ․ տարեկան ՄԻԱՎ/ՍՃՓՀ ուսումնասիրության հաշվետվություն (2018) http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-STDSurveillanceReport.pdf.



Մահացությունը շաքարախտից: Լոս Անջելեսի շրջանի հետ կապված տվյալներ 2016, Հանրային առողջության Կալիֆորնիայի վարչություն։ Պատրաստված Լոս Անջելեսի շրջանի հանրային առողջության վարչության, Առողջության գնահատման և համաճարակաբնության գրասենյակի կողմից։ 



Խնամքի հասանելիության դժվարություն: 2015 թ․ Լոս Անջելեսի շրջանի առողջության հետազոտություն։ Առողջության Գնահատման և համաճարակաբնության գրասենյակ, Լոս Անջելեսի շրջանի հանրային առողջության վարչություն։ 



Նշում: Գնահատականները հիմնված են ինքնահաղորդված տվալների վրա Լոս Անջելեսի շրջանի մեծահասակների (18+տարեկան) 8808 պատահական օրինակով, նրանց, ովքեր ներկայացնում են Լոս Անջելեսի շրջանի չափահաս բնակչությունը։  Վստահության ինտերվալների 95%-ը հաղորդված չեն։ 



ՄԻԱՎ-ի փոխանցում։ Լոս Անջելեսի  շրջանի հանրային առողջության վարչություն, 2015թ․ տարեկան ՄԻԱՎ/ՍՃՓՀ հսկման հաշվետովություն (2018), http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-STDSurveillanceReport.pdf



 Մանկական մահացություն: Լոս Անջելեսի շրջանի հանրային առողջության վարչություն, Հոգեկան մանական պատանեկան առողջության ծրագրեր։ 2010-2014թթ․ ծնունդների և մահերի տվյալներ՝ ձեռք բերված Կալիֆորնիայի հանրային առողջության վարչությունից, Առողջության վիճակագրությունների կենտրոնից, Առողջության տեղեկատվության և հետազոտության  կենտրոնի (ԱՏՀԿ) կենսական վիճակագրությունների բաժնից։ Ծնունդների աջակցության տվյալներ և դրանց կապված ծնունդների տվյալներ 2010-2014։ Պատրաստված Լոս Անջելեսի շրջանի հանրային առողջության վարչության, Առողջության գնահատման և համաճարակաբնության գրասենյակի կողմից, Համաճարակաբանության բաժանմունք 06/2017։



Կյաքի տևողություն: Տվյալների աղբյուրներ: Մահերի գրանցումներ։ 2016թ․ Կալիֆորնիայի հանրային առողջության վարչության՝ Լոս Անջելեսի շրջանի  բնակիչների մահերի վիճակագրական  գլխավոր ֆայլեր։ Լոս Անջելեսի շրջանի հանրային առողջության վարչություն (ՀԱՎ), Առողջության գնահատման և համաճարակաբանության վարչություն։ Բնակչություն ՀՕՓՏՕ -ՎՎՀ 2016 ԱՀՀ մեկամյա հանրային օգտագործման փոքր տվյալների օրինակներ (ՀՕՓՏՕ)։ 

https://www2.census.gov/programs-surveys/acs/data/pums/2016/1-Year/unix_pca.zip



Ոչ կանոնավոր խնամքի աղբյուր։ 2015 Լոս Անջելեսի շրջանային առողջության հետազոտություն։ Առողջության գնահատման և համաճարակաբանության գրասենյակ, Լոս Անջելեսի շրջանի հանրային առողջության վարչություն։



Նշում: Գնահատականները հիմնված են ինքնահաղորդված տվալների վրա Լոս Անջելեսի շրջանի մեծահասակների (18+ տարեկան) 8808 պատահական օրինակով, նրանց, ովքեր ներկայացնում են Լոս Անջելեսի շրջանի չափահաս բնակչությունը։  Վստահության ինտերվալների 95%-ը հաղորդված չեն։ 

 



Չապահովագրված ցուցանիշներ: ԱՄՆ մարդահամարի բյուրո, Ամերիյան համայնքի հետազոտություն,  2011-2015.




Հավելված Բ: Հասնել արմատին 

Լոս Անջելեսի շրջանում Արդարության չափումների հարաբերական ցուցանիշների ցուցիչ առողջության, կրթության, քրեական արդարադատության, մանկական բարեկեցության և տնտեսական բարօրության կտրվածքով։ 



Հարաբերական ցուցանշային ցուցիչի  բանալի:

  Սպիտակները միշտ հավասար են 1-ի,  որովհետև նրանք հղումային խումբն են, որ համեմատվում են իրենք իրենց հետ։

1-ից ավելի մեծ արժեքները նշանակում են, որ ռասայական/էթնիկական խումբը հարաբերականորեն ավելի վատ է գործում այդ ցուցիչի առումով սպիտակների հետ համեմատած։ 

1-ից ավելի փոքր արժեքները նշանակում են, որ ռասայական/էթնիկական խումբը հարաբերականորեն ավելի լավ է գործում այդ ցուցիչի առումով սպիտակների հետ համեմատած։

--- Նշանակում է, որ տվյալները թաքնված են գաղտնիության կամ դեպքերի ցածր թվի պատճառով։  

Տվյալների աղբյուրներ և նշումներ  

Ամերիկյան  հնդկացիների/բնիկ ամերիկացիների,  բնիկ  հավայացիների  և խաղաղօվկիանոսյան այլ կղզիաբնակների վերաբերյալ հասանելի  տվյալների պակասության պատճառով  այս խմբերը   ներկայացված չեն  վերլուծության մեջ։ Հանրային  առողջության վարչությունն ընդունում է, որ այս ռասայական և էթնիկկան խմբերը  հաճախ  ունենում են հավասար կամ ավելի վատ արդյունքներ, քան   գունավոր ռասաների այլ մարդիկ։ Հանրային առողջության  վարչությունը  հույս ունի գտնել  ուղիներ՝  բարելավելու իր սեփական  հավաքած տվյալները և  հաղորդելու տվյալներ այս խմբերի վերաբերյալ։

Այս  տվյալները և գրաֆիկը  հարմարեցված են Ռասայական արդարության վերաբերյալ   գրաունդվոթերյան  մոտեցումից՝ մշակված  Ռասայական արդարության ինստիտուտի և Բեյարդ Լովի կողմից։ 

1 Մահացություն շաքարախտից: Լոս Անջելեսի շրջանի հետ կապված մահերի՝ 2016թ տվյալներ, Կալիֆորնիայի հանրային առողջության վարչություն։ Պատրաստված Լոս Անջելսի շրջանի հանրային առողջության վաչրության կողմից, Առողջության գնահատման և համաճարակաբանության գրասենյակ։



2 Մանկական մահացության ցուցանիշ: ԼԱՇ ՀԱՎ, Լոս Անջելսի շրջանի հանրային առողջության վաչրություն, Հոգեկան, մանկական և պատանեկան առողջության ծրագրեր։ 2012-2014թթ․ ծննդյան և մահվան գրանցման տվյալներ՝ ձեռք բերված Կալիֆորնիայի հանրային առողջության վարչությունից, Առողջության վիճակագրության կենտրոնից,  ԱՏՀԿ կենսական վիճակագրության բաժնից։ Ծնվածների խմբերի տվյալներ և կապված ծնունդների տվյալներ 2012-2014։ Պատրաստված  Լոս Անջելսի շրջանի հանրային առողջության վաչրության առողջության գնահատման և համաճարակաբանության գրասենյակի կողմից։ Համաճարակաբանություն։ Բաժին 06/2017։

 

3ՄԻԱՎ-ից մահցության դեպքեր: Լոս Անջելսի շրջանի հանրային առողջության վաչրություն, 2015թ․ ՄԻԱՎ/ՍՃՓՀ հետազոտության տարեկան հաշվետվություն  (2018), http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/Reports/2015HIV-STDSurveillanceReport.pdf։ 



4 Դպրոցից դուրս մնալու ցուցանիշ: Կալիֆորնիայի կրթության վարչություն,  տվյալները  ձեռք են բերված հետևյալ կայքից: https://dq.cde.ca.gov/ dataquest/ dqCensus/ DisSuspRate.aspx?year=2016-17&agglevel=County&cds=19 (2016-17 թթ․ տվյալներ)։



5 Ավագ դպրոցը չավարտող աշակերտներ: Կալիֆորնիայի կրթության վարչություն, Կալիֆորնիայի  երկարաժամկետ աշակերտական ձեռքբերումների տվյալների համակարգ (ԿԵԱՁՏՀ) (Մայիս. 2016), հասանելի  http://www.kidsdata.org/topic/21/high-school-graduation/summary  կայքում (2015թ, տվյալներ)։



6 Խուզարկված ավտոճանապարհին: Ուինթոն Ռ. Սևամորթ և Լատինո վարորդները խուզարկվում են քիչ ապացույցի հիման  վրա և ավելի հավանական է, որ ձեռբակալվեն, ինչպես գտնում են Սթենֆորդի համալսարանի հետազոտողները։ Լոս Անջելես Թայմս, հասանելի http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-stanford-minority-drive-disparties-20170619-story.html կայքում, (2009-16թթ․ տվյալներ)։ Ի Պիրսոն, Ս․ Սիմոիու, Ջ․ Օվերգուր, Ս․ Քորբետ-Դեյվիս, Վ․ Ռամաչանդրան, Ս․ Ֆիլիպս, Ս․ Գոել, (2017) «Ողջ ԱՄՆ-ով մեկ ոստիկանական կետերում ռասայական անհավասարությունների մեծածավալ վերլուծություն»։ 



7 Բանտարկվածություն (յուր․ 100,000-ի համար): Անչափահասների և քրեական արդարատության կենտրոն (ԱՔԱԿ) (2016)։ Շրջանի կողմից դատապարտման պրակտիկաները Կալիֆորնիայում, 2016թ․ օրացուցային տարի։ Սան Ֆրանցիսկո, Կ․, ԱՔԱԿ (2015թ․ տվյալներ) ռասայով պայմանավորված հատուկ բանտարկության ցուցանիշներ յուրաքանչյուր 100,000 բնակչության մեջ, http://casi.cjcj.org/։



8 Մուտքերը խնամակալ ընտանիքներ (յուր․ 1,000 երեխայի համար): Մանկական բարեկեցության ցուցիչների նախագիծ (ՄԲՑՆ), Կալիֆորնիայի Բերկլիի համալսարան։ ԼԱ շրջանի երեխաներ, 0-17 տարեկան, 2017թ․ հունվարի 1 - դեկտեմբերի 31։ ԵԲՀ/ԵՊՀ 2017թ․ եռամսյակային քաղվածք։ Բնակչության աղբյուր։  2017թ․ Կալիֆորնիայի ֆինանսների վարչության 2010-2060թթ․ կանխատեսումներ։ 



9 Մանկական աղքատության ցուցանիշ: ԱՄՆ մարդահամարի բյուրո, Ամերիկյան համայքնի հետազոտություն, (սեպտեմբեր. 2016), հասանելի  http://www.kidsdata.org/topic/38/family-income-and-poverty/summary կայքում (2014 թ․ տվյալներ)։



10 Գործազրկության ցուցանիշ: ԱՄՀ 1 տարվա  գնահատումներ, 2016, https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/ productview.xhtml?pid=ACS_16_1YR_S2301&prodType=table (2016թ․ տվյալներ)։























Հավելված Գ: Առողջության արդարության կենտրոնի լսումների նիստի ամփոփումներ 



		Միջոցառման ամփոփում, հունվար 11, 2018

		Լոս Անջեեսի շրջանի առողջության արդարության կենտրոն, 
Համայնքային լսումների նիստ, 

Հարավ-արևելյան Լոս Անջելես



		Առողջության արդարության կենտրոնը Լոս Անջելեսի շրջանի առողջության գործակալության նախաձեռնություն է՝ առաջնորդված հանրային առողջության վարչության կողմից։ Մեր աշխատանքն է երաշխավորել, որ յուրաքանչյուրը ԼԱ Անջելեսի շրջանում ունենա լավագույն առողջության և բարօրության համար անհրաժեշտ  հնարավորությունները և ռսուրսները։ Իբրև առաջին քայլ՝ կենտրոնը  ամբողջ շրջանով մեկ հյուրընկալեց լսումների նիստերը։ Նիստերը հրավիրեցին համայնքային գործընկերներին և տեղական համայնքի անդամներին՝ կիսելու իրենց ներդրումը, որը կօգնի կերտել կենտրոնի աշխատանքը։ Այս ամփոփումը արտացոլում է հետադարձ կապը՝ ստացված նիստի   ընթացքում, որը հյուրընկալվեց  Սաութ Գեյթ քաղաքում և որին 83 մարդ մասնակցեց։



		Ո՞վ է մասնակցել այս նիստին։































Ակադեմիկոս/ համալսարաններ

Առողջապահական գործընկերներ

Մտահոգ բնակիչներ

Ոչ առևտրային կազմակերպություններ

Համայնքային կոալիցիաներ

Կառավարություն







		



















		Ինչ կարող ենք ավելի լավ անել









		



		Գելարի Ուոքի գլխավոր գաղափարները  

Մասնակիցները  հետադարձ կապ են ապահովել Կենտրոնի հինգ  հիմնական  նախաձեռնությունների նախնական տվյալների  ամփոփումների  պստառային տարբերակների վերաբերյալ․ այդ   նախաձեռնություններն են՝ նորածնային մահացություն, բնապահպանական արդարություն, սեռավարակներ,  առողջության թաղամասեր և  մշակութային և լեզվական  բանիմացություն։ Վեց հիմնական գաղափարներ են   նույնականացվել․ 



		

		Շարունակել ռասայական պատմությամբ և գիտությամբ  սատարվող  բաց քննարկումը

Շարունակել հասցեագրել կառուցվածքային ռասիզմը, տրավման և սթրեսը, բարձրաձայնել խտրականությունը և կեղծ պատմությունները, որոնք հավերժացնում են խարանը և մարգինալացնում մեր համայնքերը։ 

		

		Երաշխավորել արդար ներդրումներ 

Հավասարեցնել անձնակազմը, ռեսուրսները և ներդրումը՝ բավարարելու համայնքի կարիքները, երաշխավորել ներդրում նրանց մոտ, ովքեր կատարում են աշխատանքը, ինչպես խթանողները և համայնքի աշխատողները,  ծառայությունների հասանելիոթյունը պետք է լինի   մատչելի և հեշտությամբ ձեռք բերվող։ 



		

		Հասցեագրել համայնքի վախերը և ստեղծել անվտանգ տարածքներ 

Ներգաղթի կարգավիճակի հետ կապված ավելի հաճախակի արտաքսումը և վախերը կարող են խանգարել համայնքներին, որ հասնեն ծառայություններին։ 

		

		Կենտրոնացում աշխատուժի զարգացման վրա 

Վերապատրաստել շրջանի աշխատուժը, սպասաարկող անձնակազմը, կառավարումը, բժիշկներին, երաշխավորել մշակութային զգայունակություն և իրազեկություն, դարձնել հիվանդանոցները և պոլիկլինիկաները հավասարապես պատասխանատու հաճախորդների նկատմամբ հարգալից ծառայությունների մատուցման համար։ 



		

		Զբաղվել երիտասարդներով

Ստեղծել երիտասարդական խորհրդատվական հանձնաժողովներ, ավելացնել կրթության արդարությունը, զարգացնել  հիմնարար առաջնորդների, ովքեր կապված են համայնքի հետ, խոսել տվյալ լեզվով և հասկանալ մշակույթը։ 

		

		Լավ սկիզբ է, բայց պարզեցնել 

Աջակցել համայնքահեն կրթական մարքետինգային նյութերին, երաշխավորել, որ հեռախոսային նամակագրությունը լինի երիտասարդությանը և մշակույթին համարժեք, օգտագործել պարզ լեզու համայնքի անդամների համար, տեսանելիորեն պատկերել խնդիրները լեզվական հասանելիության և ճանա-ողական գործընթացի ուշացումներով անձանց համար։ 







		Փոքր խմբերով քննարկումներից նույնականացված գլխավոր կարիքները

Մասնակիցներ բաժանվեցին փոքր խմբերի՝ քննարկելու, թե ինչպես կարող է Կենտրոնը լավագույնս աջակցել համայնքի՝  առողջության արդարություն  կառուցելու ջանքերին։  Այդ քննարկումների ժամանակ հետևյալ կարիքները ի հայտ եկան։ 



		

		Ներգրավել իմաստալից համայնքային ներգրավման և մոբիլիզացման մեջ 

Աշխատել կառուցել վտահություն, լսել համայնքի անդամներին իրենց տարածքներում, ինչպես եկեղեցիները և դպրոցները, լինել  ավելի շատ նախաձեռնող քան թե արձագանքող, հանդիպել համայնքի առաջնորդների հետ։ 

		

		Խթանել դրամաշնորհյին ֆինանսավորման հնարավորությունները համայնքի համար 

Աջակցել համայնքի ջանքերին՝  օգտագործելու ֆինանսական կապիտալը․ ավելի շատ թափանցիկություն կառավաության ծախսերի մեջ․ երաշխավորել հաշվետվություն, աջակցել և ֆինանսավորել ծրագրեր, որոնք հիմնված են գիտության վրա։ 



		







		Հանդիպել համայնքին անվտանգ տարածքներում 

Հաճախել գոյություն ունեցող գործակալությունների և համայնքի մասնակիցների հանդիպումներին, կազմակերպել ֆորումներ և համայնքային հանդիպումներ՝ կիսելու և հավաքելու ավելի շատ հանրային կարծիք և հետևելու։ 

		

		Մշակել հաղորդակցության ռազմավարությունը, որն օգտագործում է տարբեր ուղիներ

Մի՛ հաղորդկցվեք սովորականի պես, օգտագործե՛ք այլ ուղիներ, ինչպես բերանացի խոսքը, սոցցանցերը, տեսանյութերի բովանդակությունը,  դռնեդուռ  ռազմավարությունները,  հասե՛ք տարբեր և ոչ ավանդական գործընկերների։ 



		



Ուրիշ էլ ո՞ւմ մաասնակիցները կցանկանան, որ Կենտրոնը  ներգրավի։ 



		· Ալտամեդ,

· Բիենեսթար,

· Կալիֆորնիայի լատինոները, հանուն վերարտադրողական  արդարության, 

· Մանկական առողջության ընդլայնման,  նախաձեռնություններ (ՄԱԸՆ)

· Եկեղեցական խմբեր,

· Համայնքի  քոլեջներ,

· Համայնքային պարտեզային  խորհուրդ, 

· Մեքսիկական ֆեդերացիաների  խորհուրդ  Հարավային Ամերիկամ (ՄՖԽՀԱ), 

· Կրուզիտայի   ուտեստների խանութ և սրճարան, 



		· Առողջական ծառայությունների  վրաչության բժիշկներ և    քույրեր, ովքեր ապահովում են  ծառայություններ  անօթևան  բնակչության  շրջանում,

·  Բնապահպական առողջության կազմակերպություններ,

· Էթնիկանության  վրա հիմնված  երկար պատմությամբ  համայնքային կազմակերպություններ, 

· Գեներացինես էն Ակսիոն,

· ՄԻԱՎ-ի  կանխարգելման  գործակալություն,

· Լոս Անջելիեսի խնամք,

· ԼԳԲՏԱ +  թրեյնինգներ գունավոր ռասաների մարդկանց (ԳՌՄ) ռասայական,  գենդերային և տնտեսական  տեսնկյունից, 

		· Կազմակերպություններ, որոնք  աշխատում  են համագործակցության  նույն     նպատակի համար,  ինչպես Էսպենանցա   կացարանային  կորպորոացիան,

· Կազմակերպություններ, որոնք ավելի շատ են  հոգ տանում առողջության մասին, քան   բիզնեսից հավաքված գումարը,

· Գործընկերային կրթական կամուրջ ուսանողների  ձեռքբերումների   հիմնադրամի համար, 

· Գործընկերներ,  մանկական խնամքի կազմակերպություններ, 

· Ռոյբալ հիմնադրամ, 

· Երիտասարդություն։



		Ինչպե՞ս կօգտագործվի տեղեկատվությունը։ 

Համայնքային լսումների նիստերը  միայն  սկիզբն են։ Ձեր խանդավառությունը և   նվիրվածությունը  առողջական  արդարությանը իսկապես  արտացոլում են   համայնքների տեսլականը, որոնք նախաձեռնություն են ստանձնում՝ նույնականացնելու  իրենց  առողջությունն ու բարօրությունը և   պայքարելու  դրանց համար։  Մենք 

· կվերանայենք տվյալների  ամփոփումներն՝ ըստ հիմնական գաղափարների,

· կստեղծենք  լավագույն պրակտիկաների, միությունների, հաղորդակցությունների և  ռազմավարական  այլ  ջանքերի ցուցակներ,

· կհասցեագրենք  գլխավոր կարիքները՝ տեղեկացնելու Կենտրոնի աշխատանքային ծրագրի մասին, առաջնահերթություն տալու  հատուկ ծառայություններին, որոնք   մասնակիցները կցանկանային, որ կենտրոնը  մատուցնի կամ ընդլայնի և

· կներգրավենք առաջարկված  հիմնական գործընկերներին։ 

















Գրաֆիկներ և տվյալների հավելված 

		Իսպաներեն

Անգլերեն



		Համաձայն եմ





		Իմ ձայնը  լսվեց և ես հնարավորությոն ունեցա տալու հարցեր/կիսելու կարծիքներ։



		





			

		Այլ

Ինչպես ես իմացա լսումների նիստի մասին։









		Միացե՛ք  գործընկերների ցուցակին   LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov կայքում։









		Միջոցառման ամփոփում, հունվար 23, 2018

		Լոս Անջեեսի շրջանի առողջության արդարության կենտրոն,
Համայնքային լսումների նիստ, 

Հարավային  Լոս Անջելես



		Առողջության արդարության կենտրոնը Լոս Անջելեսի շրջանի առողջության գործակալության նախաձեռնություն է՝ առաջնորդված հանրային առողջության վարչության կողմից։ Մեր աշխատանքն է երաշխավորել, որ յուրաքանչյուրը ԼԱ Անջելեսի շրջանում ունենա լավագույն առողջության և բարօրության համար անհրաժեշտ  հնարավորությունները և ռսուրսները։ Իբրև առաջին քայլ՝ կենտրոնը  ամբողջ շրջանով մեկ հյուրընկալեց լսումների նիստերը։ Նիստերը հրավիրեցին համայնքային գործընկերներին և տեղական համայնքի անդամներին՝ կիսելու իրենց ներդրումը, որը կօգնի կերտել կենտրոնի աշխատանքը։ Այս ամփոփումը արտացոլում է հետադարձ կապը՝ ստացված նիստի   ընթացքում, որը հյուրընկալվեց   Հարավային Լոս Անջելեսում  և որին 73 մարդ մասնակցեց։



		Ակադեմիկոս/ համալսարաններ



Առողջապահական գործընկերներ

Ոչ առևտրային կազմակերպություններ

Մտահոգ բնակիչներ



Համայնքային կոալիցիաներ



Կառավարություն



Ո՞վ է մասնկացել այս նիստին։





		

















		Ի՞նչը կարող ենք ավելի լավ անել։









		

























Համայնքի ձայներ    
Ի՞նչը ավելի լավը կդարձնի ապագա նիստերը։  

· Ավելի շատ  համայնքային անդամներ   բերել  այստեղ՝ օգտագործելով  գոյություն ունեցող  շրջային  անձնկազմը, որն աշխատում է   համայնքահեն  նախաձեռնությունների վրա և  օգտագործելով նրանց  և նրանց համայնքային գործընկերներին  հավաքագրելու համար։ 

· Հրավիրել ավելի շատ խթանողների և  բուժքույրերի՝ հասկանալու  կարիքը  համայնքում, որ համայնքին արժանապիվ ծառայեն։ 

· Անորոշ կենտրոնի նպատակների և ծրագրերի վերաբերյալ։ Ինչպե՞ս ենք  կոչելու խտրականությունը։   Ինչպե՞ս ենք   հասնելու  առողջության արդարության։ Գիտենք Առողջության արդարության  կենտրոնի ուշադրության կենտրոնացման  բնագավառները, բայց չգիտենք «Ինչպես»-ը։ Մեծ խնդիր, փոքր  կենտրոն։ Ինչպե՞ս կանեք դա։  Ինչպե՞ս կանեք դա։

· Մի քիչ ավելի շատ ժամանակ,  շատ ներուժ  ցանցային կապերի հաստատման համար՝  կիսելու   կոնտակտների  ցուցակ, որպեսզի ցանցերով կապ հաստատելը ստացվի։ 

· Շնորհակալություն  նրա համար, ինչ անում եք։ 

· Շարունակել հավաքել   մարդկանց, ինչպես այս գիշեր։ 



		Գելարի Ուոքի գլխավոր գաղափարները  

Մասնակիցները  հետադարձ կապ են ապահովել Կենտրոնի հինգ  հիմնական  նախաձեռնությունների նախնական տվյալների  ամփոփումների  պստառային տարբերակների վերաբերյալ․ այդ   նախաձեռնություններն են՝ նորածնային մահացություն, բնապահպանական արդարություն, սեռավարակներ,  առողջության թաղամասեր և  մշակութային և լեզվական  բանիմացություն։ Վեց հիմնական գաղափարներ են   նույնականացվել․



		

		Կենտրոնանալ աշխատուժի  զարգացման վրա

Վերապատրաստել շրջանի աշխատուժը, սպասաարկող անձնակազմը, կառավարումը, բժիշկներին և  ծառայություններ մատուցողներին․  մշակութային համեստության   գործադրում,  գտնել համայնքային անդամներին վերապաատրաստելու  և աշխատանքի վերցնելու   ուղիներ։

		

		Պատասխանատվության կանչել իշխանություն ունեցողներին 

Շատ հաճախ իշխանություն ունեցողները  ունակ են  խուսափելու  իրենց գործողությունների համար պատասանատվությունից,  շրջակա միջավայրը աղտոտողները  պետք է պատասխանատվության  կանչվեն  համայնքին վնասելու համար։



		

		Շարունակել ռասայական պատմությամբ և գիտությամբ  սատարվող  բաց քննարկումը

Շարունակել  հասցեագրել  կառուցվածքային ռասիզմը, տրավման և սթրեսը,  հետագայում  հասցեագրել միջսեկտորայնությունը և  այսօր ռասիզմի   միջսեկտորային բնույթը, ընդգծել, որ  ռասիզմը   մարդկանց կյանքի ամենօրյա մաս է և ազդում  է  առողջության  արդյունքների վրա։ 

		

		Ամրապնդել լավագույն պրակտիկաների  մոդելերը

Ընդլայնել  մշակութային իրազեկության մոտեցումները՝  ամրապնդելով  հաջողակ  մոդելները, ինչպես  խթանողների  օգտագործումը,  արժևորել  գործընթացները, որպեսզի  լավագույն պրակտիկաները  կարողանան   վերարտադրվել  հանրային  այլ  գործակալություններում։



		

		Նպաստել  համագործակցությանը  համայնքային խմբերի և տեղական  պաշտոնյաների  միջև

Աջակցել ջանքերին՝ փոխազդելու  ընտրված ներկայացուցիչների հետ, ապահովել   համայնքում  հարթակ   առաջնորդների համար, որպեսզի  խոսեն,  համակարգել համայնքը միացյալ  նպատակները ստեղծելու  համար։  

		

		Սովորել, թե  ինչպես են մարդիկ սահմանում  իրենց պատմությունը  և  ինքնությունը

Պայքարել խարանի  և կեղծ պատմության դեմ՝  ընդունելով  համայնքը իբրև   իրենց փորձառությունների մասնագետների, ստեղծել    ինքնանույնականացման տարածք մարդկանց համար ամբողջ սպեկտորի  կտրվածքով, կառուցել ներգրավվածություն   գունավոր ռասաների  համայնքների համար։ 



		Փոքր խմբերով քննարկումներից նույնականացված գլխավոր կարիքները

Մասնակիցներ բաժանվեցին փոքր խմբերի՝ քննարկելու, թե ինչպես կարող է Կենտրոնը լավագույնս աջակցել համայնքի՝  առողջության արդարություն  կառուցելու ջանքերին։  Այդ քննարկումների ժամանակ հետևյալ կարիքները ի հայտ եկան։ 



		

		Ներգրավվել  իմաստալից  համայնքային   ներգրավվածության և  մոբիլիզացման մեջ

Աշխատել՝  կառուցելու վստահություն, լսելու  համայնքի անդամներին իրենց  տարածքներում, ինչպես եկեղեցիները և դպրոցները։ 

		

		Զարգացնել  հաղորդակցության  ռազմավարություն, որն օգտագործում է  տարբեր ուղիներ

Մի՛ հաղորդկցվեք սովորականի պես, օգտագործե՛ք այլ ուղիներ, ինչպես բերանացի խոսքը, սոցցանցերը, տեսանյութերի բովանդակությունը և  դռնեդուռ  ռազմավարություններ,  հասե՛ք տարբեր և ոչ ավանդական գործընկերների։ 



		

		Ճանաչել  համակարգային   ճնշման  մշակութային պատմությունը

Սկսել  խտրականության  և ռասիզմի հարցի  անվանումով և անվանելով  դրանք՝ստեղծել  հաշվարկային պալատ  իրական փաստերի համար, վերացնել   կեղծ պատմությունները և  առասպելները, լինել համայնքի ձայնը  համակարգերի  մակարդակում։ 

		





		Կապել  մարգինալացված  համայնքները  որոշում կայացնողների հետ

Ապահովել վերապատրաստում և կառուցել  կարողություն  համայնքների համար՝ վարելու  բարդ քաղաքական  համակարգերը․ համախմբել  տարբեր գիտաճյուղերը։



		







Ուրիշ էլ ո՞ւմ  մասնակիցները կցանկանան, որ  կենտրոնը ներգրավի։  



		· Ամերիկյան հնդկացիների  խորհրդատվական  կենտրոն, 

·  Դպրոցական լավագույն գործընկերություններ, 

· Բեսթ Սթարթ համայնք- Քեմփթոն,

· Համայանքային  առողջության  խորհուրդներ,

· Համայնքի վրա հիմնված  առաջնորդներ,

· Առաջին 5 ԼԱ,

· Բանդաների հետ միջնորդ խմբեր,

· Էնորգոհամակարգերի  այլընտրանքներ՝ ձրի   արևային  վահանակներով    ապահովելու  ցածր  եկամուտ ունեցող համայնքներին,

· Կացարանային պաշտպանների  գործընկերներ,

		· Արդյունաբերական գործընկերներ, որոնք  նպաստում են  բնապահպանական անարդարությանը,

·  Ներդրում տեղում,

· Քենդրեն համայնքի առողջության  կենտրոն,

· Տեղական բիզնեսներ,

· Տեղական ընտրված պաշտոնյաներ,

· Պակոյմա Բյութիֆուլ,

· Առողջության ընկերներ, 

· Սպանված երեխաների ծնողներ՝ կիսելու, թե ինչ ծրագրեր/ծառայություններ  են նրանք կարծում, որ պիտի ստեղծվեն, որ  կանխեն  ավելի  շատ տրավման  համայնքներում։ 

		· Բժիշկներ և  բուժքույրեր, 

· Ներկայացուցիչներ  տեղաբնիկ համայնքներից,

· Հոգևոր սնունդ  ձեր մանկան համար,

· Քաղաքային նախագիծ,

· Սեռափոխված  անձանց  պաշտպանության խմբեր,

· Վստահված  համանքի առաջնորդներ,  որոնք  կարող են  ապահովել  մշակութային  պրակտիկաներ և  ավանդույթներ՝  կրթելու  ուրիշներին մշակութային  նորմերի վերաբերյալ,

· Վիժն ի Կոմպրամիսո, 

· Երիտասարդական խմբեր։



		Ինչպե՞ս կօգտագործվի տեղեկատվությունը։ 

Համայնքային լսումների նիստերը  միայն  սկիզբն են։ Ձեր խանդավառությունը և   նվիրվածությունը  առողջական  արդարությանը իսկապես  արտացոլում են   համայնքների տեսլականը, որոնք նախաձեռնություն են ստանձնում՝ նույնականացնելու  իրենց  առողջությունն ու բարօրությունը և   պայքարելու  դրանց համար։  Մենք 

· կվերանայենք տվյալների  ամփոփումներն՝ ըստ հիմնական գաղափարների,

· կստեղծենք  լավագույն պրակտիկաների, միությունների, հաղորդակցությունների և  ռազմավարական  այլ  ջանքերի ցուցակներ,

· կհասցեագրենք  գլխավոր կարիքները՝ տեղեկացնելու Կենտրոնի աշխատանքային ծրագրի մասին, առաջնահերթություն տալու  հատուկ ծառայություններին, որոնք   մասնակիցները կցանկանային, որ կենտրոնը  մատուցնի կամ ընդլայնի և

· կներգրավենք առաջարկված  հիմնական գործընկերներին։








Գրաֆիկներ և տվյալների հավելված 

		Իսպաներեն



Անգլերեն



		Չեզոք



Լիովին համաձայն եմ



Համաձայն եմ







		Չեզոք



Լիովին համաձայն եմ



Համաձայն եմ





		

Չեզոք



Լիովին համաձայն եմ



Համաձայն եմ







			Համաձայն չեմ



Չեզոք



Լիովին համաձայն եմ



Համաձայն եմ





		

Ընկեր/ընտանիք/հարևան



Այլ











		Միացե՛ք  գործընկերների ցուցակին   LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov կայքում։







		Միջոցառման ամփոփում, դեկտեմբեր 14, 2018

		Լոս Անջեեսի շրջանի առողջության արդարության կենտրոն, 
Համայնքային լսումների նիստ, 

Սան Ֆերնանդո հովիտ



		Առողջության արդարության կենտրոնը Լոս Անջելեսի շրջանի առողջության գործակալության նախաձեռնություն է՝ առաջնորդված հանրային առողջության վարչության կողմից։ Մեր աշխատանքն է երաշխավորել, որ յուրաքանչյուրը ԼԱ Անջելեսի շրջանում ունենա լավագույն առողջության և բարօրության համար անհրաժեշտ  հնարավորությունները և ռսուրսները։ Իբրև առաջին քայլ՝ կենտրոնը  ամբողջ շրջանով մեկ հյուրընկալեց լսումների նիստերը։ Նիստերը հրավիրեցին համայնքային գործընկերներին և տեղական համայնքի անդամներին՝ կիսելու իրենց ներդրումը, որը կօգնի կերտել կենտրոնի աշխատանքը։ Այս ամփոփումը արտացոլում է հետադարձ կապը՝ ստացված նիստի   ընթացքում, որը հյուրընկալվեց   Վան Նույս քաղաքում  և որին 48 մարդ մասնակցեց։



		Առողջապահական գործընկերներ

Ակադեմիկոս/ համալսարաններ



Ոչ առևտրային կազմակերպություններ

Կառավարություն



Համայնքային կոալիցիաներ



Ո՞վ է մասնակցել այս նիստին։ 





		

























		Ի՞նչը կարող ենք ավելի լավ անել։









		























Համայնքային ձայներ  
Ի՞նչը ավելի լավը կդարձնի  ապագա նիստերը։  

· Ավելի շատ ժամանակ ուսումնասիրությունը մանրակրկտորեն կարդալու համար։  

·  Սահմանափակել   թեմաները՝  հստակեցնել մեկը և խորանալ դրա մեջ,  փոքր խմբերով    ավելի երկար  քննարկումներ։  

· Ավելի շատ   ներկայացուցչություն  ընտրված  բարձրաստիճան  պաշտոնյաներից, ինչպես  ոլորտի  ներկայացուցիչներ  ուրիշ մեծ գրասենյակներից և քաղաքապետի գրասենյակից։

· Ավելի քիչ ժամանակ  փոքր խմբերով  քննարկումների համար։

· Ավելի շատ  հրապարակայնություն   համայնքային անդամների  համար։ 

· Ավելի շատ    հնարավորությւոն համայնքի համար՝ քննարկելու  հարցեր և կիսելու  լուծումներ։ 



		Գելարի Ուոքի գլխավոր գաղափարները  

Մասնակիցները  հետադարձ կապ են ապահովել Կենտրոնի հինգ  հիմնական  նախաձեռնությունների նախնական տվյալների  ամփոփումների  պստառային տարբերակների վերաբերյալ․ այդ   նախաձեռնություններն են՝ նորածնային մահացություն, բնապահպանական արդարություն, սեռավարակներ,  առողջության թաղամասեր և  մշակութային և լեզվական  բանիմացություն։ Վեց հիմնական գաղափարներ են   նույնականացվել․



		

		Շարունակել ռասայական պատմությամբ և գիտությամբ  սատարվող  բաց քննարկումը

Շարունակել  հասցեագրել  կառուցվածքային ռասիզմը, տրավման և սթրեսը,  հետագայում  հասցեագրել միջսեկտորայնությունը և  այսօր ռասիզմի   միջսեկտորային բնույթը, ընդգծել, որ  ռասիզմը   մարդկանց կյանքի ամենօրյա մաս է և ազդում  է  առողջության  արդյունքների վրա։

		

		Երաշխավորել արդար ներդրումներ 

Հավասարեցնել անձնակազմը, ռեսուրսները և ներդրումը՝ բավարարելու համայնքի կարիքները,  աշխատել   գործընկերների հետ՝  զարգացնելու, մշակելու  կամ  ֆինանսավորելու  նախագծեր, ծառայություններ և    ենթակառուցվածքներ Առողջության գործակալությունում, ներդնել   համայնքային  օգուտի  փաթեթներ  հանրային  գործերի   նախագծերում։ 



		

		Կիսել արդյունքները և  որոշում կայացնելու  ուժը  համայնքի հետ 

Աջակցել համայնքներին՝ սահմանելու  և չափելու  հակադիր առողջական պայմանները՝    որոշում կայացնելու նկատմամբ հավասար հասանելիությամբ, կիսել  համայնքի հաջողությունները  համայնքի հետ,  օգտագործել  լավագույն պրակտիկաները ավելի մեծ ազդեցության համար։ 

		

		Օգտագործել  քարտեզներ՝  տեսնելու  անդունդները և կարիքները համայնքում 

Պարզ և  հակիրճ տեսողական նյութերը կարևոր են, քարտեզները օգնում են  ցույց տալ տարբերությունները  և անարդարությունները  շրջանի համայնքներում, գրաֆիկները հեշտ են հասկացվում,  ավելի շատ  փոխազդեցություն է անհրաժեշտ և ավելի քիչ աշխատանք։ 



		

		Պատասխանատվության կանչել իշխանություն ունեցողներին 

Շատ հաճախ իշխանություն ունեցողները  ունակ են  խուսափելու  իրենց գործողությունների համար պատասանատվությունից,  շրջակա միջավայրը աղտոտողները  պետք է պատասխանատվության  կանչվեն  համայնքին վնասելու համար։

		

		Լավ սկիզբ է, բայց պարզեցնել 

Օգտագործել պարզ լեզու համայնքի անդամների համար, տեսանելիորեն պատկերել խնդիրները լեզվական հասանելիության և ճանաչողական գործընթացի ուշացումներով անձանց համար։







		Փոքր խմբերով քննարկումներից նույնականացված գլխավոր կարիքները

Մասնակիցներ բաժանվեցին փոքր խմբերի՝ քննարկելու, թե ինչպես կարող է Կենտրոնը լավագույնս աջակցել համայնքի՝  առողջության արդարություն  կառուցելու ջանքերին։  Այդ քննարկումների ժամանակ հետևյալ կարիքները ի հայտ եկան։ 



		

		Ներգրավվել  իմաստալից  համայնքային   ներգրավվածության և  մոբիլիզացման մեջ

Աշխատել՝  կառուցելու վստահություն, լսել  համայնքի անդամներին իրենց  տարածքներում, ինչպես եկեղեցիները և դպրոցները,  ճանաչել  համայնքի առաջամարտիկներին,  պայմանագիր ստորագրել և վճարել  վստահելի գործընկերներին՝ կատարելու  ներգրավման աշխատանք։ 

		

		Նպաստել  համայնքային խմբերի և տեղական  պաշտոնյաների  միջև համագործակցությանը  

Աջակցել ջանքերին՝ փոխազդելու  ընտրված ներկայացուցիչների հետ, ապահովել  հարթակ   առաջնորդների համար  համայնքում, որպեսզի խոսեն,  համակարգել  համայնքը՝ ստեղծելու միացյալ  նպատակները։   



		

		Կենտրոնանալ աշխատուժի  զարգացման վրա

Վերապատրաստել շրջանի աշխատուժը, սպասաարկող անձնակազմը, կառավարումը, բժիշկներին և  ծառայություններ մատուցողներին,  մշակութային համեստության  գործադրում,  գտնել ուղիներ՝ վերապաատրաստելու  և աշխատանքի վերցնելու  համայնքային անդամներին։











		

		Զարգացնել  հաղորդակցության  ռազմավարություն, որն օգտագործում է  տարբեր ուղիներ

Մի՛ հաղորդկցվեք սովորականի պես, օգտագործեք այլ ուղիներ, ինչպես բերանացի խոսքը, սոցցանցերը, տեսանյութերի բովանդակությունը և  դռնեդուռ  ռազմավարությունները,  հասե՛ք տարբեր և ոչ ավանդական գործընկերների։ 



		Ուրիշ էլ ո՞ւմ  մասնակիցները կցանկանան, որ  Կենտրոնը ներգրավի։  



		· Գործակալություններ/կազմակերպություններ, որոնք  գիտեն ինչպես  հասնել աֆրո-ամերիկյան  կանանց,

· Շրջանի բոլոր վարչությունները՝ կապելու ռեսուրսները, ներառյալ ֆինանսավորումը,  տեխնկական աջակցությունը և վերապատրաստումը, 

· Լավագույն մեկնարկ համայնքային գործընկերության խմբեր,

· Սևամորթների կյանքը կարևոր է՛՛ շարժում

· Քոլեջի ուսանողներ

· Իսթ Յարդ համայնքներ հանուն բնապահպանական արդարության, 

		· Լատինոների վրա հիմնված առողջական կլինիկական անձնակազմ և անդամներ,

· ԼԲԳՏԱ + վերապատրաստումներ  գունավոր ռասաների մարդկանց  (ԳՌՄ) ռասայական, գենդերային և տնտեսական տեսանկյունից,

· Մեդիա/ փիար միջոցներ,

· Բժշկական մասնագետներ սեռավարակների ոլորտում (ԼԱԿՀ- Մարջան Ջավանբախտ),

· Գինեկոլոգներ/մանկաբույժներ՝խրասխուսելու ծնողական կրթություն/մանկական զարգացում,

		· Կազմակերպություններ այլ երկրներից լավագույն պրակտիկաները սովորելու համար։

· Պակոյմա Բյութիֆուլ,

· Պռոմոտորասի առողջության առաջնորդներ, Սոմոս, Ֆամիլիա, Վալե, տեղական ԼԳԲՏԱ + ԳՌՄ-ի և ներգաղթյալների վրա կենտրոնացված կազմակերպություններ,

· Թմրանյութերի օգտագործման խախտումների բուժումը ապահովողներ,

· Աջակցող խմբեր համայնքային տարածքներում,	

· Նեյչը Փարքվեյ։



		Ինչպե՞ս կօգտագործվի տեղեկատվությունը։ 

Համայնքային լսումների նիստերը  միայն  սկիզբն են։ Ձեր խանդավառությունը և   նվիրվածությունը  առողջական  արդարությանը իսկապես  արտացոլում են   համայնքների տեսլականը, որոնք նախաձեռնություն են ստանձնում՝ նույնականացնելու  իրենց  առողջությունն ու բարօրությունը և   պայքարելու  դրանց համար։  Մենք 

· կվերանայենք տվյալների  ամփոփումներն՝ ըստ հիմնական գաղափարների,

· կստեղծենք  լավագույն պրակտիկաների, միությունների, հաղորդակցությունների և  ռազմավարական  այլ  ջանքերի ցուցակներ,

· կհասցեագրենք  գլխավոր կարիքները՝ տեղեկացնելու Կենտրոնի աշխատանքային ծրագրի մասին, առաջնահերթություն տալու  հատուկ ծառայություններին, որոնք   մասնակիցները կցանկանային, որ կենտրոնը  մատուցնի կամ ընդլայնի և

· կներգրավենք առաջարկված  հիմնական գործընկերներին։





























Գրաֆիկներ և տվյալների հավելված 

		Իսպաներեն



Անգլերեն



		Լիովին համաձայն եմ



Համաձայն եմ







		Լիովին համաձայն եմ



Համաձայն եմ





		

Չեզոք



Լիովին համաձայն եմ



Համաձայն եմ







			Լիովին համաձայն եմ



Համաձայն եմ





		

Առողջապահական մատակարար



Համայնքային խումբ



Ընկեր/ընտանիք/հարևան



Այլ











		Միացե՛ք  գործընկերների ցուցակին   LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov կայքում։







		Միջոցառման ամփոփում, հունվար 16, 2018

		Լոս Անջեեսի շրջանի առողջության արդարության կենտրոն,
Համայնքային լսումների նիստ,

Սաութ Բեյ



		Առողջության արդարության կենտրոնը Լոս Անջելեսի շրջանի առողջության գործակալության նախաձեռնություն է՝ առաջնորդված հանրային առողջության վարչության կողմից։ Մեր աշխատանքն է երաշխավորել, որ յուրաքանչյուրը ԼԱ Անջելեսի շրջանում ունենա լավագույն առողջության և բարօրության համար անհրաժեշտ  հնարավորությունները և ռսուրսները։ Իբրև առաջին քայլ՝ կենտրոնը  ամբողջ շրջանով մեկ հյուրընկալեց լսումների նիստերը։ Նիստերը հրավիրեցին համայնքային գործընկերներին և տեղական համայնքի անդամներին՝ կիսելու իրենց ներդրումը, որը կօգնի կերտել կենտրոնի աշխատանքը։ Այս ամփոփումը արտացոլում է հետադարձ կապը՝ ստացված նիստի   ընթացքում, որը հյուրընկալվեց   Լոնգ Բիչ քաղաքում  և որին 102 մարդ մասնակցեց։





		Ակադեմիկոս/ համալսարաններ



Առողջապահական գործընկերներ

Ոչ առևտրային կազմակերպություններ

Մտահոգ բնակիչներ



Կառավարություն



Համայնքային կոալիցիաներ



Ո՞վ է մասնակցել այս նիստին։





		

























		Ինչը կարող ենք ավելի լավ անել









		

























Համայնքի ձայներ  
Ի՞նչը կդարձնի ապագա նիստերը ավելի լավը։

· Ապահովել  տարածք համայնքի անդամների համար խոսելու իրենց համար կարևոր թեմաների մասին (հայտնի նաև՝ լսումների նիստ, ոչ սեմինարային նիստ)։

· Ավելի լավ և ավելի մեծ վայր ավելի շատ կանգառման տարածքով։  

· Մղել մարդկանց և կազմակերպություններին, որոնք չեն հավատում այս շարժմանը իրենց մասնաբաժինը ունենալ  այստեղ։ 

· Հանդիպել համայնքի անդամների տարածքներում, ինչպես համայնքի կենտրոնը։ Ապահովել լսումների նիստերը մշակութային համայնքի անդամներով։ 

· Կազմակերպել առանձին նիստ ռասայական հիմքի  վրա և համայնքային վայրում։

· Համոզվել, որ հաշմանդամությունները քողարկվում են առողջության սոցիալական գործոնների բոլոր սյունակների միջոցով, ինչպես ռասիզմ/խտրականություն։



		Գելարի Ուոքի գլխավոր գաղափարները  

Մասնակիցները  հետադարձ կապ են ապահովել Կենտրոնի հինգ  հիմնական  նախաձեռնությունների նախնական տվյալների  ամփոփումների  պստառային տարբերակների վերաբերյալ․ այդ   նախաձեռնություններն են՝ նորածնային մահացություն, բնապահպանական արդարություն, սեռավարակներ,  առողջության թաղամասեր և  մշակութային և լեզվական  բանիմացություն։ Վեց հիմնական գաղափարներ են   նույնականացվել․



		

		Պատասխանատվության կանչել իշխանություն ունեցողներին 

Շատ հաճախ իշխանություն ունեցողները  ունակ են  խուսափելու  իրենց գործողությունների համար պատասանատվությունից․

բարելավել  ընթացիկ  վերահսկողությունը և  կանոնակարգումը՝ պատասխանատվության կանչելու ընկերությունններին համայնքին վնասելու համար։

		

		Կիսել որոշում կայացնելու  ուժը  համայնքի հետ 

Աջակցել համայնքներին՝ սահմանելու  և չափելու  հակադիր առողջական պայմանները՝  որոշում կայացնելու նկատմամբ հավասար հասանելիությամբ․  կիսել  համայնքի հաջողությունները  համայնքի հետ,  օգտագործել  լավագույն պրակտիկաները ավելի մեծ ազդեցության համար։



		 

		Շարունակել ռասայական պատմությամբ և գիտությամբ  սատարվող  բաց քննարկումը

Շարունակել  հասցեագրել  կառուցվածքային ռասիզմը, տրավման և սթրեսը,  հետագայում  հասցեագրել միջսեկտորայնությունը և  այսօր ռասիզմի   միջսեկտորային բնույթը, ընդգծել, որ  ռասիզմը   մարդկանց կյանքի ամենօրյա մաս է և ազդում  է  առողջության  արդյունքների վրա։

		

		Խթանել  արդար ներդրումներ  համայնքների համար

Երաշխավորել ներդրում նրանց մոտ, որոնք    կատարում են աշխատանքը,  ինչպես  խթանողները և  համայնքի  աշխատողները, ներդնել   գունավոր ռասաների  համայնքներում և աջակցել  սևամորթ մայրերին և  նրանց  երեխաներին։ 



		





		Առաջնորդությունը  պետք  է  արտացոլի  համայնքը

Աշխատանքի  ընդունել  անձնակազմի, որը ներկայացնում է համայնքը, նրանք, ովքեր  կրել  են այդ խնդիրների հետևանքները,  պետք  է  առաջնորդեն աշխատանքը, հաստատեն   մշակութային համեստության    արձանագրություն և ուղենիշներ,  և վերապատրաստել  ծառայություններ մատուցողներին  մշակութային համեստության պրակտիկաներում։ 

		

		Օգտագործել տվյալներ՝  հասցեագրելու  անդունդները և կարիքները  համայնքում

Պարզ  և հակիրճ  տեսողական նյութերը  կարևոր են, ավելի շատ փոխազդեցություն  է անհրաժեշտ, ավելի քիչ խոսքեր,  համոզվել, անպայման  ներառել սեռափոխված անհատներին  տվյալների բազաներում,  աշխատել հիվանդությունների   ավելի լավ  հետազոտության  ուղղությամբ գունավոր ռասաների համայնքների համար։ 







		Փոքր խմբերով քննարկումներից նույնականացրած գլխավոր կարիքները

Մասնակիցներ բաժանվեցին փոքր խմբերի՝ քննարկելու, թե ինչպես կարող է Կենտրոնը լավագույնս աջակցել համայնքի՝  առողջության արդարություն  կառուցելու ջանքերին։  Այդ քննարկումների ժամանակ հետևյալ կարիքները ի հայտ եկան։ 



		

		Իմանալ, թե ինչպես են  մարդիկ  սահմանում իրենղ սեփական պատմությունը և ինքնությունը

Կառուցել ուժ  համայնքներում՝ կերտելու   իրենց  սեփական  առողջությունը քաղաքականության և  համակարգերի փոփոխության միջոցով, ստեղծել  տարածք    բոլոր  սպեկտորների մարդկանց  ինքնանույնականացման  համար, կառուցել գունավոր ռասաների  համայնքների ներգրավվածությունը։ 

		

		Ներգրավվել  իմաստալից  համայնքային   ներգրավվածության և  մոբիլիզացման մեջ

Աշխատել՝  կառուցելու վստահություն, լսել  համայնքի անդամներին իրենց  տարածքներում, ինչպես եկեղեցիները և դպրոցները,  ճանաչել  համայնքի առաջամարտիկներին,  պայմանագիր ստորագրել և վճարել  վստահելի գործընկերներին՝ կատարելու  ներգրավման աշխատանք։



		





		Կապել մարգինալացած  համայնքներին  որոշում կայացնողների հետ 

Ապահովել վերապատրաստում և  կառուցել  կարողություն համայնքների համար՝  վարելու բարդ քաղաքականության համակարգեր, համախմբել  տարբեր  գիտաճյուղերը։ 

		

		Կենտրոնանալ աշխատուժի զարգացման վրա

Վերապատրաստել  Շրջանի ներկայիս  աշխատուժը, աշխատակազմը, կառավարումը, ծառայություններ մտուցողներին, ընդունել անհարմարությունը, գտնել ուղիներ՝ վերապատրաստելու և աշխատանքի ընդունելու համայնքի անդամներին։ 



		





Ուրիշ էլ ո՞ւմ մասնակիցները կցանկանան, որ կենտրոնը  ներգրավի։



		· ՁԻԱՀ-ի սննդի պաշար 

· Ամերիկյան/հնդկացիական/ Ալիասկայի բնիկ համայնքներ,

· Սևամորթ կանայք հանուն բարեկեցության,

· Սևամորթ մանուկների առողջության  պայմանագրորդներ,

· Առողջ համայնքների կառուցում – Լոնգ Բիչ,

· Կամբոջիական պաշտպանության համագործակցություն,

· Քաղաքային խորհրդի անդամներ,

· Համայնքային կազմակերպություններ,

· Համայնքային համակարգող խորհուրդներ,

		· Համագործակցային խնամքի մոդել, ինչպես ԱԻՀԱԼ (Առաջ մղել ինտեգրված հոգեկան առողջության լուծումներ) կենտրոնը, 

· Աշխատանքի վարչություն,

· Արդարադատության վարչություն,

· Հավատի վրա հիմնված կազմակերպություններ,

· ԼԳԲՏԱ կենտրոններ բարելավելու համար միասեռական տղամարդկանց, սեռափոխված և անորոշ անձանց համայնքների խնամքի ծառայությունը,

· Լոնգ Բիչ լեզվական հասանելիության միություն,

· Մայրիկի թաղամաս ծրագիր,

		· Մայրերն ընդդեմ հարբած վիճակում մեքենա վարելուն,

· Առաջ մղել ցանցերը,

· Դպրոցական երկլեզվանի ծնողական խմբեր,

· Տրավմաների կանխարգելման նախաձեռնության (ՏԿՆ) համայնքներ, ինչպիսիք Վիլոուբրուքը, Ֆլորենս Ֆայրսթոնը և ոչ կորպորատիվ Քոմփթոնը,

· Քաղաքային ծրագրման խմբեր, որոնք աշխատում են վերանորոգման վրա,

· Երիտասարդների և ընտանեկան կենտրոններ, ինչպիսիք ԵՏՔԱ-ն և Տղաների և աղջիկների ակումբներ։



		Ինչպե՞ս կօգտագործվի տեղեկատվությունը։ 

Համայնքային լսումների նիստերը  միայն  սկիզբն են։ Ձեր խանդավառությունը և   նվիրվածությունը  առողջական  արդարությանը իսկապես  արտացոլում են   համայնքների տեսլականը, որոնք նախաձեռնություն են ստանձնում՝ նույնականացնելու  իրենց  առողջությունն ու բարօրությունը և   պայքարելու  դրանց համար։  Մենք 

· կվերանայենք տվյալների  ամփոփումներն՝ ըստ հիմնական գաղափարների,

· կստեղծենք  լավագույն պրակտիկաների, միությունների, հաղորդակցությունների և  ռազմավարական  այլ  ջանքերի ցուցակներ,

· կհասցեագրենք  գլխավոր կարիքները՝ տեղեկացնելու Կենտրոնի աշխատանքային ծրագրի մասին, առաջնահերթություն տալու  հատուկ ծառայություններին, որոնք   մասնակիցները կցանկանային, որ կենտրոնը  մատուցնի կամ ընդլայնի և

· կներգրավենք առաջարկված  հիմնական գործընկերներին։










Գրաֆիկներ  և տվյալների հավելված 

		Իսպաներեն



Անգլերեն



		Չեզոք



Լիովին համաձայն եմ



Համաձայն եմ







		Ընդհանրապես համաձայն չեմ



Չեզոք



Լիովին համաձայն եմ



Համաձայն եմ





		

Համաձայն չեմ



Չեզոք



Լիովին համաձայն եմ



Համաձայն եմ







		Ընդհանրապես համաձայն չեմ



Լիովին համաձայն եմ



Համաձայն եմ





		



Առողջապահական մատակարար



Այլ



Ընկեր/ընտանիք/հարևան



Համայնքային խումբ











		Միացե՛ք  գործընկերների ցուցակին   LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov կայքում։










		Միջոցառման ամփոփում, հունվար 30, 2018

		Լոս Անջեեսի շրջանի առողջության արդարության կենտրոն, 
Համայնքային լսումների նիստ,

Եղջերւների հովիտ



		Առողջության արդարության կենտրոնը Լոս Անջելեսի շրջանի առողջության գործակալության նախաձեռնություն է՝ առաջնորդված հանրային առողջության վարչության կողմից։ Մեր աշխատանքն է երաշխավորել, որ յուրաքանչյուրը ԼԱ Անջելեսի շրջանում ունենա լավագույն առողջության և բարօրության համար անհրաժեշտ  հնարավորությունները և ռսուրսները։ Իբրև առաջին քայլ՝ կենտրոնը  ամբողջ շրջանով մեկ հյուրընկալեց լսումների նիստերը։ Նիստերը հրավիրեցին համայնքային գործընկերներին և տեղական համայնքի անդամներին՝ կիսելու իրենց ներդրումը, որը կօգնի կերտել կենտրոնի աշխատանքը։ Այս ամփոփումը արտացոլում է հետադարձ կապը՝ ստացված նիստի   ընթացքում, որը հյուրընկալվեց   Լանկաստեր քաղաքում  և որին 47 մարդ մասնակցեց։



		Ով է մասնակցել այս նիստին։



Ակադեմիկոս/ համալսարաններ



Առողջապահական գործընկերներ

Ոչ առևտրային կազմակերպություններ

Մտահոգ բնակիչներ



Կառավարություն







		



























		Ի՞նչը կարող ենք ավելի լավ անել։ 









		Համայնքային ձայներ  
Ինչը  կդարձնի ապագա նիստերը ավելի լավը։

· Ավելի շատ հրապարակայնացնել տարբեր կազմակերպություններում, որպեսզի ավելի շատ մարդիկ համայնքում իրազեկ լինեն և կարողանան հաճախել հանդիպումներին։ 

· Ավելի երկար ժամանակ գործունեություններին և հանդիպման ու ողջույնի ժամանակ շփվելու համար։

· Ոչինչ – լավ էր, կցանկանայի ավելի շատ համայնքի անդամներ։

· Հստակ տեղեկություն այն մասին, թե առողջության արդարության կենտրոնը ինչ կարող է անել։

· Ես հրավիրում եմ համայնքին խոսելու  օրենսդիրների հետ՝ երաշխավորելու, որ նրանք տեղյակ լինեն համայնքի հարցերից։ 



		Գելարի Ուոքի գլխավոր գաղափարները  

Մասնակիցները  հետադարձ կապ են ապահովել Կենտրոնի հինգ  հիմնական  նախաձեռնությունների նախնական տվյալների  ամփոփումների  պստառային տարբերակների վերաբերյալ․ այդ   նախաձեռնություններն են՝ նորածնային մահացություն, բնապահպանական արդարություն, սեռավարակներ,  առողջության թաղամասեր և  մշակութային և լեզվական  բանիմացություն։ Վեց հիմնական գաղափարներ են   նույնականացվել․



		

		Նպաստել  համայնքային խմբերի և տեղական  պաշտոնյաների  միջև համագործակցությանը  

Աջակցել ջանքերին՝ փոխազդելու  ընտրված ներկայացուցիչների հետ, ապահովել  հարթակ   առաջնորդների համար  համայնքում, որպեսզի խոսեն,  համակարգել համայնքը՝  ստեղծելու միացյալ  նպատակներ։  

		

		Օգտագործել քարտեզներ՝  հասցեագրելու  անդունդները և կարիքները  համայնքում

Պարզ  և հակիրճ  տեսողական նյութերը  կարևոր են։ Քարտեզներն օգնում են  կիսել  համայնքներում  տարբերությունները և անարդարությունները շրջանով մեկ։ Գրաֆիկները հեշտ է հասկանալ։ Ավելի շատ փոխազդեցություն  է անհրաժեշտ, ավելի քիչ՝ խոսքեր։  



		

		Շարունակել բաց քննարկում՝ սատարված ռասայական պատմությամբ և գիտությամբ

Շարունակել  հասցեագրել  կառուցվածքային ռասիզմը, տրավման և սթրեսը,  հետագայում  հասցեագրել միջսեկտորայնությունը և  այսօր ռասիզմի   միջսեկտորային բնույթը, ընդգծել, որ  ռասիզմը   մարդկանց կյանքի ամենօրյա մաս է և ազդում  է  առողջության  արդյունքների վրա։

		

		Առաջնորդությունը  պետք  է  արտացոլի  համայնքը

Աշխատանքի  ընդունել  անձնակաղմի, որը ներկայացնում է համայնքը, նրանց, ովքեր  կրել են այդ խնդիրների հետևանքները, պետք  է  առաջնորդեն աշխատանքը։



		

		Պարզեցնել համագործակցությունը  ծառայությունների միջև 

Աջակցել  համագործակցության ջանքերին և  ավելի լավ  խնամքին համայնքների միջև, խրախուսել  ոչ ավանդական գործընկերներին՝ մասնակցություն ունենալու  լուծումների վրա կենտրոնացած  ջանքերում։ 

		

		Կենտրոնանալ վերապատրաստման և աշխատուժի  զարգացման վրա

Վերապատաստել շրջանի աշխատուժը, սպասարկող անձնակազմը, կառավարումը, բժիշկներին, ապահովել վերապատրաստում  համայնքի համար՝ օգտագործելով   անվտանգ  տարածքներ, ինչպիսիք եկեղեցիները և դպրոցները,  հաստատել մշակութային համեստության արձանագրություն և ուղենիշներ և  վերապատրաստել  ծառայություններ մատուցողնեին  մշակութային  համեստության պրակտիկաներում։ 







		Փոքր խմբերով քննարկումներից նույնականացրած գլխավոր կարիքները

Մասնակիցներ բաժանվեցին փոքր խմբերի՝ քննարկելու, թե ինչպես կարող է Կենտրոնը լավագույնս աջակցել համայնքի՝  առողջության արդարություն  կառուցելու ջանքերին։  Այդ քննարկումների ժամանակ հետևյալ կարիքները ի հայտ եկան։ 



		

		Ներգրավվել  իմաստալից  համայնքային   ներգրավվածության և  մոբիլիզացման մեջ

Աշխատել՝  կառուցելու վստահություն, լսել  համայնքի անդամներին իրենց  տարածքներում, ինչպես եկեղեցիները  և դպրոցները,  ճանաչել  համայնքի առաջամարտիկներին,  պայմանագիր ստորագրել և վճարել  վստահելի գործընկերներին՝ կատարելու  ներգրավման  աշխատանք։

		

		Կիսել որոշում կայացնելու  ուժը  համայնքի հետ 

Աջակցել համայնքներին՝ սահմանելու  և չափելու  հակադիր առողջական պայմանները՝  որոշում կայացնելու նկատմամբ հավասար հասանելիությամբ,  կիսել  համայնքի հաջողությունները  համայնքի հետ։



		

		Խթանել դրամաշնորհային  ֆինանսավորման  հնարավորությունները  համայնքի համար

Աջակցել համայնքի ջանքերին՝  օգտագործելու ֆինանսական  կապիտալը, երաշխավերել հաշվետվություն, աջակցել  և ֆինանսավորել ծրագրեր, որոնք  հիմնված են գիտության վրա։ 

		

		Զարգացնել  համագործակցության   ռազմավարություն, որն  օգտգործում է  տարբեր ուղիներ 

Մի՛ հաղորդակցվեք սովորականի պես, օգտագործեք  այլ ուղիներ, ինչպիսիք   բերանացի խոսքը,  տեասնյութերի բովանդակությունը, հասնե՛ք տարբեր և ոչ ավանդական գործընկերներին։



		





Ուրիշ էլ ո՞ւմ մասնակիցները կցանկանան, որ Կենտրոնը ներգրավի։



		· Եղջերուների հովտի՝ կրծքով կերակրման միություն,

· Հակառասիստական և հակաճնշումային թրեյնինգային խմբեր,

· Սևամորթ երեխաների առողջություն,

· Սևամորթ կանայք հանուն բարեկեցության, 

· Քաղաքային ծրագրողներ,

· Համայնքային քոլեջներ,

		· Մշակութային  բազմազան կենտրոններ,

· Հզորացնել սերունդներին,

· Հավատի վրա հիմնված համայնք,

· Առողջության ծառայություն մատուցողներ և բժիշկներ,

· Տեղական ընտրված պաշտոնյաններ,

· Լոս Անջելեսի շրջան՝ կապվելու մարդկանց հետ, ում այն ծառայում է,

· Լումոս Թրանսֆորմս,

		· Գինեկոլոգիական ծառայություններ մատուցողներ,

· Օգնության կենտրոններ,

· Պլանավորված ծնողավարություն, 

· Պրոմոտարաս,

· Համալսարաններ։





		Ինչպե՞ս կօգտագործվի տեղեկատվությունը։ 

Համայնքային լսումների նիստերը  միայն  սկիզբն են։ Ձեր խանդավառությունը և   նվիրվածությունը  առողջական  արդարությանը իսկապես  արտացոլում են   համայնքների տեսլականը, որոնք նախաձեռնություն են ստանձնում՝ նույնականացնելու  իրենց  առողջությունն ու բարօրությունը և   պայքարելու  դրանց համար։  Մենք 

· կվերանայենք տվյալների  ամփոփումներն՝ ըստ հիմնական գաղափարների,

· կստեղծենք  լավագույն պրակտիկաների, միությունների, հաղորդակցությունների և  ռազմավարական  այլ  ջանքերի ցուցակներ,

· կհասցեագրենք  գլխավոր կարիքները՝ տեղեկացնելու Կենտրոնի աշխատանքային ծրագրի մասին, առաջնահերթություն տալու  հատուկ ծառայություններին, որոնք   մասնակիցները կցանկանային, որ կենտրոնը  մատուցնի կամ ընդլայնի և

· կներգրավենք առաջարկված  հիմնական գործընկերներին։



		Միացե՛ք  գործընկերների ցուցակին   LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov կայքում։










Գրաֆիկներ և տվյալների հավելված 

		





Բոլոր գնահատումները կատարվել են ագլերենով 



		Ընդհանրապես համաձայն չեմ



Լիովին համաձայն եմ



Համաձայն եմ







		Համաձայն չեմ



Չեզոք



Լիովին համաձայն եմ



Համաձայն եմ



Իմ ձայնը լսվեց և ես հնարավորություն ունեցա տալու հարցեր/կիսելու կարծիքներ։





		Ընդհանրապես համաձայն չեմ



Չեզոք



Լիովին համաձայն եմ



Համաձայն եմ









			Ընդհանրապես համաձայն չեմ



Չեզոք



Լիովին համաձայն եմ



Համաձայն եմ





		Առողջապահական մատակարար



Համայնքային խումբ



Ընկեր/ընտանիք/հարևան



Այլ































Հղումներ













Total	

Neutral 	Agree 	Strongly Agree 	2.5000000000000001E-2	0.27500000000000002	0.7	















Total	

Neutral 	Agree 	Strongly Agree 	0.22500000000000001	0.35	0.42499999999999999	















Total	

Neutral 	Agree 	Strongly Agree 	0.23076923076923078	0.35897435897435898	0.41025641025641024	















Total	

Disagree 	Neutral 	Agree 	Strongly Agree 	2.5000000000000001E-2	2.5000000000000001E-2	0.4	0.55000000000000004	



Ինչպես ես իմացա լումների նիստի մասին։































Total	

Health Care Provider 	Community Group 	Friend Family 	Other 	0.15789473684210525	0.21052631578947367	0.10526315789473684	0.52631578947368418	



Լսումների նիստի ամենաարժեքավոր մասը

Most Valuable Part of the Listening Session	

Խմբային գործունեություն/Ցանցային կապերի հաստատում /Գաղափաարների կիսում  	ԱԱԿ-ի նպատակների/նախաձեռնությունների մասին իմանալը	Համայնքային հետադարձ կապ	Ներկայացում	13	4	3	1	



Սյունակ 1	

Ավելի շատ ժամանակ ցանցային  կապերի հաստատման համար	Ավելի շատ օգնություն համայնքին	Սահմանափակ քննարկման թեմաներ	Օգնականներ	Ավելի շատ խմբային ներգրավածություն	Ներկայացումներ սենյակում	Ապահովել թարգմանչական ծառայություններ 	Հրավիրել կառավարական պաշտոնյաների	7	3	2	1	1	1	1	1	



Կատարված հարցումների լեզուն











Total	

English 	Spanish 	0.91304347826086951	8.695652	1739130432E-2	



Ես հասկանում եմ առողջության արդարությունը 

և թե ինչու է այն կարևոր։











Total	

Agree	Strongly Agree 	0.34782608695652173	0.65217391304347827	



Իմ ձայնը լսվեց և ես հնարավորություն ունեցա տալու հարցեր/կիսելու կարծիքներ։











Total	

Neutral 	Agree 	Strongly Agree 	4.7	619047619047616E-2	0.23809523809523808	0.7142857142857143	



 Ես իմացա ԱԱԿ-ի նպատակների և ծրագրերի մասին։











Total	

Neutral 	Agree	Strongly Agree 	8.6956521739130432E-2	0.47826086956521741	0.43478260869565216	



Լսումների նիստը իմ ժամանակի լավ օգտագործում եղավ։











Total	

Agree	Strongly Agree 	0.31818181818181818	0.68181818181818177	



Ինչպես ես իմացա լսումների նիստի մասին։











Total	

Health Care Provider 	Community Group 	Friend/Family/Neighbor	Other 	4.7619047619047616E-2	0.2857142857142857	0.14285714285714285	0.52380952380952384	



Լսումների նիստի ամենաարժեքավոր մասը



Most Valuable Part of the Listening Session	

Խմբերի բաժանման նիստ	Լսումների մտահոգությունները, պատմություն	ները և գաղափարերը	Կենտրոնի մասին իմանալը	 Ցանցային կապերի հաստատման հնարավորություններ	Մասնակիցների բազմազանություն	Պրեզենտացիոն/նախնական փաստաթղթեր	5	11	3	2	2	3	



Column1	

Ավելի շատ օգնություն համայնքին 	Ավելի շատ ժամանակ ցանցային կապերի հաստատման  համար	Ավելի լավ վայր	Սահմանափակ քննարկման թեմաներ	ԱԱԿ գործողությունների բաղադրիչներ	Ապագա նիստերի վերաբերյալ տեղեկատվություն	Ապահովել թարգմանչական ծառայություններ	9	4	3	2	1	1	1	















Total	

English 	Spanish	0.93939393939393945	6.0606060606060608E-2	















Total	

Neutral 	Agree 	Strongly Agree 	6.0606060606060608E-2	0.27272727272727271	0.66666666666666663	















Total	

Strongly Disagree	Neutral 	Agree	Strongly Agree 	3.0303030303030304E-2	0.24242424242424243	0.18181818181818182	0.54545454545454541	















Total	

Disagree	Neutral 	Agree	Strongly Agree	6.0606060606060608E-2	0.24242424242424243	0.18181818181818182	0.51515151515151514	















Total	

Strongly Disagree	Neutral	Agree	Strongly Agree	3.0303030303030304E-2	6.0606060606060608E-2	0.33333333333333331	0.5757575757575758	



Ինչպես իմացա լսումների նիստի մասին



















Total	

Health Care Provider 	Community Group	Friend/Family/Neighbor	Other 	0.32142857142857145	0.21428571428571427	7.1428571428571425E-2	0.39285714285714285	



Լսումների նիստի ամենաարժեքավոր մասը



Խմբերի բաժանման գործունեություն	ԱԱԿ-ի նպատակների/նախաձեռնությունների մասին իմանալը	Ցանցային կապերի հաստատում	Ներկայացում 	ԶԼՄ տաղավար	11	5	2	1	1	



Սյունակ1	

Ավելի շատ համայնքային ներկայացուցչություն	Ավելի շատ քննարկման ժամանակ	Ավելի շատ ժամանակ  ցանցային  կապերի հաստատման համար   	Ավելի շատ տարածելու տեղեկատվություն	Ավելի շատ մասնակցություն	Ավելի լավ հրապարակայնություն	Օրակարգ / վայր 	5	2	2	1	1	1	1	











Total	

Strongly Disagree 	Agree 	Strongly Agree 	3.846	1538461538464E-2	0.42307692307692307	0.53846153846153844	











Total	

Strongly Disagree 	Disagree 	Neutral 	Agree 	Strongly Agree 	7.6923076923076927E-2	3.8461538461538464E-2	3.8461538461538464E-2	0.30769230769230771	0.53846153846153844	











Total	

Strongly Disagree 	Neutral 	Agree 	Strongly Agree 	3.8461538461538464E-2	3.8461538461538464E-2	0.30769230769230771	0.61538461538461542	























Total	

Strongly Disagree	Neutral 	Agree 	Strongly Agree 	3.8461538461538464E-2	0.11538461538461539	0.23076923076923078	0.61538461538461542	



Ինչպես ես իմացա լսումների նիստի մասին







































Total	

Healthcare Provider	Community Group	Friend/Family/Neighbor	Other	0.125	0.33333333333333331	0.16666666666666666	0.375	



Series 1	





Սպիտակ	Նհոպի	Ամերիկյան հնդկացի	Սև	Լատինո	Ասիացի	17.100000000000001	63.6	52.4	40.5	28.1	18	

Մահերը շաքարախտից  100,000 մեջ



Series 1	







Սպիտկ	Ասիացի	Սև	Լատինո	2.7	2.4	9	4.3	

Նորածնային մահացությունը  յուր․ 1000  ծնունդի մեջ



Series 1	





Սպիտակ	Ասիացի	Լատինո	Սև	0.16700000000000001	0.40200000000000002	0.26900000000000002	0.245	0.191	

Մեծահասյների % -ը, ովքեր առողջապահության նոնավոր աղբյուր չունեն



Series 1	





Վոլնաթ	Սերրիտոս	Ռոուլանդ Հայթս	Մեյուդ	Բեվեռլի Հիլզ	Պալմդեյ	Քոմփթոն	ԼԱ Քաղ․  խ․ շրջ․	Վեստմոնտ	Լանկաստեր	87.5	87.2	87.1	86.8	86.4	78.5	77.099999999999994	76.900000000000006	76.7	75.900000000000006	

Կյանքի տևողությունը ծնվելիս



Series 1	





Ռոուլանդ Հայթս	ԼԱ քաղ․ խ շրջ․ 5	Բելֆլաուր	Դոունի	ԼԱ քաղ․ խ շրջ․ 4	Հանթինգթոն Փարկ	ԼԱ քաղ․ խ շրջ․ 8	Լեյքուդ	Քոմփթոն	Լանկաստեր	1.3	2.1	2.2999999999999998	2.8	3	6.3	6.3	6.4	7	7.3	

Նորածնային մահացությունը  յուր․ 1000  ծնունդի մեջ





Series 1	





Մանհեթն լող․	Կալաբասաս	Ռանչո պալոս վերդես	Քլարեմոնթ	Ռեդոնդո լողափ	Արլ․ ԼԱ	ԼԱ  ք/խ շրջ. 9	ԼԱ  ք/խ շրջ. 1	Բել Գարդենս	Քուդահի	0.04	6.8000000000000005E-2	7.0000000000000007E-2	8.3000000000000004E-2	9.4E-2	0.42799999999999999	0.43	0.432	0.438	0.45600000000000002	

առանց առողջության ապահովագրության  մեծահասակների % -ը 



Men who Have Sex with Men	Միասեռական տղամարդիկ, [ЗНАЧЕНИЕ]

[], []

ներարկվող թմրամոլներ

Հետերոսեքսուալ կապ 9%



MSM	MSM-IDU	Injection Drug Users (IDU)	Heterosexual Contact	0.84	0.03	0.04	0.09	

Series 1	







Հետերոսեքսուալ/նոռմալ	երկսեռական	չգիտեմ	գեյ/լեզբուհի	0.10199999999999999	0.252	0.24199999999999999	0.153	

մեծահասակների %-ը, ովքեր մեծ դեպրեսիայի ռիսկի տակ են



Սպիտակ (հղում)	

մահերը շաքարախտից	նորածնային մահացության ցուցանիշ	ՄԻԱՎ հիվանդացության դեպքեր	դպրոցից հեռացման ցուցանիշներ	ավագ դպրոցը չավաևտող աշակերտների տոկոսը	փնտրված ապօրինի տեղափոխման ընթացքում կանգնեցնելու ժամանակ	 բանտարկությունը (յու․ 100,000ի մեջ)	մուտքերը խնամակալ ընտանիքներ (յուր․ 1,000 երեխայի համար)	մանկական աղքատության ցուցանիշ (2016)	գործազրկության ցուցանիշ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Սև	

մահերը շաքարախտից	նորածնային մահացության ցուցանիշ	ՄԻԱՎ հիվանդացության դեպքեր	դպրոցից հեռացման ցուցանիշներ	ավագ դպրոցը չավաևտող աշակերտների տոկոսը	փնտրված ապօրինի տեղափոխման ընթացքում կանգնեցնելու ժամանակ	 բանտարկությունը (յու․ 100,000ի մեջ)	մուտքերը խնամակալ ընտանիքներ (յուր․ 1,000 երեխայի համար)	մանկական աղքատության ցուցանիշ (2016)	գործազրկության ցուցանիշ	2.3684210526315788	3.333333333333333	2.8666666666666667	4.333333333333333	2.0674157303370784	3	12.463903120633443	6.0909090909090908	3.7530864197530862	2.0612244897959182	

Հարաբերական ցուցանիշների ցուցիչ 

(x անգամ ավելի հավանական է, որ սևամորթ անձը  վատ արդյունք ունենա)







Սպիտակ (հղում)	Մահերը շաքարախտից	Մանկական մա	հացության ցուցանիշ	ՄԻԱՎ-ից մահացության դեպքերը	Դպրոցից դուրս մնալու ցուցանիշ	Ավագ դպրոցը չավարտող աշակերտների % 	Խուզարկված ավտոճանապարհին	 Բանտարկվածություն (յուր․ 100,000 -ի համար ) 	Մուտքերը խնամակալ ընտանիքներ  յուր․ 1,000 երեխայի համար)	Մանկական աղքատության ցուցանիշ (2016)	Գործազրկության ցուցանիշ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Սև 	

Մահերը շաքարախտից	Մանկական մահացության ցուցանիշ	ՄԻԱՎ-ից մահացության դեպքերը	Դպրոցից դուրս մնալու ցուցանիշ	Ավագ դպրոցը չավարտող աշակերտների % 	Խուզարկված ավտոճանապարհին	 Բանտարկվածություն (յուր․ 100,000 -ի համար ) 	Մուտքերը խնամակալ ընտանիքներ  յուր․ 1,000 երեխայի համար)	Մանկական աղքատության ցուցանիշ (2016)	Գործազրկության ցուցանիշ	2.3684210526315788	3.333333333333333	2.8666666666666667	4.333333333333333	2.0674157303370784	3	12.463903120633443	6.0909090909090908	3.7530864197530862	2.0612244897959182	Լատինո	



Մահերը շաքարախտից	Մանկական մահացության ցուցանիշ	ՄԻԱՎ-ից մահացության դեպքերը	Դպրոցից դուրս մնալու ցուցանիշ	Ավագ դպրոցը չավարտող աշակերտների % 	Խուզարկված ավտոճանապարհին	 Բանտարկվածություն (յուր․ 100,000 -ի համար ) 	Մուտքերը խնամակալ ընտանիքներ  յուր․ 1,000 երեխայի համար)	Մանկական աղքատությ	ան ցուցանիշ (2016)	Գործազրկության ցուցանիշ	1.6432748538011694	1.5925925925925923	1.4	1.2666666666666666	1.5280898876404494	2	2.8313926408942711	1.5909090909090908	3.6049382716049383	1.3673469387755102	Ասիացի	---

---



Մահերը շաքարախտից	Մանկական մահացության ցուցանիշ	ՄԻԱՎ-ից մահացության դեպքերը	Դպրոցից դուրս մնալու ցուցանիշ	Ավագ դպրոցը չավարտող աշակերտների % 	Խուզարկված ավտոճանապարհին	 Բանտարկվածություն (յուր․ 100,000 -ի համար ) 	Մուտքերը խնամակալ ընտանիքներ  յուր․ 1,000 երեխայի համար)	Մանկական աղքատության ցուցանիշ (2016)	Գոր	ծազրկության ցուցանիշ	1.0526315789473684	0.88888888888888884	0	0.39999999999999997	0.68539325842696619	0	0.96180717279925487	0.31818181818181812	1.5555555555555556	0.91836734693877542	

Հարաբերական ցուցանիշերի ցուցիչ

(Անգամները, երբ ավելի հավանական է որ խումբը ունենա վատ արդյունքներ Սպիտակների հետ համեմատած)







Սյունակ 1	

Հանդիպումների ժամանակացույց	Սեղանների օգնականներ	Ավելի շատ համայնքային ներգրավվածություն 	Ավելի լավ հանդիպման վայր	Ավելի շատ առաջնորդության ներկայացում	Տեղեկություն ապագա լսումների վերաբերյալ	Ավելի շատ կենտրոնացում արմատական խնդիրների վրա	Ավելի շատ ժամանակ ցանցային կապերի հաստատման համար 	1	1	2	2	2	3	3	6	



Լսումների նիստի ամենարժեքավոր մասը

Լսումների նիստի ամենաարժեքավոր մասը	

Ամբողջ միջոցառումը	 Առողջության արդարության կենտրոնի մասին իմանալը 	Խմբերի բաժանման նիստեր	Լսումների մտահոգություններ և գաղափարներ  համայնքի անդամներից	2	6	7	11	



Գնահատման լեզու





English 	Spanish	0.61	0.39	















Total	

Agree 	Strongly Agree 	0.22580645161290322	0.77419354838709675	























Total	

Neutral 	Agree 	Strongly Agree 	0.1	0.23333333333333334	0.66666666666666663	















Total	

Disagree 	Agree 	Strongly Agree 	3.2258064516129031E-2	0.38709677419354838	0.58064516129032262	















Total	

Neutral 	Agree 	Strongly Agree 	3.2258064516129031E-2	0.19354838709677419	0.77419354838709675	













Total	

Health Care Provider 	Faith Organization 	Community Group	Friend/Family/Neighbor	Other 	0.20689655172413793	3.4482758620689655E-2	0.27586206896551724	0.13793103448275862	0.34482758620689657	



Լսումների նիստի ամենարժեքավոր մասը





Խմբերի բաժանման նիստ	Կենտրոնի մասին իմանալը	Ներկայացում	Գելերի Ուոք	Ցանցային կապերի հաստատում	Փոքր բաց նիստ	23	5	4	3	1	1	





Ավելի շատ համայնքային ներկայացուցչություն	Միջոցառումների ավելի երկար ժամանակ	Տարածելու ավելի շատ տեղեկատվություն	Ավելի շատ կենտրոնցում առաջնահերթ ոլորտների վրա	Ավելի շատ սննունդ	Ծառայություն մատուցողների ավելի շատ ներկայացուցչություն	10	8	4	1	1	1	















Total	

English 	Spanish 	0.92682926829268297	7.3170731707317069E-2	
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