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ՀԱՄԱՌՈՏԱԳԻՐ
1996 թ. Հայաստանում մինչև յոթ տարեկան երեխաների ստացիոնար
բուժօգնությունը պետպատվերի շրջանակում տրամադրվող ծառայությունների
փաթեթի մեջ էր և, հետևաբար, անվճար էր: Սակայն հիվանդանոցում
մանկաբուժական օգնության համար գանձվող օրինական և անօրինական
վճարումները շատ տարածված էին՝ պետական ցածր ֆինանսավորման
պատճառով: Առողջապահության նախարարությունը (ԱՆ), ընդունելով, որ
բուժծառայությունների մատչելիությունը խաթարող ֆինանսական արգելքները
կարող են սահմանափակել առողջապահական համակարգի այլ
բարեփոխումների արդյունավետությունը, 2008 թ. հուլիսի 1-ից Հայաստանում
ներդրեց Ծննդօգնության պետական հավաստագրի (ԾՊՀ) ծրագիրը, իսկ 2011 թ.
հունվարի 1-ից՝ Երեխայի առողջության պետական հավաստագրի (ԵԱՊՀ)
ծրագիրը՝ այս խնդիրը լուծելու համար: Վերջինիս նպատակն էր ապահովել
բավարար պետական ֆինանսավորում հիվանդանոցում մանկաբուժական
ծառայությունների իրական ծախսերը փոխհատուցելու համար, որպեսզի
վերացվեն անօրինական վճարումները և բարելավվի մանկական
հիվանդանոցային ծառայությունների մատչելիությունն ու որակը, ինչպես նաև
կրճատվի մանկական հիվանդանոցային մահացությունը:
Նոր ներդրված ԵԱՊՀ ծրագիրը գնահատելու և հետագայում ծրագրի վերաբերյալ
որոշումների կայացմանն օժանդակելու նպատակով տվյալներ տրամադրելու
համար Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի (ՀԱՀ) Առողջապահական
ծառայությունների հետազոտման և զարգացման կենտրոնը (ԱԾՀԿ),
համագործակցելով ԱՆ հետ, ԱՄՆ ՄԶԳ՝ Հայաստանում Հակակոռուպցիոն
գործողության մոբիլիզացիայի (ՀԳՄ) ծրագրի ֆինանսական աջակցությամբ
նախաձեռնեց Ծրագրի համապարփակ քանակական և որակական գնահատում:
Հետազոտությունն ուներ երկու հիմնական նպատակ՝ 1) գնահատել
հանրապետությունում մանկաբուժական ստացիոնար ծառայությունների համար
գանձվող անօրինական վճարումների չափը ԵԱՊՀ ծրագրի ներդրումից առաջ և
հետո՝ հոսպիտալացված 0-7 տարեկան երեխաների մայրերի (կամ հիմնական
խնամակալների) շրջանում ելակետային և միջնաժամկետ գնահատումների
միջոցով, և 2) ստանալ Ծրագրի վերաբերյալ որակական տվյալներ
բուժաշխատողների մոտեցումների, գործելակերպի, փորձառության և
գոհունակության մասին՝ Ծրագրի ներդրումից 5-6 ամիս անց բուժաշխատողների
շրջանում որակական հետազոտության միջոցով:
Քանակական հետազոտության համար օգտագործվել է քվազի-էքսպերիմենտալ
նախա- և հետծրագրային անկախ խմբերով հետազոտության ձևը
ստրատիֆիկացված (Երևան և մարզեր) պատահական ընտրության սկզբունքով:
Հարցմանը մասնակցել են մինչև յոթ տարեկան այն երեխաների
մայրերը/խնամակալները, որոնք ընտրված ժամանակաշրջանում ստացել են
ստացիոնար բուժօգնություն (ելակետային գնահատման ժամանակ՝ 2010 թ.
օգոստոս-դեկտեմբեր ամիսներին, միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ՝ 2011 թ.
մարտ-մայիս ամիսներին): ՀԱՀ ԱԾՀԿ հետազոտական թիմն օգտվել է Պետական
առողջապահական գործակալության (ՊԱԳ)՝ բոլոր հոսպիտալացված երեխաների
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տվյալների բազայից՝ հետազոտության համար ընտրված մասնակիցների ցանկը
ձևավորելու համար: Ընդհանուր առմամբ 1603 հոսպիտալացված երեխաների
մայրեր/խնամակալներ են մասնակցել հետազոտության երկու փուլերին (801-ը`
ելակետային և 802-ը՝ միջնաժամկետ գնահատումների ժամանակ):
Որակական հետազոտության ժամանակ կիրառվել է նպատակային, ըստ
հարմարության ընտրանքի ձևը՝ խորացված հարցազրույցների և խմբակային
քննարկումների մասնակիցներին ընտրելու համար: Հետազոտությունն
իրականացվել է Երևանում և վեց մարզում (Արարատում, Արմավիրում,
Գեղարքունիքում, Շիրակում, Լոռիում և Սյունիքում): Հիվանդանոցի
մանկաբույժներից և բուժքույրերից, ԱԱՊ մանկաբույժներից/ընտանեկան
բժիշկներից, հիվանդանոցի վարչական անձնակազմից և
փորձագետներից/որոշում կայացնողներից ընտրվել է հիսունվեց մասնակից՝
ընդգրկվելով հետազոտական հինգ խմբում:
Տասնհինգ խորացված հարցազրույցների մասնակիցներ և ութ խմբակային
քննարկումների մասնակցած 15 բուժհաստատությունների 41 բուժաշխատողներ
տվյալներ են տրամադրել որակական հետազոտության համար: ՀԱՀ ԱԾՀԿ թիմը
կիրառել է SWOT ձևաչափը՝ որակական տվյալները վերլուծելու համարֈ Այն
ներառում է՝ 1) ուժեղ կողմեր (S), 2) թույլ կողմեր (W), 3) հնարավորություններ (O),
4) սպառնալիքներ (T):
ԵԱՊՀ ծրագրի միջնաժամկետ գնահատման համար առավել կարևոր են
քանակական հետազոտության հետևյալ արդյունքները`


Թե´ Երևանի և թե´ մարզերի բուժհաստատություններում վիճակագրորեն
հավաստի կերպով աճել է նրանց մասնաբաժինը, ովքեր հիվանդանոց դիմելիս
ներկայացրել են ԱԱՊ բժշկի կողմից տրված ուղեգիրը, իսկ միջնաժամկետ
գնահատման ժամանակ հարցվողների ճնշող մեծամասնությունը ներկայացրել
է նաև հավաստագիրը:



Միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ մանկաբուժական ստացիոնար
բուժօգնության համար որևէ վճարում կատարածների մասնաբաժինը կտրուկ
կերպով նվազել է ինչպես Երևանի, այնպես էլ մարզերի բուժհաստատություններում:



Երկու գնահատումների ժամանակ էլ Երևանի բուժհաստատություններում
բուժվածներն ավելի հաճախ են վճարումներ կատարել, քան մարզերում
բուժվածները:



Ընդհանուր վճարումների միջին գումարը վիճակագրորեն հավաստի կերպով
նվազել է մարզերի բուժհաստատություններում: Երկու գնահատումների
ժամանակ էլ կատարված վճարումների միջին գումարը հավաստիորեն ավելի
բարձր էր Երևանի, քան մարզերի բուժհաստատություններում:



Միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ նրանք, ովքեր որևէ վճարում էին
կատարել իրենց երեխայի ստացիոնար բուժօգնության համար, հայտնել են, որ
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ամենից հաճախ վճարել են դեղատնից դեղորայքի գնման, ապա՝ բժիշկներին
նվերներ տալու և հիվանդասենյակի համար:


ԵԱՊՀ ծրագրի ներդրումից հետո տարբեր տեսակի վճարումների (ներառյալ`
բժիշկներին, բուժքույրերին, մայրապետերին տրված գումարները, գործիքային
հետազոտությունների և լաբորատոր անալիզների համար կատարված
վճարումները) հաճախականությունը հավաստիորեն նվազել է ինչպես
Երևանի, այնպես էլ՝ մարզերի հիվանդանոցներում:



Միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ բուժաշխատողների նվերների համար
վճարում կատարողների ընդհանուր թիվը հավաստիորեն նվազել է բոլոր երեք
տիպի բնակավայրերում ելակետային գնահատման համեմատությամբ, ինչպես
նաև` Երևանի և մարզերի բուժհաստատություններում:



Բոլոր երեք տիպի բնակավայրերում միջինում նույն գումարն էր ծախսվել
բուժաշխատողների նվերների համար ինչպես ելակետային, այնպես էլ
միջնաժամկետ գնահատումների ժամանակ, և այն հավաստիորեն չէր
փոփոխվել ելակետային գնահատումից ի վեր:



Միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ հարցված գրեթե բոլոր մայրերը/
խնամակալները տեղյակ էին մինչև յոթ տարեկան երեխաների համար
հիվանդանոցում անվճար բուժօգնություն ստանալու իրենց իրավունքներինֈ
Իրազեկվածության մակարդակի նկատված աճը վիճակագրորեն բարձր
հավաստիության էր, և բուժաշխատողների դերն այդ տեղեկությունների
տրամադրման գործընթացում հավաստիորեն աճել էր բոլոր երեք տիպի
բնակավայրերում:



Հավաստագիր ստանալու ենթակա երեխաների մասնաբաժինը, ովքեր արդեն
ստացել էին ԵԱՊՀ, հավաստիորեն աճել է բոլոր երեք տիպի բնակավայրերում
մարտ/ապրիլ ամիսներից հետո: Այս ցուցանիշը հավաստիորեն ավելի բարձր
էր Երևանում, քան այլ քաղաքներում կամ գյուղերում բնակվողների շրջանում:



Միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ գրեթե բոլոր
մայրերը/խնամակալները, ովքեր օգտագործել էին ԵԱՊՀ, գոհ էին Ծրագրից:
Գոհունակության ցուցանիշն ավելի բարձր էր մարզերի, քան Երևանի
բուժհաստատություններում:



Անկախ հիվանդանոցի տեղակայումից (մարզում, թե Երևանում)՝
հավասարապես նույն մասնաբաժնով (85%-ից ավելի) հարցվողներ «լավ» կամ
«շատ լավ» են գնահատել իրենց երեխային մատուցած բուժօգնության որակը
միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ: Ելակետային գնահատումից ի վեր
նրանց մասնաբաժինը հավաստիորեն աճել է մարզերի
բուժհաստատություններում և չի փոփոխվել Երևանի
բուժհաստատություններում:



Թե´ ելակետային և թե´ միջնաժամկետ գնահատումների ժամանակ
ստացիոնար բուժօգնության տարբեր կողմերի որակին և առավելապես՝
բուժաշխատողներին վերաբերող գնահատականները շատ բարձր էին ինչպես
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Երևանի, այնպես էլ մարզերի բուժհաստատությունների համար:
Բուժօգնության մյուս կողմերը (բուժհաստատության շենքային պայմանները,
մաքրությունը, բժշկական սարքավորումների և դեղորայքի/բժշկական
պարագաների առկայությունը) կրկին զգալիորեն բարձր էին գնահատվել
Երևանի բուժհաստատությունների համար (թե´ ելակետային և թե´
միջնաժամկետ գնահատումների ժամանակ), և ոչ այնքան բարձր՝ մարզերի
բուժհաստատությունների համար:


Բոլոր երեք տիպի բնակավայրերում վիճակագրորեն հավաստի կերպով
նվազել է նրանց մասնաբաժինը, ովքեր հայտնել են, որ իրենց երեխան
բուժօգնության կարիք է ունեցել հիվանդանոցից դուրս գրվելուց հետո, սակայն
նրանք բժշկի չեն դիմել:



Բոլոր երեք տիպի բնակավայրերում հավաստիորեն նվազել է այն
հարցվողների մասնաբաժինը, ովքեր հայտնել են, որ ի վիճակի չէին հոգալու
իրենց երեխայի բուժման ծախսերը:



Բուժօգնության որակը բարելավելու համար ըստ կարևորության նշված
առաջարկությունների հերթականությունը նշանակալիորեն փոփոխվել է
ինչպես Երևանի, այնպես էլ մարզերի բուժհաստատությունների համարֈ
Միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ անօրինական վճարումների
վերացման առաջարկն ավելի հազվադեպ էր նշվում: Բուժաշխատողների
աշխատավարձերի բարձրացումը հիվանդանոցում բուժծառայությունների
որակի բարելավման համար ամենից հաճախ ներկայացված
առաջարկություններից էր:

Քանակական հետազոտության արդյունքներն ակնհայտորեն փաստում են, որ
Երեխայի առողջության պետական հավաստագրի ծրագիրը նշանակալի
ազդեցություն է թողել՝ նվազեցնելով անօրինական վճարումները
մանկաբուժական հիվանդանոցներում և բարձրացնելով 0-7 տարեկան
երեխաներին մատուցվող բուժծառայությունների մատչելիությունը նրանց համար,
ովքեր անցյալում ֆինանսական դժվարությունների պատճառով չէին կարող դիմել
բուժօգնության: Այն նաև վկայում է, որ անհրաժեշտ է բարձրացնել
բուժաշխատողների աշխատավարձերը և բարելավել դեղորայքի
մատակարարումը բուժհաստատություններում, իսկ մարզերի
բուժհաստատություններում բարելավել շենքային պայմանները և ապահովել
բժշկական սարքավորումներով:
Որակական հետազոտության տվյալները հաստատում են, որ Ծրագիրը դրական
ազդեցություն է ունեցել՝ մանկաբույժների աշխատավարձերի բարձրացման,
անօրինական վճարումների նվազման, ստացիոնար մանկաբուժական
ծառայությունների մատչելիության բարելավման, պետության նկատմամբ
բնակչության վստահության բարձրացման, ԱՆ կողմից ֆինանսական հոսքերի
ավելի լավ վերահսկման և մոնիտորինգի բարելավման շնորհիվ: Սակայն Ծրագրի
ֆինանսավորման պակասը հանգեցնում է բուժաշխատողների անբավարար
վարձատրմանը, ուղեգրումները և հոսպիտալացումները կանոնակարգող
չափորոշիչների բացակայությանը, տեղեկության ոչ լիարժեք տարածմանը և
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ցածրորակ ծառայությունների առկայությանը (ոչ անհրաժեշտ ուղեգրումների,
աշխատանքի ծանրաբեռնվածության բարձրացման, բուժաշխատողների
շահագրգռվածության նվազման, հոսպիտալացումների թվի սահմանափակման և
հիվանդանոցում մնալու տևողության նվազման պատճառով)ֈ Բացի այդ,
մանկաբույժների՝ ոլորտից հեռանալու խնդիրը ևս լուրջ անհանգստության տեղիք
է տալիս:
Ծրագրի հետագա հզորացման և շարունակականության ապահովման
նպատակով հետազոտության մասնակիցները ներկայացրել են Ծրագրի
բարելավման հետևյալ հնարավորությունները` 1) բարելավել Ծրագրի
ֆինանսավորումը՝ բուժաշխատողներին ըստ կատարած իրական աշխատանքի
վարձատրելու նպատակով, 2) հզորացնել Ծրագրի կանոնակարգումը և
մոնիտորինգը, 3) մշակել ցուցումների ստանդարտ ցանկ ամբուլատոր և
ստացիոնար բուժօգնության տրամադրման և պոլիկլինիկայից հիվանդանոց
ուղեգրումների համար, 4) ներդնել համավճար հիվանդանոցում ամբուլատոր
ծառայությունների համար, 5) հզորացնել ԱԱՊ ծառայությունները՝ Ծրագրին
ավելի լավ օգնելու նպատակով, 6) բարձրացնել բնակչության և
բուժաշխատողների իրազեկվածությունը Ծրագրի շրջանակներում և առաջնային
օղակի կողմից տրամադրվող ծառայությունների վերաբերյալ:
Այս գնահատման մյուս նպատակն էր ներկայացնել մանկաբարձական
ծառայությունների վճարումների դինամիկ պատկերը ժամանակի ընթացքում և
նկարագրել նախածննդյան և մանկաբարձական ծառայությունների համար
կատարված վճարումները 2008 թ. հուլիսի 1-ին Ծննդօգնության պետական
հավաստագրի ծրագրի ներդրումից հետո: Կատարվել է մանկաբարձական
ծառայությունների անօրինական վճարումների ժամանակային վերլուծություն
ընդհանուր հարցվողների շրջանում ՝ ընդգրկելով 2008 թ. հուլիսից մինչև 2011 թ.
հուլիսն ընկած ժամանակահատվածը՝ կիսամյակային, ըստ տարվա եղանակների
և նաև ամսական կտրվածքներով, ըստ հաստատության տեղակայման (Երևան, թե
մարզ) և ըստ ծննդաբերման եղանակի (բնական ճանապարհով, թե կեսարյան
հատմամբ): Ժամանակի ընթացքում վճարումների միջև վիճակագրորեն հավաստի
փոփոխություն (ո՛չ նվազում, ո՛չ աճ) չի արձանագրվել: Ընդհանուր հարցվողների
շրջանում վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ընդհանուր վճարողների
մասնաբաժինը և վճարված գումարների միջինն ավելի բարձր էին Երևանի, քան
մարզերի բուժհաստատություններում, իսկ կեսարյան հատման համար
վճարողների մասնաբաժինը և վճարված գումարների միջինն ավելի բարձր էր,
քան բնական ճանապարհով ծննդաբերման համար նույն ցուցանիշները:
Մանկաբարձական ծառայությունների անօրինական վճարումների հիմնական
մասը կազմում էին «մաղարիչի» համար կատարված ծախսերըֈ «Մաղարիչի»
համար գումար ծախսածների մասնաբաժինը և ծախսված գումարների միջինը
չէին տարբերվում Երևանի և մարզերի բուժհաստատությունների և բոլոր երեք
տիպի բնակավայրերի միջև, մինչդեռ կեսարյան հատման համար այդ
ցուցանիշներն ավելի բարձր էին, քան բնական ճանապարհով ծննդաբերման
համար:
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Փաստաթղթերի վերանայում
Վերջին տասը տարիների ընթացքում Հայաստանում բուժծառայությունների
վերաբերյալ բազմաթիվ հետազոտություններն անդրադարձել են Հայաստանի
առողջապահական համակարգի հիմնական թերությանը, որը բացասաբար է
ազդում երկրի առողջապահության տարբեր կողմերի վրա, այն է՝ անբավարար
պետական ֆինանսավորումը, որը խոչընդոտում է առողջապահական
համակարգի բնականոն գործունեությունը և որոշակի մակարդակով որակյալ
բուժծառայությունների հավասար մատուցումը:1-6

Առողջապահական համակարգը, որ Հայաստանը ժառանգել է նախկին
Խորհրդային Միությունից, խիստ կենտրոնացված էր և տրամադրում էր
պետության կողմից ֆինանսավորվող բազմաթիվ ծառայություններ ամբողջ
բնակչությանը՝ առավելապես հիմնվելով երկրորդային և երրորդային
բուժօգնության վրա: Այն ուներ շատ լավ ձևավորված ենթակառուցվածք՝
մեծաքանակ բուժաշխատողներով և հիվանդանոցներում մահճակալներով, որոնք
ընդունված հիվանդների թվի համեմատությամբ ավելի շատ էին, քան
անհրաժեշտ էր:1, 2 Այդ ամենից հետո ամենամեծ դժվարությունը երկրի համար նոր
սոցիալ-տնտեսական պայմաններում այդքան բարդ և անարդյունավետ
համակարգը պահպանելն էր: Մինչդեռ պետական ֆինանսավորումն
առողջապահական համակարգի ֆինանսավորման միակ աղբյուրն էրֈ Այն
բավարար չէր համակարգը պահպանելու համար նույնիսկ մի շարք
բարեփոխումներից հետո, որոնք զգալիորեն նվազեցրին
բուժհաստատությունների, բուժաշխատողների և հիվանդանոցներում
մահճակալների թիվը:1 Վերջերս կատարված գնահատման համաձայն, թեև 20062008 թթ. ընթացքում պետական ծախսերն առողջապահության ոլորտում աճել են
13,9 միլիարդ ՀՀ դրամից մինչև 19,4 միլիարդ ՀՀ դրամ, այդ ծախսերի բաժինը
համախառն ներքին արդյունքի նկատմամբ (ՀՆԱ) նվազել է 1.48%-ից (2006 թ.)

10

մինչև 1.36% (2008 թ.)iֈ4 Այս ցուցանիշը երկու անգամ ցածր է, քան Անկախ
Պետությունների Համագործակցության (ԱՊՀ) երկրներում, չորս անգամ ավելի
ցածր, քան Եվրամիության երկրներում, և դասվում է աշխարհում ՀՆԱ-ի
նկատմամբ ամենից ցածր պետական առողջապահական ծախսեր ունեցող
երկրների ցուցանիշների շարքը:5, 6

2008 թ. պետական ծախսերը կազմում էին ընդհանուր առողջապահական
ծախսերի 38.7%-ը, մինչդեռ անօրինական վճարումները՝ 51.0%-ը: 4 Անօրինական
վճարումները դեռևս շարունակում են համարվել երկրում առողջապահական
ծախսերի ֆինանսավորման հիմնական աղբյուրըֈ Առողջապահական ազգային
հաշիվների (ԱԱՀ) տվյալների համաձայն՝ 2006 թ. այդ ծախսերի միայն 7-8%-ն է
կատարվել պաշտոնապես վճարովի ծառայությունների և 1,5%-ը՝ նշանակված
դեղորայքի գնման համար, մնացածը (ավելի քան 70%-ը) անօրինական
վճարումներ էին:7 Անօրինական վճարումների մեծ քանակը հանգեցնում է մի
շարք բացասական հետևանքների, այդ թվում՝ առողջապահական
ծառայությունների (հատկապես՝ ավելի թանկարժեք ծառայությունների, ինչպիսին
է ստացիոնար բուժօգնությունը) վատ սպառմանը, որակյալ առողջապահական
ծառայությունների անհավասար մատչելիությանը և առողջապահական
անցանկալի աղետալի ծախսերի բնակչության առավել անապահով խավի կողմիցֈ

Բոլոր տեսակի առողջապահական ծախսերից բնակչության համար ամենամեծ
ֆինանսական բեռը անօրինական վճարումներն են ՝ միջինում կազմելով
ընտանիքի եկամտի 6.2%-ը: Այս բեռն ավելի ծանր է բնակչության առավել աղքատ
խավի համար (նրանց եկամտի 14.7%-ը՝ հարուստների եկամտի 2%-ի
համեմատությամբ): 4 Գոյություն ունի կայուն դրական կապ եկամտի և
բուժծառայությունների սպառման միջև. որքան եկամուտը ցածր է, այնքան ցածր է
նաև սպառումը: 4 Բուժօգնության չդիմելու կամ նշանակված բուժումը չստանալու

i

Հղում կատարված աղբյուրի (4) համաձայն` այս մասնաբաժինը 2009 թ. հասել է 1.7%-ի`
միջնաժամկետ ծախսերի ձևաչափում սահմանված թիրախային արժեքի: Սակայն դա տեղի է
ունեցել ավելի շատ ՀՆԱ նվազման հետևանքով:
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հիմնական պատճառն այդ ծառայությունների համար բնակչության ցածր
վճարունակությունն էր:4, 8

Մինչև մեկ և մինչև հինգ տարեկան երեխաների մահացության ցուցանիշները
համարվում են առողջապահական համակարգի առավել զգայուն (հեշտությամբ
փոփոխման ենթակա) ցուցանիշներից երկուսը: ԱՆ պաշտոնական տվյալների
համաձայն՝ 2000-2009 թթ. ընթացքում մինչև մեկ տարեկան երեխաների
մահացությունը նվազել է 20,1-ից մինչև 12,4՝ 1000 բնակչի հաշվով:9 2005 թ.
Հայաստանում Ժողովրդագրության և առողջապահական հարցերի
հետազոտության (ԺԱՀՀ 2005) արդյունքում պարզվել է, որ այս ցուցանիշը նվազել
է 1996-2000 թթ. 30-ից (1000 կենդանածինների հաշվով) մինչև 26` 2001-2005 թթ. և
մինչև 13` 2006-2010 թթ. ընթացքում: Նույն ժամանակահատվածների ընթացքում
մինչև հինգ տարեկան երեխաների մահացության ցուցանիշը նվազել է 36-ից մինչև
30 և ապա՝ 16 համապատասխանաբար(1000 կենդանածինների հաշվով):10,11

Բազմաթիվ ցուցանիշներ վկայում են, որ երկրում երեխաների մահացության
հիմնական մասը կարելի է կանխել: Հիվանդանոցում ծնվելուց 24 ժամ հետո
երեխաների մահացության ցուցանիշը կազմում է 23.7% Երևանում և ավելի բարձր՝
58.7%, մարզերում (որոշ մարզերում նույնիսկ հասնելով 70-80%-ի): Երեխաների
տնային մահացությունները 2009-ին կազմում էին Երևանի բոլոր դեպքերի 2.6%-ը և
մարզերի՝ 28.1%-ը9: Այս ցուցանիշները փաստում են, որ Երևանի և մարզերի միջև
մանկաբուժական ծառայությունների սպառման, մատչելիության և որակի
որոշակի տարբերություններ կան: Երկրում մոր ու մանկան
բուժծառայությունների ենթակառուցվածքների և միջոցների գնահատման
վերաբերյալ կատարված նոր հետազոտությունը հայտնաբերել է այդ
տարբերությունների հնարավոր պատճառները՝ մարզերի հիվանդանոցներում
մանկաբուժական ծառայություններ տրամադրող բուժանձնակազմի պակասը,
սարքավորումների և պարագաների վատ վիճակը, բուժօգնության ցածր որակը:12
Մանկաբույժների թիվը զգալիորեն կրճատվել է ինչպես մարզային, այնպես էլ
Երևանի հիվանդանոցներում վերջին տասը տարիների ընթացքում:9 Սա
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բացատրվում է մանկաբուժական անձնակազմի ցածր վարձատրմամբ և
մարզերում նրանց աշխատելու համար խրախուսիչ միջոցառումների
բացակայությամբ:2

Բուժծառայությունների մատչելիությունը սահմանափակող գործոնները կարող են
լուրջ խոչընդոտ հանդիսանալ բնակչության առողջության բարելավմանն ուղղված
առողջապահական այլ բարեփոխումների համար, քանի որ շատերը ֆինանսական
դժվարությունների պատճառով չեն կարող դիմել բժշկի, նույնիսկ բարձրորակ
ծառայությունների տրամադրման պայմաններում:3 ԱՆ ընդունում է այս
խոչընդոտների վերացման անհրաժեշտությունն առաջին հերթին բնակչության
խոցելի և սոցիալապես անապահով խմբերի համար, որպեսզի ապահովվի
ծառայությունների հավասար և արդյունավետ մատուցում:

2003 թ. ԱՆ մշակել և ընդունել է «Մոր ու մանկան առողջության պահպանման
2003-2015 թթ. ռազմավարությունը»: Այս ամբողջական փաստաթուղթն ամփոփում
է երկրում մոր ու մանկան առողջության պահպանման ծառայությունների հետ
կապված բոլոր դժվարությունները և ներկայացնում է անհրաժեշտ
գործողությունների ողջ ցանկը: 13 Ռազմավարության մեջ նշված երկու հիմնական
խոչընդոտները վերաբերում են բուժծառայությունների ցածր մատչելիությանը և
մոր ու մանկան առողջության պահպանման բուժհաստատություններում ցանկալի
մակարդակից բավականին ցածր որակի ծառայությունների տրամադրմանը,
հատկապես՝ մարզերումֈ Այս խնդիրների լուծման հիմնական և արդյունավետ
միջոցը Ծննդօգնության պետական հավաստագրի (ԾՊՀ) ներդրումն էր 2008 թ.:14
Այս նախաձեռնությունն ապահովում էր մանկաբարձական և հետծննդաբերական
ծառայությունների անվճար տրամադրում բոլոր կանանց այս ծրագրի
շրջանակներում նշված ծառայությունների համար պետական ֆինանսավորման
երեք անգամ ավելացման շնորհիվ: ԾՊՀ ծրագիրը բավականաչափ հաջողված էր.
այն ավելի մատչելի էր դարձնում կանանց մատուցվող բուժօգնությունն
անօրինական վճարումների զգալի նվազման շնորհիվ:15 Մի շարք
հետազոտություններ ցույց են տալիս, որ այս մոդելը կարող է կիրառվել
Հայաստանում պետպատվերի շրջանակում տրամադրվող ծառայությունների
13

անօրինական վճարումների նվազման նպատակով, եթե այն լիարժեք կերպով
ֆինանսավորվի, լրջորեն ներդրվի և բուժաշխատողների վարձատրման
թափանցիկությունն ապահովվի:4,15

ԾՊՀ ծրագրի հաջող ընթացքից հետո վաղ մանկական տարիքի երեխաների
բուժօգնությունն ընտրվեց որպես նմանատիպ ներդրումների հաջորդ փուլֈ 2010 թ.
հոկտեմբերին ԱՆ հաստատեց մի հրաման՝ ներկայացնելով Երեխայի
առողջության պետական հավաստագրի ծրագիրը, որը պետք է ներդրվեր 2011 թ.
հունվարի 1-ից: Այս նախաձեռնությունը հիմնված էր 2009 թ. ՀՀ կառավարության
կողմից հաստատված «Երեխաների և դեռահասների առողջության պահպանման
և զարգացման 2010-2015 թթ. ռազմավարություն»-ում ընդգրկված
հայեցակարգերի վրա՝ նպատակ ունենալով բարելավել մինչև յոթ տարեկան
երեխաներին մատուցվող մանկաբուժական ստացիոնար ծառայությունների
մատչելիությունը և որակը՝ մանկական մահացությունը նվազեցնելու
նպատակով:16 2010 թ. դեկտեմբերին ԱՆ ընդունեց մի հրաման, որը հստակեցնում
էր ԵԱՊՀ ծրագրի ներդրման գործընթացները, և հաստատեց երկու փաստաթուղթ,
որոնք պետք է ներկայացվեին Ծրագրի ներդրման ընթացքում՝ 1) Երեխայի
առողջության պետական հավաստագիրը (նկար 1), 2) Երեխայի առողջության
անձնագիրը (նկար 2):17
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Պատկեր 1. Երեխայի առողջության
պետական հավաստագիրը

Պատկեր 2. Երեխայի առողջության
անձնագիրը

Պետպատվերի ներդրումից հետո մինչև յոթ տարեկան երեխաների
մանկաբուժական ստացիոնար օգնությունը պաշտոնապես անվճար էր: Սակայն
հիվանդանոցում մանկաբուժական օգնության համար տրվող օրինական և
անօրինական վճարումները շատ տարածված էին պետական ցածր
ֆինանսավորման պատճառով:2 ԵԱՊՀ ծրագիրն ունի երկու հիմնական նպատակ՝
1) ապահովել բավարար պետական ֆինանսավորում հիվանդանոցում
մանկաբուժական ծառայությունների իրական ծախսերը փոխհատուցելու և
անօրինական վճարումները վերացնելու նպատակով, 2) բարձրացնել
բնակչության իրազեկվածությունը մինչև յոթ տարեկան երեխաների (եթե նրանց
ծնողները ՀՀ քաղաքացիներ են)՝ հիվանդանոցում անվճար մանկաբուժական
ծառայություններից օգտվելու իրավունքի մասին:17 Այս նպատակներն
իրականացնելու համար մինչև յոթ տարեկան երեխաների ստացիոնար
բուժօգնության պետական ֆինանսավորումը գրեթե կրկնապատկվեց՝ 2010 թ. 3,5
15

միլիարդ ՀՀ դրամից հասնելով մինչև 6,4 միլիարդ դրամի:18 Պետական
առողջապահական գործակալությունը (ՊԱԳ) ակնկալում էր, որ ծրագրի
ներդրման արդյունքում մանկաբույժների աշխատավարձերը կբարձրանան 2010 թ.
40,000-50,000 դրամից մինչև 200,000-230,000 դրամ: Ծրագրի վերաբերյալ
բնակչության իրազեկվածությունը մասնակիորեն բարձրացվում էր՝ հավաստագրի
հակառակ կողմում և Երեխայի առողջության անձնագրում պետպատվերի
շրջանակներում հիվանդանոցներում անվճար տրամադրվող ծառայությունների
մասին ներկայացված տեղեկատվության միջոցով: Անձնագիրը պարունակում է
ԵԱՊՀ ծրագրի գործընթացների, երեխայի աճի և զարգացման, պատվաստումների
և երեխայի խնամքի և սնուցման վերաբերյալ կարևոր այլ տեղեկություններ
ծնողների համար: 17

2011 թ. հունվարից 1-ից 0-7 տարեկան երեխաների խնամակալները սկսեցին
ստանալ Երեխայի առողջության պետական հավաստագիրը, որը երաշխավորում
է հիվանդանոցում ամբողջ ծավալով մանկաբուժական ծառայությունների
մատուցում՝ ներառյալ դեղորայքը և բժշկական պարագաները, լաբորատոր
անալիզները և գործիքային հետազոտությունները, մասնագիտական
խորհրդատվությունը, նշանակված բժշկական միջամտությունները և
հիվանդասենյակում մնալը: Այս բոլոր ծառայությունները նշված են հավաստագրի
հակառակ կողմում, որտեղ նաև հստակեցված է, թե բնակչության որ խմբերի
համար են դրանք կիրառելի, ներառյալ՝ մինչև յոթ տարեկան բոլոր երեխաները, 718 տարեկան այն երեխաները, ովքեր ընդգրկված են սոցիալապես անապահով և
հատուկ խմբերում, և մինչև 18 տարեկան այն երեխաները, ովքեր անհետաձգելի
բուժօգնության կարիք ունեն: Հավաստագրի դիմերեսը պարունակում է
տեղեկություններ տվյալ երեխայի վերաբերյալ՝ անունը, ազգանունը, ծննդյան
թիվը և վայրը, ծննդականի համարը, ծնողների անուն- ազգանունը, հասցեն,
հավաստագիրը տրամադրող հաստատության անունը և տրամադրման
ամսաթիվը: Բոլոր հավաստագրերն ունեն հատուկ համարներ և վավերացվում են
տրամադրող հաստատության տնօրենի կողմից (նկար1)։
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Ան կողմից հաստատված ընթացակարգի համաձայն՝ 2011 թ. հունվարի 1-ից բոլոր
նորածինները պետք է ստանան իրենց հավաստագրերը և անձնագրերը այն
ծննդատնից, որտեղ նրանք ծնվել են: Յոթ տարեկանից ցածր մյուս բոլոր
երեխաները պետք է ստանան իրենց հավաստագիրն այն ԱԱՊ
հաստատությունից, որտեղ իրենք գրանցված են և ստանում են ամբուլատոր
բուժօգնություն: Հավաստագիրը ստանալու համար երեխայի խնամակալը
ներկայացնում է անձը հաստատող փաստաթուղթ և նաև փաստաթուղթ, այն
մասին որ նա համարվում է երեխայի ծնողը կամ պաշտոնական խնամակալը:
Յուրաքանչյուր հոսպիտալացման ժամանակ երեխայի ծննդականի և
բուժհաստատության ուղեգրի հետ միասին ներկայացվում է նաև հավաստագիրը՝
որպես երեխայի անվճար բուժօգնություն ստանալու իրավունքի գրավական: Նաև
անհրաժեշտ է, որ հաստատությունը պետության կողմից տրամադրված
բուժօգնության դիմաց փոխհատուցում ստանալու համար ներկայացնի
հավաստագրի համարը և մատուցված ծառայությունների տեսակը: Հիվանդանոցը
պահպանում է հավաստագրի պատճեն երեխայի բժշկական քարտում:17

Երեխայի առողջության պետական հավաստագրի ծրագիրը չունի
կանոնակարգումներ հիվանդանոցի բուժաշխատողների աշխատավարձերի
հաշվարկման վերաբերյալ: Նրանց աշխատավարձերը հաշվարկվում են
հիվանդանոցներում պետպատվերի շրջանակներում անվճար բուժօգնություն և
ծառայություններ տրամադրող բուժաշխատողների աշխատավարձերի
հաշվարկման համար ընդունված չափորոշչի հիման վրա: ԱՆ N 101-A որոշումը
(հաստատված 2011 թ. հունվարի 31-ին), ապա փոփոխված N 314-A (հաստատված
2011թ. փետրվարի 25-ին) և N 613-A (հաստատված 2011թ. ապրիլի 6-ին)
որոշումները, նկարագրում են այդ չափորոշիչները:19-21 Այս որոշումները
սահմանում են հիվանդանոցում բուժաշխատողների նվազագույն աշխատավարձը
(բազիսային աշխատավարձը), որը կազմում է 50,000 ՀՀ դրամ բժիշկների և 40,000
ՀՀ դրամ բուժքույրերի համար: Բժիշկների ամբողջ աշխատավարձը կազմված է
նվազագույն աշխատավարձից, հերթապահությունների համար սահմանված
վճարումներից և բոնուսային վճարումներից:
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ԵԱՊՀ ծրագիրն ավելի հանգամանորեն գնահատելու և ծրագրի հետագա
բարելավման համար առաջարկություններ ներկայացնելու նպատակով ԱՆ
խնդրել է իրականացնել ծրագրի պաշտոնական գնահատում: Հայաստանի
ամերիկյան համալսարանի (ՀԱՀ) Առողջապահական ծառայությունների
հետազոտման և զարգացման կենտրոնը (ԱԾՀԿ), համագործակցելով ԱՆ հետ,
ԱՄՆ ՄԶԳ Հակակոռուպցիոն մոբիլիզացիայի գործողության (ՀՄԳ) ծրագրի
ֆինանսական աջակցությամբ նախաձեռնեց Ծրագրի համապարփակ
քանակական և որակական գնահատումը՝ ընդգրկելով նեդրման առաջին 5-6
ամիսների ընթացքում ընկած ժամանակահատվածը:

Հետազոտության նպատակները
Հետազոտության հիմնական նպատակն է իրականացնել Ծրագրի համապարփակ
քանակական և որակական գնահատում դրա ներդրման սկզբնական փուլում
(առաջին 5-6 ամիսների ընթացքում), ինչը կարող է հիմք հանդիսանալ
հետագայում Ծրագրի բարելավմանն ուղղված որոշումների կայացման համար:

Գնահատման նպատակներն էին՝


Որոշել հանրապետությունում մանկաբուժական ստացիոնար
ծառայությունների համար գանձվող ապօրինի գումարների չափը ԵԱՊՀ
ծրագրի ներդրումից առաջ և հետո՝ հոսպիտալացված մինչև յոթ տարեկան
երեխաների մայրերի (կամ հիմնական խնամակալների) շրջանում
ելակետային և միջնաժամկետ քանակական գնահատումների միջոցով:



Ձեռք բերել ԵԱՊՀ ծրագրի վերաբերյալ որակական տվյալներ
մանկաբուժական բուժանձնակազմի վերաբերմունքի, գործելակերպի,
փորձառության և գոհունակության վերաբերյալ ԵԱՊՀ ծրագրի ներդրումից
5-6 ամիս անց՝ բուժաշխատողների շրջանում որակական հետազոտության
միջոցով:

Ծրագրի հիմնական խնդիրներն էին՝
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Որոշել մինչև 7 տարեկան երեխաների ստացիոնար բուժման համար
ապօրինի վճարումներ կատարողների տոկոսը ելակետային (2010 թ.
օգոստոս-դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում) և միջնաժամկետ (2011 թ.
մարտ-մայիս ամիսների ընթացքում) գնահատումների ժամանակ:



Պարզել մինչև 7 տարեկան երեխաների ստացիոնար բուժման համար
կատարվող ապօրինի վճարումների միջին չափը ելակետային (2010 թ.
օգոստոս-դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում) և միջնաժամկետ (2011 թ.
մարտ-մայիս ամիսների ընթացքում) գնահատումների ժամանակ:



Համեմատել շնորհակալական վճարումները քաղաքային և գյուղական,
Երևանի և մարզերի բնակչության շրջանում:



Համեմատել անվճար ստացիոնար բուժօգնության մասին
տեղեկացվածությունը քաղաքային և գյուղական, Երևանի և մարզերի
բնակչության շրջանում:



Որակական հետազոտության միջոցով գնահատել բուժաշխատողների
վերաբերմունքը ծրագրին և նրանց գործելակերպը` ծրագրի ներդրումից
հինգ-վեց ամիս անց:
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ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԵԹՈԴՆԵՐ
Հետազոտության ձևը
Գնահատման համար օգտագործվել է քվազի-էքսպերիմենտալ նախա- և
հետծրագրային անկախ խմբերով հետազոտության ձևը: Ստրատիֆիկացված
(Երևան և մարզեր) պատահական ընտրության սկզբունքով ընտրվել և հարցմանը
մասնակցել են մայրերը կամ խնամակալները մինչև յոթ տարեկան այն
երեխաների, ովքեր ընտրված ժամանակաշրջանում ստացել են ստացիոնար
բուժօգնություն: Այս մոտեցումը հնարավորություն է ընձեռել ունենալու Երևանի
և/կամ մարզերի բուժհաստատություններում հիվանդանոցային բուժօգնություն
ստացած երեխաների ներկայացուցչական ընտրանք:

Հետազոտության մեջ ընդգրկման չափանիշները
2010 թ. օգոստոսի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը (ելակետային) և 2011 թ. մարտի 1ից մինչև մայիսի 31-ը (միջնաժամկետ) ընկած ժամանակաշրջանում ստացիոնար
բուժօգնություն ստացած մինչև յոթ տարեկան երեխաների մայրերը համարվել են
հետազոտության մեջ ընդգրկման չափանիշներին համապատասխան:
Սակավաթիվ դեպքերում հարցմանը մասնակցել է երեխայի հիմնական
խնամակալը (ոչ մայրը):

Ընտրանքի ձևավորումը
Ընտրության ենթակա բոլոր դեպքերից ընտրանքի դեպքերն ընտրելու նպատակով
հետազոտությունն օգտագործել է ստրատիֆիկացված (Երևան և մարզեր)
պատահական ընտրության մեթոդը: Ընտրությունը կատարվել է Պետական
առողջապահական գործակալության (ՊԱԳ) բոլոր հոսպիտալացված երեխաների
(բացառությամբ նրանց, ովքեր մահացել են տվյալ հոսպիտալացման ընթացքում)
էլեկտրոնային ցուցակից: Ելակետային և միջնաժամկետ գնահատումների
ընթացքում հավաքված տվյալների համեմատելիությունն ապահովելու
նպատակով, հետազոտության երկու փուլերի ընթացքում էլ կիրառվել է
ընտրանքի ձևավորման նույն մեթոդը: Ելակետային գնահատման համար
ընտրության ենթակա են եղել 2010 թ. օգոստոսի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը, իսկ
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միջնաժամկետ գնահատման համար՝ 2011 թ. մարտի 1-ից մինչև մայիսի 31-ն
ընկած ժամանակաշրջանում հիվանդանոցից դուրս գրված 0-7 տարեկան
երեխաները: Բոլոր տասը մարզերի և Երևանի բուժհաստատություններում
բուժված երեխաներն ընդգրկվել են ընտրության ենթակա դեպքերիի շրջանակում:
Հոսպիտալացման յուրաքանչյուր դեպք հանդիսացել է ընտրանքի միավոր, ինչը
նշանակում է, որ Երևանի և մարզերի մանկաբուժական հոսպիտալացման
յուրաքանչյուր դեպք ունեցել է ընտրվելու հավասար հավանականություն:

Յուրաքանչյուր փուլում (ելակետային և միջնաժամկետ) հետազոտական խումբը
ընտրել է 800 դեպք (400-ը`բուժված Երևանի, 400-ը` մարզերի
բուժհաստատություններում), ինչը թույլ է տալիս Երևանի և մարզերի
բուժհաստատությունները համեմատելիս հայտնաբերել 10% տարբերություն` 0.8
հետազոտության հզորությամբ և 0.05 ալֆա սխալով: Սա համարվել է
հետազոտության հիմնական ընտրանք: Ընտրության ենթակա դեպքերից
կազմավորվել է նաև 800 երեխայից բաղկացած լրացուցիչ ընտրանք (400 դեպք
Երևանի և 400` մարզերի բուժհաստատություններից), որպեսզի փոխարինվեն
հիմնական ցուցակի այն դեպքերը, որոնք չեն համապատասխանի
հետազոտության պահանջներին, կմերժեն մասնակցել հետազոտությանը, չեն
ունենա ճիշտ հասցե և այլն:
Ընտրանքի ձևավորման գործընթացը ներառել է հետևյալ քայլերը`
1. Պետական առողջապահական գործակալության 2010 թ. օգոստոսի 1-ից
մինչև դեկտեմբերի 31-ը (ելակետային) և 2011 թ. մարտի 1-ից մինչև մայիսի
31-ը (միջնաժամկետ) ընկած ժամանակաշրջաններում հոսպիտալացված 07 տարեկան բոլոր երեխաների տվյալների հիմնական բազայից տվյալների
նոր բազայի ձևավորում, որն ուներ հետևյալ բաժինները`
ա.

Երեխայի անուն և ազգանուն,

բ.

Երեխայի ծննդյան ամսաթիվ,

գ.

Երեխայի հասցեն, ներառյալ` մարզ, քաղաք/գյուղ, փողոց, շենք,

բնակարան, առկայության դեպքում` հեռախոսահամարը,
դ.

Հոսպիտալացման ամսաթիվ,

ե.

Հիվանդանոցից դուրս գրվելու ամսաթիվ,
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զ.

Ախտորոշում:

2. Տվյալների նոր բազայի բաժանում երկու ենթաբաժինների`
ա.

Երեխաներ, ովքեր բուժվել են մարզերի հիվանդանոցներում,

բ.

Երեխաներ, ովքեր բուժվել են Երևանի հիվանդանոցներում:

3. SPSS համակարգչային ծրագրի` դեպքերի պատահական ընտրության
գործառույթի կիրառմամբ յուրաքանչյուր ենթաբաժնից (Երևանի և մարզերի
բուժհաստատություններում բուժված) 400-ական երեխայից բաղկացած
երկու պատահական ընտրանքի (հիմնական և լրացուցիչ) ձևավորում
այնպես, որ լրացուցիչ ընտրանքը համամասնական լինի հիմնական
ընտրանքին` յուրաքանչյուր մարզից ընտրված դեպքերի թվով:

Հետազոտության հարցաթերթիկի մշակումը
Հակակոռուպցիոն գործողության մոբիլիզացման ծրագիրը (ՀԳՄԾ) ԱԾՀԶԿ-ին
տրամադրել է հարցաթերթիկի նախնական տարբերակը, որը նախատեսված էր
հետազոտության մեջ ընդգրկման չափանիշներին համապատասխան երեխաների
մայրերի (բացառիկ դեպքերում` այլ հիմնական խնամակալների) հետ դեմ-առ-դեմ
հարցազրույցի համար: Հետազոտական խումբը վերանայել է հարցաթերթիկը`
վերաձևակերպելով որոշ հարցեր ու ավելացնելով մի շարք նոր հարցեր և
ենթաբաժիններ`ելնելով այլ ծրագրերի գնահատման փորձից: Առողջապահության
նախարարությունը վերանայված հարցաթերթիկի վերաբերյալ ներկայացրել է
առաջարկություններ, որոնք հաշվի են առնվել ԱԾՀԶԿ խմբի կողմից:
Հարցաթերթիկը նախապես կազմվել է անգլերենով, ապա թարգմանվել է հայերեն
և ռուսերեն, այնուհետև փորձարկվել է և հայտնաբերված թերությունները
վերացնելու նպատակով ենթարկվել է համապատասխան փոփոխությունների:
Վերջնական հարցաթերթիկը (հավելված 1) ներառում էր հետևյալ մասերը`


Ընդհանուր տեղեկություններ հոսպիտալացված դեպքի վերաբերյալ,



Երեխայի հիվանդանոցային բուժման հետ կապված վճարումներ,



Ընկալումներ բուժօգնության որակի մասին,



Երեխայի առողջական վիճակ,



Միջավայր և առողջություն,



Գիտելիքներ մանկան խնամքի մասին,
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Վճարումներ նախածննդյան խնամքի համար,



Վճարումներ ծննդաբերության համար,



Առկա փորձը երեխայի առողջության պետական հավաստագրի
վերաբերյալ,



Ժողովրդագրական տվյալներ:

Բացի հարցաթերթիկից, ԱԾՀԶԿ խումբը մշակել է մատյանի ձև`
հարցազրուցավարներին ուղղորդելու, որպեսզի ճիշտ ընտրեն հարցմանը
համապատասխան դեպքերին/ հարցվողներին, վերահսկեն, հարցման
իրականացման համապատասխանությունը հետազոտության ընթացակարգին,
ստուգեն ՊԱԳ-ի տվյալների բազայից վերցված տեղեկությունների ճշգրտությունը
և գնահատեն հարցմանը մասնակցության ցուցանիշները (հավելված 2):

Հավաքված տվյալների համեմատելիությունն ապահովելու նպատակով
հետազոտության ելակետային և միջնաժամկետ փուլերի ժամանակ օգտագործվել
է միևնույն հարցաթերթիկը (միջնաժամկետ գնահատման հարցաթերթիկում
ընդգրկվել են մի քանի լրացուցիչ հարցեր):

Հարցազրուցավարների ուսուցումը և հարցաթերթիկի նախնական փորձարկումը
Հետազոտական թիմը մշակել է ՙՀարցազրուցավարի ուղեցույց՚` որպես
հարցազրուցավարների ուսուցման ձեռնարկ: Նախկինում հարցումների վարման
փորձ ունեցող տասնչորս հարցազրուցավար 2011 թ. մարտին մասնակցել են
երկօրյա դասընթացի ելակետային գնահատման համար: Դասընթացը բաղկացած
էր տեսական և գործնական մասերից: Վերջինս հարցազրուցավարների և
հետազոտության հարցաթերթիկի նախնական փորձարկումն էր, որն
իրականացվել է քաղաքի (Երևան) և գյուղերի (Արարատի մարզ) բնակիչների
շրջանում և ի հայտ է բերել հարցաթերթիկում մի քանի փոփոխություն կատարելու
անհրաժեշտություն, ինչը և արվել է հետագայում: Բոլոր 14
հարցազրուցավարները պատրաստ են եղել հարցումներ անցկացնելու:
Միջնաժամկետ գնահատման համար 16 հարցազրուցավար են ուսուցանվել,
ներառյալ` ութ հարցազրուցավար ելակետային փուլից, ովքեր մասնակցել են
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գիտելիքները թարմացնող չորսժամյա դասընթացի, և նախկինում հարցումների
վարման փորձ ունեցող ութ նոր հարցազրուցավար, ովքեր 2011 թ. հունիսին
մասնակցել են երկօրյա դասընթացի:

Էթիկական նկատառումներ
Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Էթիկական քննության հանձնաժողովը
հավանություն է տվել այս հետազոտությանը՝ որպես էթիկայի տեղական և
միջազգային չափանիշներին համապատասխանող: Բոլոր մասնակիցները
տեղեկացվել են իրենց իրավունքների մասին (նրանց մասնակցությունը կամավոր
էր, նրանք կարող էին ընդհատել հարցումը ցանկացած պահի կամ չպատասխանել
ցանկացած հարցի, նրանց անանունությունը և գաղտնիությունը լիովին
ապահովված էր): Նախքան հարցումը սկսելը` հարցվողներին բանավոր
ներկայացվել է իրազեկ համաձայնագիրը (հավելված 3), որը պարունակում էր
ընդհանուր տեղեկություններ հետազոտության նպատակների և պայմանների,
հարցմանը մասնակցելուց հրաժարվելու հարցվողի իրավունքի, տվյալների
գաղտնիության պահպանման կարգի, ինչպես նաև՝ հետազոտական խմբի
վերաբերյալ: Հարցաթերթիկում գրվել է միայն երեխայի տարբերակման համարը,
իսկ երեխայի անունը և հասցեն, որ վերցվել էին ՊԱԳ-ից, պահվել են հիմնական
տվյալներից առանձին: Հարցվողների պատասխանները կամ ՊԱԳ-ի տվյալների
բազայից վերցված աննուններն ու հասցեները մատչելի են եղել միայն ԱԾՀԶԿ-ի
սահմանափակ թվով աշխատակիցների (հարցման ղեկավարներ և/կամ
իրականացնողներ): ՊԱԳ-ը տրամադրել է միայն ընտրության ենթակա դեպքերի
ցուցակը (ելակետային և միջնաժամկետ գնահատումների համար ընտրված
ժամանակահատվածներում բոլոր հոսպիտալացումները) և տեղյակ չի եղել, թե որ
1600 դեպքերն են հետազոտական խմբի կողմից ընտրվել յուրաքանչյուր փուլում:

Հարցման լեզուն
Հարցման հիմնական լեզուն եղել է հայերենը: Այնուամենայնիվ, այն դեպքերում,
երբ հարցվողները գերադասել են ռուսերենը, նրանց տրամադրվել են իրազեկ
համաձայնագրի և հարցաշարի ռուսերեն տարբերակները:
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Հարցման անցկացումը
Տվյալների ելակետային հավաքումը տեղի է ունեցել 2011թ. մարտ-ապրիլ, իսկ
միջնաժամկետը` հունիս-հուլիս ամիսներին: Իրագործելիության ու
արդյունավետության նկատառումներից ելնելով` ԱԾՀԶԿ/ՀԱՀ-ի հետազոտական
խումբը հիմնական և լրացուցիչ ցուցակների դեպքերըխմբավորել է փոքրիկ
ենթախմբերի` ըստ հասցեների մոտիկության: Հարցազրուցավարները ստացել են
հասցեների այդ ենթախմբերը որպես օրական առաջադրանք: Յուրաքանչյուր
այդպիսի առաջադրանք բաղկացած է եղել հնգական հիմնական և լրացուցիչ
հասցեներից Երևանում և երեքական կամ չորսական հիմնական ու լրացուցիչ
հասցեներից մարզերում: Հարցազրուցավարներին հանձնարարվել է առաջին
հերթին հարցում անցկացնել հիմնական ցուցակի մասնակիցների հետ`
կատարելով երկու փորձ նրանց գտնելու համար և անցնել լրացուցիչ ցուցակից
մասնակիցների հարցմանը միայն այն դեպքում, երբ հիմնական ցուցակի
մասնակցին ներգրավելու երկու փորձից ոչ մեկը չհաջողվի: Հետազոտության
երկու փուլում էլ հարցումները սկսվել են Երևանում, շարունակվել մոտակա,
այնուհետև` հեռավոր մարզերում: Հետազոտության իրականացման ընթացքում
ԱԾՀԶԿ/ՀԱՀ հետազոտական խումբը ջանքեր է գործադրել ապահովելու
հարցումների որակը և համոզվելու, որ դրանք իրականացվում են
հետազոտության ընթացակարգին համապատասխան: Այդ նպատակով
ելակետային և միջնաժամկետ գնահատումների ընթացքում այցերի և
հեռախոսազանգերի միջոցով իրականացվել են հարցազրուցավարների և
հարցվողների հաճախակի պատահական ստուգումներ:

Տվյալների մշակումը
Նախքան տվյալների մուտքագրումը SPSS համակարգչային ծրագրի տվյալների
բազա, ՀԱՀ/ԱԾՀԶԿ խումբը վերանայել է բոլոր լրացված հարցաթերթիկները:
Ելակետային գնահատման ժամանակ հետազոտական խումբն ուսուցանել է
տվյալների չորս մուտքագրողի: Այս փուլում կատարվել է տվյալների եզակի
մուտքագրում ՝ հետագա մաքրմամբ, որը հետազոտական խմբի մի քանի անդամից
շատ ժամանակ և ջանքեր է պահանջել: Միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ,
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դրանից խուսափելու և տվյալների բազայի որակն ապահովորելու նպատակով,
կատարվել է տվյալների կրկնակի մուտքագրում: Այս փուլում հետազոտական
խումբն ուսուցանել է տվյալների ութ մուտքագրողի` տվյալների կրկնակի
մուտքագրումը ժամանակին ավարտելու նպատակով: Ինչպես ելակետային,
այնպես էլ միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ տվյալների մուտքագրման
փուլը՝ տվյալների հետագա մաքրումով, տևել է գրեթե չորս շաբաթ: Տվյալների
վերլուծությունը կատարվել է SPSS համակարգչային ծրագրի միջոցով: Այս
զեկույցում ներկայացված են նկարագրական տվյալներ` ըստ
բուժհաստատությունների տեղակայման և մասնակիցների բնակության վայրի:
Ելակետային և միջնաժամկետ հարցումների, Երևանի և մարզերի
բուժհաստատությունների և տարբեր բնակավայրերի միջև եղած
տարբերությունների վիճակագրական հավաստիությունը գնահատելու
նպատակով ստացված տվյալները համեմատվել են, օգտագործելով Chi-square
տեստ` մասնաբաժինների համար, անկախ t-թեստ` միջինների, և Ման-Ուիթնիի
թեստ`, պատասխանների մի քանի աստիճանավորված տարբերակ ունեցող
փոփոխականների համար:՝ ՝

Կշռումը
Ընտրանքի ներկայացուցչականությունը բարելավելու նպատակով ստացված
ցուցանիշները կշռվել են` Երևանի և մարզերի բուժհաստատություններում մինչև 7
տարեկան երեխաների հոսպիտալացումների իրական մասնաբաժիններից
ելնելով, որոնք տարբերվել են հետազոտության մեջ ներգրավվածների
համապատասխան մասնաբաժիններից, քանի որ հավասար քանակով դեպքեր են
վերցվել Երևանի և մարզերի հիվանդանոցներից (ընտրվելու հավասար
հավանականություններ): Մինչդեռ, ըստ ՊԱԳ-ի ցուցակների, ելակետային
գնահատման ընդգրկման ժամանակահատվածում մինչև 7 տարեկանների , բոլոր
հոսպիտալացումների 58.8%-ը եղել է Երևանի, իսկ 41.2%-ը` մարզերի
բուժհաստատություններում, իսկ միջնաժամկետ գնահատման ընդգրկման
ժամանակահատվածում`համապատասխանաբար, 60.6%-ը և 39.4%-ը (ընտրվելու
իրական հավանականություններ): Ուստի, յուրաքանչյուր ցուցանիշին տրված
կշիռը եղել է ընտրվելու իրական հավանականության հակադարձը22: Կշռումն
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իրականացվել է միայն նկարագրական ցուցանիշների համար: Բոլոր
համեմատությունները կատարվել են չկշռված ցուցանիշների միջև22:
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ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

Վարչական/Ընդհանուր
Ելակետային գնահատմանը մասնակցել են 801 հոսպիտալացված մինչև յոթ
տարեկան երեխաների մայրեր/խնամակալներ, իսկ միջնաժամկետ
գնահատմանը` 802: Ելակետային գնահատման ժամանակ 801 հարցում
ավարտելու համար կատարվել է 1414 փորձ (հոսպիտալացման 1176 դեպք
գտնելու նպատակով), իսկ միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ 802 հարցում
ավարտելու համար`1260 փորձ (հոսպիտալացման 1089 դեպք գտնելու
նպատակով): Ելակետային գնահատման ժամանակ կատարված 801 հարցումից
543-ը (67.8%) եղել են հասցեների հիմնական ցուցակից, իսկ 258-ը (32.2%)`
լրացուցիչ ցուցակից: Միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ կատարված 802
հարցումից 583-ն (72.7%) են եղել հիմնական ցուցակից, իսկ 219-ը (27.3%)`
լրացուցիչ ցուցակից:

Պատասխանելու հաճախականությունը
Միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ հիմնական ցուցակից հարցմանը
մասնակցության ընդհանուրի ցուցանիշը Երևանում կազմել է 57.0%` 316 փորձից,
որը հավաստիորեն ավելի բարձր է եղել, քան միևնույն ցուցանիշը ելակետային
գնահատման ժամանակ (44.5%՝ 371 փորձից, p<0.001): Նույնպիսի տարբերություն
նկատվել է նաև մարզերում (68.5%՝ 613 փորձից` միջնաժամկետ, և 61.5%՝ 615
փորձից` ելակետային գնահատման ժամանակ, p<0.01): Ինչպես ելակետային,
այնպես էլ միջնաժամկետ գնահատումների ժամանակ հարցմանը
մասնակցության ցուցանիշը մարզերում եղել է հավաստիորեն ավելի բարձր, քան
Երևանում (p<0.001):

Լրացուցիչ ցուցակից հարցմանը մասնակցության ընդհանուր ցուցանիշը
Երևանում կազմել է 60.7%՝ 112 փորձից` միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ, և
52.7%՝ 226 փորձից` ելակետային գնահատման ժամանակ: Միևնույն միտումը
նկատվել է մարզերում. 68.5%՝ 219 փորձից` միջնաժամկետ, և 62.1%՝ 224 փորձից`
ելակետային գնահատման ժամանակ: Ինչպես ելակետային, այնպես էլ
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միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ, հարցմանը մասնակցության ցուցանիշը
մարզերում եղել է հավաստիորեն ավելի բարձր, քան Երևանում (p<0.001):

Հավելված 4-ում, աղյուսակներ 1-ում և 2-ում մանրամասնորեն ներկայացված է
ելակետային և միջնաժամկետ գնահատումների ժամանակ հիմնական և լրացուցիչ
ցուցակներում ընդգրկվածների մասնակցության ցուցանիշների և չմասնակցելու
պատճառների բաշխվածությունը: Միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ
(առաջին փորձ) Երևանում հարցմանը չմասնակցելու հիմնական պատճառը եղել է
մոր/խնամակալի տանը չլինելը (13.5%), ապա՝ երեխայի սխալ անունը կամ
հասցեն (11.4%), հասցեի ճշտման անհրաժեշտությունը (9.0%) և ընտանիքի բոլոր
անդամների բացակայությունը (8.2%): Պատկերը փոքր-ինչ այլ էր ելակետային
գնահատման ժամանակ, երբ շատ ավելի բարձր էր երեխայի սխալ անվան կամ
հասցեի մասնաբաժինը (25.5%), որին հաջորդում էին ընտանիքի բոլոր
անդամների բացակայությունը (11.3%), մոր/խնամակալի տանը չլինելը (8.5%) և
հասցեի ճշտման անհրաժեշտությունը (7.4%): Մարզերում գնահատման երկու
փուլերի ժամանակ էլ հարցմանը չմասնակցելու հիմնական պատճառը եղել է
երեխայի սխալ անունը կամ հասցեն (13.9%` միջնաժամկետ, և 12.2%` ելակետային
գնահատման ժամանակ), ապա՝ մոր/խնամակալի տանը չլինելը, ընտանիքի բոլոր
անդամների բացակայությունը և հասցեի ճշտման անհրաժեշտությունը:

Սոցիալ-ժողովրդագրական տվյալներ
Հոսպիտալացված երեխաների ժողովրդագրական տվյալները
Երևանում կամ մարզերում հոսպիտալացված երեխաներիելակետային և
միջնաժամկետ ընտրանքները ժողովրդագրական տվյալների առումով (սեռ,
տարիք, կյանքի ընթացքում ունեցած հոսպիտալացումների քանակ)
հավաստիորեն չեն տարբերվել իրարից և, հետևաբար, եղել են համեմատելի
(աղյուսակ 1):

Աղյուսակ 1. Հարցմանը մասնակցած երեխաների ժողովրդագրական տվյալներն
ըստ բուժհաստատության տեղակայման
Երևանի

Մարզի
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Սեռ. Տղա, %
Աղջիկ, %
Տարիքը հոսպիտալացման
պահին (ամիսներով), միջին

(ՍՇii)
Տարիքային խումբ. Նորածինiii
(%)
Մանկիկ
Վաղ մանկական
Նախադպրոցական
Երեխայի
հոսպիտալացումների
ընդհանուր թիվը, միջին (ՍՇ)

բուժհաստատություններ բուժհաստատություններ
ԵլակեՄիջնաԵլակեՄիջնատային
ժամկետ
տային
ժամկետ
N=380
N=381
N=416
N=417
59.7
61.9
59.4
58.0
40.3
38.1
40.6
42.0
27.6
(22.9)

27.8
(25.8)

28.3
(23.5)

28.6
(23.3)

9.7
24.2
33.9
32.1

13.6
25.1
27.0
34.3

3.8
29.8
36.3
30.0

2.6
29.7
36.0
31.7

1.9
(1.9)

2.0
(2.2)

2.2
(3.1)

2.1
(2.5)

Աղյուսակ 2. Հարցմանը մասնակցած երեխաների ժողովրդագրական տվյալներն
ըստ բնակավայրի

Սեռ. Տղա, %
Աղջիկ, %
Տարիքը հոսպիտալացման
պահին (ամիսներով), միջին

(ՍՇ)
Տարիքային խումբ. Նորածին
(%)
Մանկիկ
Վաղ մանկական
Նախադպրոցական
Երեխայի
հոսպիտալացումների
ընդհանուր թիվը, միջին (ՍՇ)

Երևան
Այլ քաղաքներ
Գյուղեր
Ելակե- Միջնա- Ելակե- Միջնա- Ելակե- Միջնատային ժամկետ տային ժամկետ տային ժամկետ
(n=282) (n=232) (n=281) (n=270) (n=233) (n=296)
58.9
59.5
64.4†
61.5
54.5†
58.8
41.1
40.5
35.6†
38.5
45.5†
41.2
28.3
(22.9)

28.3
(25.1)

29.1
(23.8)

28.1
(24.1)

26.1
(22.8)

28.3
(24.4)

7.8
24.5
34.8
33.0

12.1
23.7
28.4
35.8

6.0
27.0
33.8
33.1

5.9
28.4
34.3
31.4

6.0
30.5
37.3
26.2

6.4
29.7
31.8
32.1

1.8
(1.5)

1.8
(1.3)

2.2
(2.2)

2.1
(2.2)

2.2
(3.7)

2.4†
(3.0)

† Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են բնակավայրերի միջև (p<0.05):

Ժողովրդագրական տվյալների առումով իրարից չեն տարբերվել նաև Երևանում,
այլ քաղաքներում կամ գյուղական վայրերում բնակվող հոսպիտալացված
երեխաների ելակետային և միջնաժամկետ ընտրանքները (աղյուսակ 2):

ii

ՍՇ՝ ստանդարտ շեղում:
Նորածին՝ <1ամսական, մանկիկ՝ 1-12 ամսական, վաղ մանկական՝ 13-36 ամսական,
նախադպրոցական՝ 37-84 ամսական:
iii
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Ինչպես ելակետային, այնպես էլ միջնաժամկետ գնահատումների ժամանակ բոլոր
երեք տիպի բնակավայրերում, անկախ հիվանդանոցի տեղակայումից,
հոսպիտալացված տղաների մասնաբաժինն ընտրանքում ավելի մեծ էր, քան
աղջիկներինը (աղյուսակներ 1 և 2): Երկու փուլերի ժամանակ էլ երեխաների
միջին տարիքը չէր տարբերվում ըստ բնակավայրերերի կամըստ հիվանդանոցի
տեղակայման: Միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ կյանքի ընթացքում
երեխայի հոսպիտալացումների միջին թիվը տատանվել է 1.8-ից (Երևանի
բնաիչների համար) մինչև 2.4 (գյուղերի բնակիչների համար): Երկու
գնահատումների ժամանակ էլ ըստ բուժհաստատությունների տեղակայման
տարբերություններ չեն հայտնաբերվել:

Մայրերի/խնամակալների սոցիալ-ժողովրդագրական տվյալները
Ինչպես ելակետային, այնպես էլ միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ հարցման
մասնակիցների գերակշռող մասը (98.6% -ից ավելի) կազմել են հոսպիտալացված
երեխաների մայրերը: Երևանի և մարզերի բուժհաստատությունների դեպքերի
ելակետային և միջնաժամկետ ընտրանքները հավաստիորեն չեն տարբերվել ըստ
տարիքի, կրթության, ամուսնական և աշխատանքային կարգավիճակների
(աղյուսակ 3):
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Աղյուսակ 3. Մասնակիցների ժողովրդագրական տվյալներն ըստ
բուժհաստատության տեղակայման

Երեխայի մայր, %
Տարիք, միջին (ՍՇ)

Երևան
ԵլակեՄիջնատային
ժամկետ
(n=379)
(n=381)
98.7
98.7
29.0
28.2
(6.0)
(5.6)

Մարզ
ԵլակեՄիջնատային
ժամկետ
(n=414)
(n=417)
99.3
99.5
27.5†
27.5
(5.0)
(5.7)

Ամուսնական կարգավիճակ
(%)
Ամուսնացած
Ամուսնալուծված
Այրի
Չամուսնացած

97.9
1.8
0.3
0.0

96.3
2.1
0.3
1.3

96.9
2.2
0.2
0.7
††

97.4
1.4
0.2
1.0
††

3.4

3.7

5.8

4.3

27.2
32.2
37.2
32.0

35.1
25.9
35.4
28.3

35.5
41.8
16.9
23.2†

46.8
30.2
18.7
24.6

Կրթություն (%)
Թերի միջնակարգ
(<10տարի)
Միջնակարգ (10 տարի)
Միջին մասնագիտական
Համալսարան/հետդիպլոմային
Աշխատող, %iv

† Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են Երևանի և մարզերի բուժհաստատությունների միջև
(p<0.05):
†† Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են Երևանի և մարզերի բուժհաստատությունների միջև
պատասխանի բոլոր տարբերակների համար (p<0.05):

Գնահատման երկու փուլերի ժամանակ էլ մասնակիցների միջին տարիքը և
ամուսնական կարգավիճակը հավաստիորեն չեն տարբերվել ըստ
բուժհաստատության տեղակայման կամ բնակավայրի (Երևան, այլ քաղաքներ և
գյուղեր) (աղյուսակներ 3 և 4): Մասնակիցների զգալի մասը կազմել են
երիտասարդ կանայք (75%-ը` 30 տարեկանից և 97%-ը` 40 տարեկանից փոքր).
նրանց գերակշիռ մասը եղել է ամուսնացած: Մեծամասնությունն ունեցել է
առնվազն 10 տարվա միջնակարգ կրթություն: Հարցման մասնակիցների կրթական
մակարդակի առումով բնակության վայրերը միմյանցից հավաստիորեն
տարբերվել են: Գնահատման երկու փուլերի ժամանակ էլ համալսարանական և
հետդիպլոմային կրթություն ունեցող մասնակիցների մասնաբաժինն ամենամեծն
iv

Խնամակալները համարվել են աշխատող, եթե հայտնել են, որ աշխատում են, գտնվում են
ֆիզիոլոգիական արձակուրդի մեջ, տանն են աշխատում կամ սեզոնային
աշխատողներ/հողագործներ են: Նրանք համարվել են չաշխատող, եթե հայտնել են, որ չեն
աշխատում, ուսանող են կամ թոշակառու:
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էր Երևանում և ամենափոքրը` գյուղական վայրերում: Նույնը վերաբերում էր նաև
աշխատանքային կարգավիճակին: Աշխատող մասնակիցների մասնաբաժինն
ամենամեծն էր Երևանի բնակիչների շրջանում և ամենափոքրը` գյուղերի
(աղյուսակ 4):

Աղյուսակ 4. Մասնակիցների սոցիալ-ժողովրդագրական տվյալներն ըստ
բնակության վայրի

Երեխայի մայր, %
Տարիք, միջին (ՍՇ)

Երևան
ԵլակեՄիջնատային
ժամկետ
(n=282)
(n=232)
98.6
98.7
29.5†
28.8
(6.2)
(5.8)

Այլ քաղաքներ
ԵլակեՄիջնատային
ժամկետ
(n=281)
(n=270)
98.9
98.9
27.9†
28.0
(4.9)
(6.1)

Գյուղեր
ԵլակեՄիջնատային
ժամկետ
(n=230)
(n=296)
99.6
99.7
27.0†
26.9†
(5.2)
(5.1)

Ամուսնական
կարգավիճակ (%)
Ամուսնացած
Ամուսնալուծված
Այրի
Չամուսնացած
Կրթություն (%)
Թերի
միջնակարգ
(<10տարի)
Միջնակարգ
(10
տարի)
Միջին
մասնագիտական
Համալսարան/հետդիպլոմային
Աշխատող, %

97.2
2.5
0.4
0.0
††

94.8
3.0
0.4
1.7
††

96.1
2.9
0.0
1.1

96.7
1.9
0.4
1.1

99.1
0.4
0.4
0.0
††

98.6
0.7
0.0
0.7
††

3.2

3.9

4.6

1.9

6.5

6.1

23.0

26.8

27.0

39.3

47.4

54.2

29.4

26.4

47.0

33.3

34.8

24.7

44.3

42.9

21.4

25.6

11.3

14.9

34.9†

31.5†

25.6†

26.8

20.4†

22.0†

† Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են բնակության վայրերի միջև (p<0.05):
†† Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են Երևանի և մարզերի բուժհաստատությունների միջև
պատասխանի բոլոր տարբերակների համար (p<0.05):

Մարզային հաստատություններում բուժվածների ելակետային և միջնաժամկետ
ընտրանքները հավաստիորեն չեն տարբերվել ըստ ընտանիքի կազմության,
ընտանիքի աշխատող և չաշխատող անդամների քանակի հարաբերակցության և
ընտանիքի միջին ամսական ծախսերի: Ինչևէ, մարզային հաստատություններում
բուժվածների միջնաժամկետ ընտրանքում ընտանիքի աշխատող անդամների
միջին թիվը և «Փարոս» սոցիալական աջակցության պետական ծրագրում
ընդգրկված ընտանիքների մասնաբաժինն ավելի մեծ են եղել ելակետային
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ընտրանքի համեմատությամբ, և հավաստիորեն ավելի քիչ թվով մասնակիցներ են
գնահատել իրենց նյութական վիճակն իբրև միջինից բավականին ցածր:

Աղյուսակ 5. Ընտանիքների սոցիալ-ժողովրդագրական տվյալներն ըստ
բուժհաստատության տեղակայման

Չափահասների թիվն
ընտանիքում, միջին (ՍՇ)
Երեխաների թիվն
ընտանիքում, միջին (ՍՇ)
Աշխատող անդամների թիվն
ընտանիքում, միջին (ՍՇ)
*Աշխատող/չաշխատող
հարաբերակցությունն
ընտանիքում, միջին (ՍՇ)
ՙՓարոս՚-ից օգտվող
ընտանիքներ, %

Երևան
ԵլակեՄիջնատային
ժամկետ
(n=379)
(n=381)
3.8
3.8
(1.5)
(1.5)

Մարզ
ԵլակեՄիջնատային
ժամկետ
(n=414)
(n=417)
3.8
3.8
(1.4)
(1.5)

2.1
(1.1)

2.1
(1.1)

2.2
(1.0)

1.8
(1.1)

1.9
(1.2)

1.7
(1.1)

3.4
(2.1)

3.4
(2.0)

3.5
(2.1)

3.3
(1.9)

13.5

15.2†

21.5

27.1*†

13.9
21.8
52.8
10.2
1.3
**
12.6
37.1
38.3
9.7
2.3

19.1
21.0
53.4
6.0
0.5
††
21.6
49.1
21.1
6.9
1.3

**
15.3
20.6
51.8
10.6
1.7
††
20.6
49.2
25.1
4.0
1.1

Ընտանիքի ընկալված կենսամակարդակ, %
Միջինից բավականին ցածր
Միջինից մի փոքր ցածր
Միջին
Միջինից մի փոքր բարձր
Միջինից բավականին բարձր

14.8
22.8
51.9
10.1
0.5

Ընտանիքի միջին ամսական ծախսը, %
< 50,000 դրամ
50,001 – 100,000 դրամ
100,001 – 200,000 դրամ
200,001 – 300,000 դրամ
> 300,001 դրամ

9.4
35.0
33.6
16.0
6.0

2.2
(1.1)
2.0
(1.3)

* Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են ելակետային և միջնաժամկետ գնահատումների միջև
(p<0.05):
** Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են ելակետային և միջնաժամկետ գնահատումների միջև
ողջ հարցի համար (p<0.05):
† Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են Երևանի և մարզերի բուժհաստատությունների միջև
(p<0.05):
†† Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են Երևանի և մարզերի բուժհաստատությունների միջև ողջ
հարցի համար (p<0.05):

Միակ հավաստի տարբերությունը Երևանի բուժհաստատություններում
բուժվածների ելակետային և միջնաժամկետ ընտրանքների միջև եղել է ընտանիքի
միջին ամսական ծախսերի առումով. միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ
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ավելի շատ մասնակիցներ են նշել, որ ամսական 50,000 դրամից ավելի քիչ են
ծախսում (աղյուսակ 5):

Ընտանիքի անդամների և երեխաների միջին թվի առումով ընտրանքներն ըստ
բուժհաստատության տեղակայման եղել են միանման, սակայն ըստ բնակության
վայրերի դրանք տարբերվել են. ընտանիքի անդամների միջին թիվը տատանվել
է3.6-ից 4.2-ի, իսկ ընտանիքի երեխաների միջին թիվը` 2.0-ից 2.3-ի սահմաններում
(աղյուսակներ 5 և 6): Երկու միջիններն էլ գյուղական վայրերում հավաստիորեն
ավելի բարձր են եղել, քան քաղաքային վայրերում: Նույնը ճիշտ է եղել նաև
ընտանիքի աշխատող անդամների թվի առումով. գյուղական վայրերում նրանց
միջին թիվն ավելի բարձր է եղել: Վերջինս կարող է բացատրվել հարցման
ընթացքում կիրառված մեթոդաբանությամբ, ըստ որի սեզոնային աշխատանքը և
հողագործությունը համարվել են աշխատանք: Անկախ բնակության վայրից,
յուրաքանչյուր աշխատող ունեցել է իրենից կախյալ (չաշխատող) երեքից ավելի
ընտանիքի անդամներ (ներառյալ երեխաները): ՙՓարոս՚ սոցիալական
աջակցության պետական ծրագրում ընդգրկված ընտանիքների մասնաբաժինը
գյուղական վայրերում և այլ քաղաքներում վիճակագրորեն հավաստի ավելի
բարձր է եղել, քան Երևանում: Երկու գնահատումների ժամանակ էլ ընկալված
կենսամակարդակի առումով տարբերություններ չեն նկատվել բնակավայրերի
միջև: Ինչևէ, ընտանիքի միջին ամսական ծախսը երկու փուլերի ժամանակ էլ
Երևանի հարցվողների շրջանում ավելի մեծ է եղել, քան այլ քաղաքների և
գյուղական բնակավայրերի հարցվողների շրջանում, թեև հավաստիորեն նվազել է
միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ (աղյուսակ 6):
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Աղյուսակ 6. Ընտանիքների սոցիալ-ժողովրդագրական տվյալներն ըստ
բնակության վայրի

Չափահասների թիվն
ընտանիքում, միջին (ՍՇ)
Երեխաների թիվն
ընտանիքում, միջին (ՍՇ)
Աշխատող անդամների
թիվն ընտանիքում, միջին
(ՍՇ)
*Աշխատող/չաշխատող
հարաբերակցությունն
ընտանիքում, միջին (ՍՇ)
ՙՓարոս՚-ից օգտվող
ընտանիքներ, %

Երևան
Ելակե- Միջնատային ժամկետ
(n=282) (n=232)
3.7
3.6
(1.4)
(1.5)

Այլ քաղաքներ
Ելակե- Միջնատային
ժամկետ
(n=281)
(n=270)
3.6
3.7
(1.4)
(1.4)

Գյուղեր
Ելակե- Միջնատային ժամկետ
(n=230) (n=296)
4.2†
4.1†
(1.5)
(1.5)

2.0
(1.1)

2.0
(1.2)

2.0
(1.0)

2.1
(1.0)

2.3†
(1.0)

2.3†
(1.1)

1.8
(1.0)

1.7
(1.1)

1.5
(1.0)

1.8*
(1.1)

2.0†
(1.3)

2.3*†
(1.4)

3.5
(2.2)

3.5
(2.2)

3.5
(2.2)

3.3
(1.8)

3.4
(2.1)

3.4
(1.8)

12.1

12.9

19.9†

27.0*†

21.7†

23.0†

12.1

15.1

19.9

14.8

19.7

14.2

22.7
53.9

20.3
50.9

21.4
50.5

20.0
54.4

21.4
53.7

23.0
51.4

10.6

12.1

7.8

8.9

4.8

10.5

0.7

1.7

0.4

1.9

0.4

1.0

19.2
45.8
25.5
7.4
2.2

16.0
47.7
29.2
5.3
1.6

24.1
49.5
20.3
6.1
0.0

22.0
50.2
23.1
4.0
0.7

Ընտանիքի ընկալված կենսամակարդակ, %
Միջինից բավականին
ցածր
Միջինից մի փոքր ցածր
Միջին
Միջինից մի փոքր
բարձր
Միջինից բավականին
բարձր

Ընտանիքի միջին ամսական ծախս, % ††
< 50,000 դրամ
50,001 – 100,000 դրամ
100,001 – 200,000 դրամ
200,001 – 300,000 դրամ
> 300,001 դրամ

5.7
33.3
34.1
19.2
7.7

**††
10.6
29.3
45.2
12.0
2.9

* Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են ելակետային և միջնաժամկետ գնահատումների միջև
(p<0.05):
** Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են ելակետային և միջնաժամկետ գնահատումների միջև
ողջ հարցի համար (p<0.05):
† Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են Երևանի և մարզերի բուժհաստատությունների միջև
(p<0.05):
†† Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են Երևանի և մարզերի բուժհաստատությունների ողջ
հարցի համար (p<0.05):

Մանկաբուժական ստացիոնար բուժօգնություն
Ուղեգրման և հիվանդանոցում մնալու օրինաչափությունները
Բոլոր այն հոսպիտալացման դեպքերը, որոնց արդյունքում երեխան մահացել էր,
բացառվել են հետազոտության համար տրամադրված ընտրության ցուցակներիցֈ
Այնուամենայնիվ, ընտրված հոսպիտալացումից հետո մահացած հինգ երեխաների
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մայրեր համաձայնել են մասնակցել հարցմանը: Ելակետային գնահատման
տվյալների բազայում եղել է երկու այդպիսի դեպք (0.3%), իսկ միջնաժամկետ
գնահատման տվյալների բազայում՝ երեք (0.4%): Ելակետային գնահատման երկու
դեպքերն էլ ինքնուրույն էին դիմել հիվանդանոց: Միջնաժամկետ գնահատման
երեք դեպքից երկուսը դիմել էին հիվանդանոց ինքնուրույն, իսկ մեկը
տեղափոխվել էր ծննդատնից: Այս հինգ դեպքից երեքը հոսպիտալացվել էին
թոքաբորբ ախտորոշմամբ, մեկը՝ ներգանգային արյունազեղում, և վերջինը՝ խոր
անհասություն: Միջնաժամկետ գնահատմանը մասնակցած ներգանգային
արյունազեղման դեպքն էր միայն նշել, որ գործիքային հետազոտության համար
վճարել է 12,000 դրամ: Մյուս դեպքերից և ոչ մեկը հիվանդանոցում որևէ վճարում
չէր կատարել:

Երկու գնահատումների միջև միակ հավաստի փոփոխությունը դիտարկվել է
Երևանի հիվանդանոցներում՝ ինքնուրույն հիվանդանոց դիմելու նվազման և այլ
հիվանդանոցներից տեղափոխման ավելացման առումով (աղյուսակ 7): ԱԱՊ
բուժաշխատողների խորհրդով հիվանդանոց դիմելու դեպքերի քանակը նույնպես
ավելացել էր Երևանում, սակայն այս փոփոխությունը վիճակագրորեն հավաստի
չէր: Ինչպես ելակետային, այնպես էլ միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ
հետազոտված դեպքերի մեծ մասն ինքնուրույն էր դիմել հիվանդանոց:
Գնահատման երկու փուլերի ժամանակ էլ ինքնուրույն հիվանդանոց դիմելն ավելի
բնորոշ էր մարզերի բուժհաստատություններին, սակայն Երևան-մարզ
տարբերությունը վիճակագրորեն հավաստի էր միայն միջնաժամկետ
գնահատման ժամանակ: Հիվանդանոց դիմելու հաջորդ առավել հաճախ
հանդիպող եղանակը ԱԱՊ բժշկի խորհուրդն էր (դեպքերի մոտ մեկ երրորդը
Երևանում և մարզերում): Շտապ օգնության միջոցով հիվանդանոց դիմելն
առավել տարածված էր Երևանի բուժհաստատություններում, քան մարզերում
(աղյուսակ 7): Ըստ ՊԱԳ-ի տվյալների բազայում գրանցված Երևանում և
մարզերում բուժված բոլոր դեպքերի իրական մասնաբաժինների կշռված
ուղեգրումների ցուցանիշներն են. ինքնուրույն ուղեգրում՝ 60.1% ելակետային և
55.9% միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ, ԱԱՊ բժշկի խորհրդով՝ 28.1% և
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30.2% համապատասխանաբար, շտապ օգնությամբ՝ 7.7% և 6.2%, այլ
բուժհաստատությունից տեղափոխմամբ՝ 3.9% և 6.9%:

Աղյուսակ 7. Հիվանդանոց ուղեգրումների օրինաչափություններն ըստ
բուժհաստատության տեղակայման

Ինքնուրույն
ԱԱՊ բժիշկ
Շտապօգնություն
Տեղափոխում
Այլ

Երևան, %
ԵլակեՄիջնատային
ժամկետ
(N=382)
(N=383)
57.6
49.9*
24.9
30.3
11.0
8.1
6.0
0.5

10.4*
1.8

Մարզեր, %
ԵլակեՄիջնատային
ժամկետ
(N=417)
(N=417)
63.6
65.2†
32.6†
30.0
3.1†
3.4†
0.9†
-

1.4†
-

Ընդհանուր, %
ԵլակեՄիջնատային
ժամկետ
(N=799)
(N=800)
60.6
57.9
28.9
30.1
6.9
5.6
3.4
0.3

4.9
0.9

* Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են ելակետային և միջնաժամկետ գնահատումների միջև
(p<0.05):
† Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են Երևանի և մարզերի բուժհաստատությունների միջև
(p<0.05):

Հիվանդանոցում ԱԱՊ հաստատության կողմից պաշտոնական ուղեգիր
ներկայացնողների մասնաբաժինը ելակետային գնահատումից ի վեր
հավաստիորեն ավելացել էր ինչպես Երևանում, այնպես էլ` մարզերում (54.7%-ից
մինչև 71.2%՝ Երևանում և 55.0%-ից մինչև 71.4%՝ մարզերում, երկու դեպքում էլ
p<0.001): Միջնաժամկետ գնահատման մասնակիցների ճնշող մեծամասնությունը
հիվանդանոց ներկայացրել էր Երեխայի առողջության պետական հավաստագիրը:
Այս ցուցանիշը 97.4% էր Երևանի և 97.8%՝ մարզերի հիվանդանոցների համար: Այն
սակավաթիվ դեպքերը (թվով 7՝ Երևանում և 8`մարզերում), որ հավաստագիր չէին
ներկայացրել, նշել էին, որ հոսպիտալացման ժամանակ չունեին հավաստագիր, և
միայն մեկն էր նշել, որ հիվանդանոցում այն չեն պահանջել: Հավաստագիր
չունենալու ամենահաճախ նշվող պատճառը եղել էր հավաստագրի համար ԱԱՊ
բուժհաստատություն դեռևս դիմած չլինելը: Միայն մեկ մասնակից էր ասել, որ
ԱԱՊ հաստատությունը մերժել է իրեն հավաստագիր տալ, և մեկ այլ մասնակից էլ
հայտնել է, որ այդ ժամանակ տեղյակ չի եղել Հավաստագրի ծրագրի մասին
(երկուսն էլ մարզերից):
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Ըստ մասնակիցների նշած տվյալների՝ ո՛չ Երևանի ո՛չ էլ մարզերի
բուժհաստատություններում երեխայի հիվանդանոցում մնալու տևողությունը
հավաստիորեն չի փոխվել ելակետային գնահատումից ի վեր (7.3-ից մինչև 8.0՝
Երևանի և 5.8-ից մինչև 6.1՝ մարզերի բուժհաստատություններում): Երկու
գնահատումների ժամանակ էլ հիվանդանոցում մնալու տևողությունը
հավաստիորեն ավելի երկար է եղել Երևանում, քան մարզերում (p<0.001 երկու
համեմատությունների համար էլ): Հիվանդանոցում մնալու միջին տևողությունը
ողջ ընտրանքի համար եղել է 6.5 օր (ՍՇ՝ 5.0) ելակետային գնահատման ժամանակ
և 7.0 օր (ՍՇ՝ 5.7)` միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ. այս տարբերությունը
եղել է վիճակագրորեն ոչ հավաստի: Կշռված ցուցանիշները հոսպիտալացված
բոլոր դեպքերի համար եղել են 6.7 օր՝ ելակետային գնահատման և 7.3 օր՝
միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ:

Հիվանդանոցային բուժման միջին տևողությունները հետազոտված
ընտրանքներում հավաստիորեն չեն տարբերվել ՊԱԳ-ի տվյալների բազայի
ընդունման և դուրսգրման ամսաթվերի տարբերությունների միջոցով
հաշվարկված միջին ցուցանիշներից:

Ընդհանուր վճարումները մանկաբուժական ստացիոնար բուժօգնության համար
Հետազոտությունն արձանագրել է հիվանդանոցում մանկաբուժական
ծառայության համար որևէ վճարում կատարածների մասնաբաժնի կտրուկ
նվազում, որը եղել է վիճակագրորեն հավաստի ինչպես Երևանի (63.9%-ից մինչև
Աղյուսակ 8. Մանկաբուժական ծառայության համար վճարումները՝v ըստ
բուժհաստատության տեղակայման

Կատարել է
որևէ վճարում,

Երևան
ԵլակեՄիջնատային
ժամկետ
N=382
N=383
63.9
20.6*
(244)
(79)

Մարզեր
ԵլակեՄիջնատային
ժամկետ
N=418
N=418
47.4†
8. 9*†
(198)
(37)

Ընդհանուր
ԵլակեՄիջնատային
ժամկետ
N=801
N=802
55.3
14.5*
(443)
(116)

% (n)
Վճարում
v

N=227

N=74

N=184

N=35

N=411

N=109

Զեկույցում բոլոր վճարումները ներկայացված են հայկական դրամով:
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կատարածների§
վճարած
ընդհանուր
գումարը, միջին

46,335
(57,566)
30,000

39,174
(48,923)
20,000

35,329†
(34,160)
25,000

17,751*†
(26,035)
10,000

41,408
(48,760)
30,000

32,295
(43,957)
17,000

N=208
52.9
(110)

N=68
29.4*
(20)

N=172
7.0†
(12)

N=33
18.2*
(6)

N=380
32.1
(122)

N=101
25.7
(26)

18,063
(22,521)
9,000

5,588*
(13,004)
0

919†
(5,999)
0

1,439
(3,583)
0

10,303
(19,138)
0

4,233*
(11,011)
0

N=237
45.6
(108)

N=78
10.3*
(8)

N=195
6.2†
(12)

N=37
10.8
(4)

N=432
27.8
(120)

N=115
10.4*
(12)

N=186
34.4
(64)

N=77
31.2
(24)

N=194
41.8
(81)

N=34
29.4
(10)

N=380
38.2
(145)

N=111
30.6
(34)

(ՍՇ), մեդիան
Դրամարկղում
վճարում
կատարածների
մասնաբաժինը,

% (n)
Դրամարկղ
վճարած
գումարը£, միջին

(ՍՇ), մեդիան
Մեկ ընդհանուր
փաթեթով
վճարածների
մասնաբաժինը,

% (n)
Վճարում
կատարածների
մասնաբաժինը,
ովքեր բուժման
ծախսերը
հոգալու համար
պարտք են
վերցրել, % (n)
§

Նրանք, ովքեր կատարել են վճարում և նշել են գումարը:
Նրանք, ովքեր կատարել են վճարում և նշել են դրամարկղում վճարած գումարը, ներառյալ՝ 0:
* Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են ելակետային և միջնաժամկետ գնահատումների միջև
(p<0.05):
† Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են Երևանի և մարզերի բուժհաստատությունների միջև
(p<0.05):
£

20.6%), այնպես էլ մարզերի հիվանդանոցներում (47.4%-ից մինչև 8.9%, աղյուսակ 8
և դիագրամ 3)ֈ Նույնպիսի նվազում է դիտարկվել ողջ ընտրանքի համար՝ որևէ
վճարում կատարել են դեպքերի 55.3%-ը` ելակետային, և 14.5%-ը` միջնաժամկետ
գնահատման ժամանակ (p<0.001): Բոլոր հոսպիտալացված դեպքերի
համամասնությամբ կշռված ցուցանիշները ելակետային և միջնաժամկետ
գնահատումների ժամանակ եղել են համապատասխանաբար 57.1% և 16.0%: Ե´վ
ելակետային, և´ միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ Երևանի
հիվանդանոցներում բուժվածներն ավելի հաճախ են նշել, որ հիվանդանոցում
կատարել են որևէ վճարում, քան մարզերում բուժվածները: Երևանի և մարզերի
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միջև եղած այս տարբերությունը վիճակագրորեն հավաստի է եղել ինչպես
ելակետային, այնպես էլ միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ:

Պատկեր 3. Մանկաբուժական ստացիոնար բուժօգնության համար վճարում

կատարածների մասնաբաժինները

Ելակետային
Միջնաժամկետ

Երևանի հիվանդանոցներ

Մարզերի հիվանդանոցներ

Ելակետային

Միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ քիչ թվով մասնակիցներ դեռևս նշել են, որ
մանկաբուժական ստացիոնար բուժօգնության համար կատարել են մեկ
ընդհանուր վճարում փաթեթով, սակայն նման դեպքերի մասնաբաժինը կտրուկ
նվազել է Երևանի հիվանդանոցներում (45.6%-ից կամ 108 մասնակցից մինչև 10.3%
կամ 8 մասնակից): Այս ցուցանիշը հավաստիորեն չի փոխվել մարզերի
հիվանդանոցներում (6.2%-ից կամ 12 մասնակցից մինչև 10.8% կամ 4 մասնակից,
աղյուսակ 8): Երբ միևնույն վերլուծությունն իրականացվել է Երևանի
հիվանդանոցներից մեկի բացառմամբ՝ Երևանի հիվանդանոցներում մեկ
ընդհանուր փաթեթով վճարում կատարածների ցուցանիշները փոխվել են (20.3%ից կամ 29 մասնակցից մինչև 12.7% կամ 8 մասնակից): Առանց այս հիվանդանոցի
իրականացված վերլուծության դեպքում ծառայությունների համար որևէ վճարում
կատարածների մասնաբաժինները և ընդհանուր միջին վճարումները չեն
փոխվել:

Ելակետային գնահատման համեմատությամբ` մանկաբուժական բուժօգնության
համար վճարումների վերաբերյալ ոչ անկեղծ կամ հակասական
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պատասխաններիvi քանակը միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ նույնպես
նվազել է (21-ից մինչև 4՝ Երևանում և 13-ից մինչև 6՝ մարզերում բուժվածների
համար):

Երեխայի հոսպիտալացման համար վճարված միջին գումարը (նրանց համար,
ովքեր կատարել են վճարում և նշել գումարը) հավաստիորեն նվազել է մարզի
հիվանդանոցներում (35 329 դրամից մինչև 17 751 դրամ, p<0.005), բայց Երևանի
հիվանդանոցներում այս ցուցանիշի արձանագրված նվազումը (46 335 դրամից
մինչև 39 174 դրամ) վիճակագրորեն հավաստի չի եղել:

Ողջ ընտրանքում երեխայի հոսպիտալացման համար վճարված միջին գումարը
(նրանց համար, ովքեր կատարել են վճարում և նշել գումարը) նվազել է
ելակետային գնահատման 41 408 դրամից մինչև 32 295 դրամ` միջնաժամկետ
գնահատման ժամանակ (աղյուսակ 8): Այս նվազումը, այնուամենայնիվ,
վիճակագրորեն հավաստի չի եղել: Միջին վճարումների` բոլոր հոսպիտալացված
դեպքերի համամասնությամբ կշռված ելակետային և միջնաժամկետ
ցուցանիշները եղել են, համապատասխանաբար, 42 575 դրամ և 34 477 դրամ:

Կատարված ողջ վճարումներից դրամարկղ մուծված միջին գումարը Երևանի
բուժհաստատություններում հավաստիորեն նվազել է (18 063 դրամից մինչև 5 588
դրամ, p<0.001): Հակառակ (ոչ հավաստի) միտում է նկատվել մարզերի
բուժհաստատություններում (919 դրամից մինչև 1 439 դրամ): Ողջ ընտրանքի
համար դրամարկղ կատարված միջին վճարումը կազմել է 10 303 դրամ`
ելակետային, և 4 233 դրամ՝ միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ. այս
նվազումը եղել է վիճակագրորեն հավաստի: Բոլոր հոսպիտալացված դեպքերի
համամասնությամբ կշռված ցուցանիշները ելակետային և միջնաժամկետ
գնահատումների ժամանակ եղել են, համապատասխանաբար, 12 129 դրամ և 4
660 դրամ: Երևանի մեկ բուժհաստատությունը բացառելուց հետո դրամարկղ
կատարված միջին վճարումը կազմել է 7 142 դրամ` ելակետային, և 5 782 դրամ՝
vi

Այն դեպքերում, երբ հարցազրուցավարները նկատել են, որ ընտանիքի անդամները թույլ չեն
տալիս ընտրված մասնակցին ճիշտն ասել հիվանդանոցում կատարած վճարումների մասին:
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միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ: Երևանում ելակետային և միջնաժամկետ
գնահատումների միջև եղած տարբերությունն այս դեպքում վիճակագրորեն
հավաստի չի եղել:

Ինչպես ելակետային, այնպես էլ միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ
բուժծառայությունների համար վճարածները հավաստիորեն ավելի շատ ծախսեր
են կատարել Երևանի բուժհաստատություններում, քան` մարզերի (երկու դեպքում
էլ` p<0.05, աղյուսակ 8): Ինչպես ելակետային, այնպես էլ միջնաժամկետ
գնահատման ժամանակ դրամարկղ կատարած վճարումները (նրանց համար, ով
կատարել են որևէ վճարում մանկաբուժական ստացիոնար բուժօգնության
համար) նույնպես հավաստիորեն ավելի բարձր են եղել Երևանի, քանմարզերի
հիվանդանոցներում (p<0.001, աղյուսակ 8 և դիագրամ 4):
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Պատկեր 4. Մանկաբուժական ստացիոնար բուժօգնության համար կատարված

միջին ծախսերը դրամով
46335

Ելակետային Միջնաժամկետ
Երևանի հիվանդանոցներ

Ելակետային Միջնաժամկետ
Մարզի հիվանդանոցներ

Երկու գնահատման դեպքում էլ հիվանդանոցային բուժօգնության համար
վճարում կատարածների մոտ մեկ երրորդը նշել է, որ բուժման ծախսերը հոգալու
համար ստիպված է եղել պարտք վերցնել: Երևանի և մարզերի միջև այս
մասնաբաժնի առումով հավաստի տարբերություն չի հայտնաբերվել.
միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ նշանակալիորեն ավելի սակավաթիվ
մասնակիցներ (41.8% կամ 81 մասնակից` ելակետային, և 29.4% կամ 10 մասնակից
միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ) են նշել, որ մարզերի
բուժհաստատություններում վճարումներ կատարելու համար ստիպված են եղել
պարտք վերցնել, սակայն տարբերությունը վիճակագրորեն հավաստի չի եղել,
հավանաբար` այսպես պատասխանածների սակավաթվության պատճառով
(աղյուսակ 8):

Վճարումները երկրորդային և երրորդային մանկաբուժական բուժօգնության
համար
Երկրորդային և երրորդային մակարդակի մանկաբուժական բուժօգնություն
մատուցող հիվանդանոցներում կատարված վճարումները նույնպես համեմատվել
են: Բոլոր մանկական հիվանդանոցները համարվել են երրորդային մակարդակի
44

բուժհաստատություններ: Դրանց մեջ մտել են Երևանում տեղակայված բոլոր
մանկական հիվանդանոցները, Շիրակի մարզի Գյումրիի «Ավստրիական»
մանկական հիվանդանոցը և Արարատի մարզի «Մասիս» հանրապետական
մանկական օրթոպեդիկ հիվանդանոցը: Մյուս բոլոր ընդհանուր
հիվանդանոցները, որոնք ունեն մանկական բաժանմունքներ (կամ
մանկաբուժական մահճակալներ), համարվել են երկրորդ մակարդակի
մանկաբուժական բուժհաստատություններ: Քանի որ հիվանդանոցների այսպիսի
տարբերակումը նման է Երևան-մարզ տարբերակմանը, ապա համեմատության
արդյունքները, ընդհանուր առմամբ, եղել են նմանատիպ:

Աղյուսակ 9-ում ներկայացված են երկրորդային և երրորդային մակարդակի
բուժհաստատություններում վճարում կատարածների մասնաբաժինները և
վճարումների չափերը: Վճարում կատարածների մասնաբաժինը երկու տեսակի
հիվանդանոցներում էլ հավաստիորեն նվազել է: Ինչպես ելակետային, այնպես էլ
միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ, երրորդային մակարդակի
բուժհաստատություններից օգտվածներն ավելի հաճախ են նշել, որ կատարել են
վճարում, քան երկրորդային մակարդակի բուժհաստատություններից
օգտվածները: Նույնը վերաբերում էր նաև ընդհանուր միջին վճարմանը, որը երկու
գնահատումների ժամանակ էլ հավաստիորեն ավելի բարձր էր երրորդային, քան
երկրորդային մակարդակի բուժհաստատություններում: Ընդհանուր միջին
վճարումները երկու տեսակի հիվանդանոցներում էլ նվազել էին, սակայն այս
նվազումը վիճակագրորեն հավաստի էր միայն երկրորդային մակարդակի
հիվանդանոցներում: Մինչդեռ, դրամարկղ մուծած ընդհանուր միջին գումարները
երկրորդային մակարդակի հիվանդանոցներում հավաստիորեն ավելացել էին,
այնինչ երրորդային մակարդակի հիվանդանոցներում՝ հավաստիորեն նվազել
(աղյուսակ 9):

Աղյուսակ 9. Երկրորդային և երրորդային մակարդակի հիվանդանոցներում
կատարված վճարումները
Երկրորդային մակարդակի
բուժհաստատություններ

Երրորդային մակարդակի
բուժհաստատություններ
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Կատարել է որևէ
վճարում, % (n)
Վճարում
կատարածների§
վճարած ընդհանուր
գումարը, միջին (ՍՇ),

Ելակետային Միջնաժամկետ Ելակետային Միջնաժամկետ
N=353
N=355
N=438
N=445
45.0
9.3*
64.2†
18.7*†
(159)
(33)
(281)
(83)
N=146
N=31
N=263
N=78
28,534
13,365*
48,749†
39,819†
(24,864)
(12,439)
(56,793)
(49,479)
20,000
10,000
30,000
20,000

մեդիան
Դրամարկղում վճարում
կատարածների
մասնաբաժինը, % (n)
Դրամարկղ վճարած
գումարը£, միջին (ՍՇ),

մեդիան
Մեկ ընդհանուր
վճարում
կատարածների
մասնաբաժինը, % (n)
Վճարում
կատարածների
մասնաբաժինը, ովքեր
բուժման ծախսերը
հոգալու համար պարտք
են վերցրել, % (n)

N=136
5.1
(7)
327
(1,847)
0
N=155
3.9
(6)

N=30
20.0
(6)
1,583*
(3,733)
0
N=33
9.1
(3)

N=242
46.7
(113)
15,864†
(22,021)
0
N=275
41.1†
(113)

N=71
28.2
(20)
5,352*
(12,773)
0
N=82
11.0*
(9)

N=157
39.5
(62)

N=30
23.3
(7)

N=223
37.2
(83)

N=81
33.3
(27)

§

Նրանք, ովքեր կատարել են վճարում և նշել են գումարը:
Նրանք, ովքեր կատարել են վճարում և նշել են դրամարկղ վճարած գումարը, ներառյալ՝ 0:
* Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են ելակետային և միջնաժամկետ գնահատումների միջև
(p<0.05):
† Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են երկրորդային և երրորդային մակարդակի
բուժհաստատությունների միջև (p<0.05):
£

Երկու գնահատումների դեպքում էլ սակավաթիվ մասնակիցներ էին նշել, որ
երկրորդային մակարդակի բուժհաստատությունում բոլոր ծառայությունների
համար կատարել են վճարում մեկ ընդհանուր փաթեթով, իսկ երրորդային
մակարդակի բուժհաստատություններում մեկ ընդհանուր փաթեթով վճարում
կատարածների մասնաբաժինը հավաստիորեն նվազել էր 41.1%-ից մինչև 11.0%:
Երբ միևնույն վերլուծությունն իրականացվել է երրորդային հիվանդանոցներից
մեկի բացառմամբ, մեկ ընդհանուր փաթեթով վճարում կատարածների
մասնաբաժինը կազմել է 19.2%` ելակետային, և 13.4%` միջնաժամկետ
գնահատման ժամանակ: Դրամարկղ կատարած ընդհանուր միջին վճարումը
ելակետային և միջնաժամկետ գնահատումների ժամանակ կազմել է,
համապատասխանաբար, 6 252 դրամ և 5 483 դրամ:
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Մանկաբուժական հիվանդանոցների ոչ պաշտոնական վճարումների տեսակները
Երեխայի հիվանդանոցային բուժօգնության համար վճարում կատարածների
շրջանում (բացառությամբ նրանց, ովքեր կատարել են վճարում մեկ ընդհանուր
փաթեթով) Երևանի և մարզերի հիվանդանոցներում կատարած վճարումների
տարբեր տեսակների հաճախականությունների միջև նկատվել են որոշակի
տարբերություններ (աղյուսակ 10): Ելակետային հարցման ժամանակ նրանք,
ովքեր նշել են, որ Երևանում երեխայի հիվանդանոցային բուժօգնության համար
կատարել են որևէ վճարում, առավել հաճախ վճարել են գործիքային
հետազոտությունների (59.5%) համար, ապա` երեխային բուժող բժշկին (53.3%),
դեղատնից գնված դեղերի և բժշկական պարագաների համար (50.7%),
բուժքույրերին (50.7%) և լաբորատոր քննությունքննությունների համար (48.8%):
Նրանք, ովքեր նշել են, որ կատարել են որևէ վճարում մարզային
հիվանդանոցներում երեխայի բուժման համար, առավել հաճախ վճարել են
դեղատնից գնված դեղերի և բժշկական պարագաների համար, ապա` երեխային
բուժող բժշկին (66.7%) և բուժքույրերին (53.2%), լաբորատոր
քննությունքննությունների (38.4%) և գործիքային հետազոտությունների (30.6%)
համար: Ինչպես Երևանի, այնպես էլ մարզերի հիվանդանոցներում միջնաժամկետ
գնահատման ժամանակ վճարումների տարբեր տեսակների
հաճախականությունը հավաստիորեն նվազել է: Միջնաժամկետ գնահատման
ժամանակ Երևանի հիվանդանոցներում կատարված վճարումների առավել
հաճախ նշված տեսակների հաջորդականությունը (նրանց համար, ովքեր
կատարել են որևէ վճարում) հետևյալն է՝ վճարում դեղատնից գնված դեղերի և
բժշկական պարագաների համար (53.5%), բուժաշխատողների նվերների համար
(34.3%), բուժող բժիշկներին (26.8%) և բուժքույրերին (20.0%), շտապօգնության
ծառայության համար (20.0%), (աղյուսակ 10): Այս հաջորդականությունը
մարզերում սկզբունքորեն նույնն էր՝ վճարում դեղատնից գնված դեղերի և
բժշկական պարագաների համար (66.7%), բուժաշխատողների նվերների համար
(24.2%), բուժող բժիշկներին (21.2%), լաբորատոր քննությունների
համարքննություն (12.5%) և հիվանդասենյակի համար (12.1%):
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Հետազոտության ամբողջ ընտրանքում ինչպես ելակետային, այնպես էլ
միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ առավել հաճախ նշված վճարումը եղել է
հոսպիտալացված երեխային անհրաժեշտ դեղորայքի և բժշկական պարագաների
համար դեղատանը կատարված վճարումը (որևէ վճարում կատարածների,
համապատասխանաբար, 65.4%-ը և 57.7%-ը, աղյուսակ 10): Ելակետային
գնահատման ժամանակ բժիշկներին վճարում կատարելը երկրորդ տեղում էր
(61.1%), որին հաջորդում էին բուժքույրերին կատարած վճարումը (52.2%),
գործիքային հետազոտությունների (48.1%) և լաբորատոր քննությունների (42.8%)
համար վճարումները: Այս հաջորդականությունը փոխվել է միջնաժամկետ
գնահատման ժամանակ. բուժաշխատողների նվերների համար կատարած
վճարումը երկրորդ տեղում է (որևէ վճարում կատարածների 31.1%-ը ), որին
հաջորդում են բժիշկներին կատարած վճարումը (25.0%), հիվանդասենյակի
(20.2%) և շտապօգնության ծառայության (18.2%) համար վճարումները:

Ընդհանուր առմամբ, որևէ վճարում կատարածների մեջ մի շարք
ծառայությունների համարվճարում կատարածների մասնաբաժինները
հավաստիորեն նվազել են Երեխայի առողջության պետական հավաստագրի
ներդրումից հետո: Դրանց թվին են պատկանում վճարումները բժիշկներին (ողջ
ընտրանքի համար, վճարում կատարածների 61.1%-ից մինչև 25.0%-ը, p<0.001),
բուժքույրերին (52.2%-ից մինչև 16.5%-ը, p<0.001), մայրապետներին (30.3%-ից
մինչև 15.5%-ը, p<0.01), գործիքային հետազոտությունների համար (48.1%-ից մինչև
Աղյուսակ 10. Որևէ վճարում կատարածների թվից vii տարբեր ծառայությունների
համար վճարածների մասնաբաժինները` ըստ բուժհաստատության տեղակայման

Դեղատնից գնված
դեղերի/բժշկական
պարագաների

Երևան
ԵլակեՄիջնատային ժամկետ
N=136
N=71
50.7
53.5
(70)
(38)

Մարզեր
Ընդհանուր
ԵլակեՄիջնաԵլակեՄիջնատային ժամկետ
տային
ժամկետ
N=186
N=33
N=322
N=104
76.3†
66.7
65.4
57.7
(142)
(22)
(212)
(60)

vii

Այս թիվը չի ներառում նրանց, ովքեր կատարել են մեկ ընդհանուր փաթեթով վճարում` բոլոր
ծառայությունների համարֈ
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Երևան
ԵլակեՄիջնատային ժամկետ
N=136
N=71
համար, % (n)
Բժիշկներին՝
բուժման համար, %

Մարզեր
Ընդհանուր
ԵլակեՄիջնաԵլակեՄիջնատային ժամկետ
տային
ժամկետ
N=186
N=33
N=322
N=104

53.3
(72)

26.8*
(19)

66.7
(124)

21.2*
(7)

61.1
(196)

25.0*
(26)

50.7
(69)

20.0*
(14)

53.2
(99)

9.1*
(3)

52.2
(162)

16.5*
(17)

32.8
(45)
23.4
(32)
23.9
(33)

18.6*
(13)
23.9
(17)
34.3
(24)

28.5
(53)
12.4†
(23)
23.9
(44)

9.1*
(3)
12.1
(4)
24.2
(8)

30.3
(98)
17.0
(55)
23.9
(77)

15.5*
(16)
20.2
(21)
31.1
(32)

N=127
17.3
(22)
N=111
59.5
(66)
N=127
48.8
(62)
N=17
35.3
(6)
N=127
7.9
(10)

N=71
7.0*
(5)
N=59
18.6*
(11)
N=67
9.0*
(6)
N=10
20.0
(2)
N=56
3.6
(2)

N=177
5.6†
(10)
N=72
30.6†
(22)
N=177
38.4
(68)
N=7
28.6
(2)
N=143
11.2
(16)

N=31
0

N=304
10.5
(32)
N=183
48.1
(88)
N-304
42.8
(130)
N=24
33.3
(8)
N=270
9.6
(26)

N=102
4.9
(5)
N=77
16.9*
(13)
N=99
10.1*
(10)
N=11
18.2
(2)
N=82
3.7
(3)

(n)
Բուժքույրերին՝
միջամտությունների համար, % (n)
Մայրապետներին,

% (n)
Հիվանդասենյակի
համար, % (n)
Բուժաշխատողների նվերների
համար, % (n)
Բաժնի վարիչին,

% (n)
Գործիքային
հետազոտությունների համար, % (n)
Լաբորատոր
քննությունների
համար, % (n)
Շտապ օգնության
ծառայության
համար, % (n)
Հիվանդանոցում
տրված դեղերի և
բժշկական
պարագաների
համար, % (n)

N=18
11.1
(2)
N=32
12.5*
(4)
N=1
0
N=26
3.8
(1)

* Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են ելակետային և միջնաժամկետ գնահատումների միջև
(p<0.05):
† Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են Երևանի և մարզերի բուժհաստատությունների միջև
(p<0.05):

16.9%-ը, p<0.001) և լաբորատոր քննությունների համար (42.8%-ից մինչև 10.1%-ը,
p<0.001), (աղյուսակ 10):

Այստեղ չեն ներկայացված որևէ վճարում կատարածների թվից տարբեր
ծառայությունների համար վճարածների մասնաբաժինների կշռված
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ցուցանիշները, քանի որ վճարում կատարածներից ոչ բոլորն են պատասխանել
տարբեր ծառայությունների համար վճարումների վերաբերյալ բոլոր հարցերին:

Ելակետային գնահատման ժամանակ Երևանի և մարզերի հիվանդանոցները
հավաստիորեն տարբերվել են որոշ տեսակի վճարումների
հաճախականությունների առումով: Մասնավորապես,
որևէ վճարում կատարածներն առավել հաճախ դեղատնից գնված դեղերի և
բժշկական պարագաների համար վճարել են մարզերում, քան Երևանում
(համապատասխանաբար, 76.3% և 50.7%), մինչդեռ գործիքային
հետազոտությունների (59.5% Երևանում և 30.6% մարզերում), հիվանդասենյակի
(23.4% և 12.4%) համար և բաժանմունքի վարիչներին (17.3% և 5.6%) ավելի հաճախ
վճարել են Երևանի, քան մարզերի հիվանդանոցներում: Միջնաժամկետ
գնահատման ժամանակ վերոհիշյալ տարբերությունները դեռևս առկա են եղել,
սակայն վիճակագրորեն հավաստի չեն եղել, հավանաբար` վճարում
կատարածների շատ ավելի փոքր թվերի պատճառով (աղյուսակ 10):

Սակավաթիվ դեպքերում, հատկապես` ելակետային գնահատման ժամանակ,
մասնակիցները նշել են, որ կատարել են հարցաթերթիկում նշված վճարումներից
տարբեր այլ վճարումներ: Դրանք ներառել են հիվանդանոց տեղափոխման (11
դեպք), հիվանդության պատմության լրացման (8 դեպք), երեխայի սննդի (7 դեպք),
երեխային այցելելու (3 դեպք), էպիկրիզի (3 դեպք), երեխայի դուրսգրման (2 դեպք),
երեխայի խնամքի/հիգիենայի պարագաների (1 դեպք), վերելակի (1 դեպք) և այլնի
համար կատարված վճարումները:

Աղյուսակ 11-ում ներկայացված են ելակետային և միջնաժամկետ գնահատման
ժամանակ Երևանի և մարզերի հիվանդանոցներում տարբեր ծառայությունների
համար կատարած վճարումների միջինները և միջնարժեքները կամ մեդիանները
(նրանց համար, ովքեր կատարել են վճարում և նշել գումարը): Ընդհանուր
առմամբ, ելակետային գնահատման համեմատ որևէ վճարում կատարածների
թիվը կտրուկ նվազել է: Երկու գնահատումների ժամանակ էլ վճարումները
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բժշկին եղել են ամենաբարձրը, որին հաջորդել են հիվանդասենյակի համար և
դեղատնից գնված դեղերի և բժշկական պարագաների համար կատարված
վճարումները: Երևանի և մարզերի հիվանդանոցներում աճել են վճարումները
բուժքույրերին , սակայն այդ աճը վիճակագրորեն հավաստի է եղել միայն ողջ
ընտրանքի համար (հավանաբար, միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ
վճարում կատարածների փոքր թվերի պատճառով): Գործիքային
հետազոտությունների համար կատարած վճարումները նույնպես հավաստիորեն
աճել են ինչպես Երևանի հիվանդանոցներում, այնպես էլ` ողջ ընտրանքում: Սա
կարող է լինել հիվանդներից վճարում պահանջած գործիքային
հետազոտությունների թվում թանկարժեք/հազվագյուտ հետազոտությունների
մասնաբաժնի ավելացման արդյունք: Ելակետային գնահատման համեմատ որոշ
վճարումներ հավաստիորեն նվազել են, ներառյալ՝ Երևանի հիվանդանոցներում
լաբորատոր քննությունքննությունների համար կատարված վճարումները,
մարզերի հիվանդանոցներում` բժիշկներին և դեղատնից գնված դեղերի և
բժշկական պարագաների համար կատարված վճարումները: Որոշ մասնակիցներ
ելակետային գնահատման ժամանակ նշել էին, որ վճարել են շտապօգնության
ծառայության համար (յոթ մասնակից վճարել էր 1,000- 3,000 դրամ և մեկը`160,000
դրամ` երեխային մարզից Երևան տեղափոխելու համար)ֈ Միջնաժամկետ
գնահատման ժամանակ միայն երկու մասնակից էր վճարել շտապօգնության
ծառայության համար (մեկը վճարել էր 2,000 դրամ, մյուսը` 30,000 դրամ):

Այստեղ ներկայացված չեն որևէ վճարում կատարածների կողմից տարբեր
ծառայությունների համար վճարած միջին գումարների կշռված ցուցանիշները,
քանի որ վճարում կատարածներից ոչ բոլորն են պատասխանել տարբեր
ծառայությունների համար վճարումների վերաբերյալ հարցերին:

Աղյուսակ 11. Որևէ վճարում կատարածների կողմից տարբեր ծառայությունների
համար կատարած վճարումների չափը՝ ըստ բուժհաստատության տեղակայման

Բժիշկներին՝

Երևան
ԵլակեՄիջնատային
ժամկետ
N=71
N=17

Մարզեր
ԵլակեՄիջնատային
ժամկետ
N=111
N=6

Ընդհանուր
ԵլակեՄիջնատային
ժամկետ
N=182
N=23
51

Բժիշկներին՝
բուժման համար,

միջին, մեդիան
Բաժնի վարիչներին,

միջին, մեդիան
Բուժքույրերին՝
միջամտությունների համար, միջին,

Երևան
ԵլակեՄիջնատային
ժամկետ
N=71
N=17
32,275
26,471
20,000
10,000
N=24
N=5
18,333
13,600
15,000
8,000
N=64
N=12
7,789
14,542
5,000
6,000

Մարզեր
ԵլակեՄիջնատային
ժամկետ
N=111
N=6
20,189†
8,500*†
10,000
5,500
N=9
N=0
15,556
10,000
N=90
N=3
5,600†
10,333
4,000
8,000

Ընդհանուր
ԵլակեՄիջնատային
ժամկետ
N=182
N=23
24,904
21,783
15,000
10,000
N=33
N=5
17,576
13,600
15,000
8,000
N=154
N=15
6,510
13,700*
5,000
7,000

մեդիան
Գործիքային
հետազոտությունների համար, միջին,

N=61
6,770
4,000

N=12
12,834
9,000

N=18
4,361
3,000

N=2
2,500†
2,500

N=79
6,222
3,500

N=14
11,357*
5,500

N=58
6,526
4,750

N=5
3,000*
4,000

N=60
2,537†
2,000

N=4
2,625
2,500

N=118
4,497
3,000

N=9
2,833
3,000

N=30
16,174
11,000
N=42

N=17
20,412
12,000
N=10

N=21
4,619†
3,000
N=49

N=4
7,000†
7,000
N=3

N=51
11,400
6,000
N=91

N=21
17,857
10,000
N=13

3,048
2,000
N=8
6,375
1,000

5,150
2,500
N=2
1,500
1,500

2,800
2,000
N=9
6,556
3,000

2,333
2,000
N=1
30,000*
30,000

2,914
2,000
N=17
6,471
3,000

4,500
2,000
N=3
11,000
3,000

N=62
13,494
6250

N=32
16,653
5500

N=114
13,641
10,000

N=20
8500*
5500

N=176
13,589
7250

N=52
13,517
5500

N=29
10,069
10,000

N=20
8,100
8,500

N=31
5,855
5,000

N=7
11,857
10,000

N=60
7,892
5,000

N=27
9,074
10,000

մեդիան
Լաբորատոր
քննությունների
համար միջին,

մեդիան
Հիվանդասենյակի
համար, միջին,

մեդիան
Մայրապետներին

միջին, մեդիան
Հիվանդանոցում
տրված դեղերի և
բժշկական
պարագաների
համար, միջին,

մեդիան
Դեղատնից գնված
դեղերի և բժշկական
պարագաների
համար, միջին,

մեդիան
Բուժաշխատողների
նվերների համար,

միջին, մեդիան

* Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են ելակետային և միջնաժամկետ գնահատումների միջև
(p<0.05):
† Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են Երևանի և մարզերի բուժհաստատությունների միջև
(p<0.05):

Երկու գնահատումների ժամանակ էլ Երևանի և մարզերի հիվանդանոցները
հավաստիորեն տարբերվում էին բուժաշխատողներին և հիվանդասենյակների
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համար կատարած վճարումների առումով (Երևանի հիվանդանոցներում այս
վճարումներն ավելի բարձր էին): Ելակետային գնահատման ժամանակ
լաբորատոր քննությունների և միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ
գործիքային հետազոտությունների համար կատարված վճարումները նույնպես
հավաստիորեն ավելի բարձր էին Երևանում, քան մարզերում, հավանաբար՝
Երևանի հիվանդանոցներում թանկարժեք քննությունների և գործիքային
հետազոտությունների ավելի մեծ հասանելիության պատճառով (աղյուսակ 11):

Հիվանդանոցայինծառայությունների համար վճարում կատարածների շրջանում
հետազոտությունը հայտնաբերել է մի շարք կարևոր տարբերություններ Երևանի և
մարզերի հիվանդանոցների միջև` տարբեր ծառայություններից օգտվելու
հնարավորության առումով: Նրանց, ովքեր մանկական հիվանդանոցային
ծառայության համար կատարել են որևէ վճարում, հարցրել են, թե արդյոք երեխան
ենթարկվե՞լ է լաբորատոր քննությունների կամ գործիքային
հետազոտությունների, ստացե՞լ է դեղորայք, կամ օգտվե՞լ են շտապ օգնության
ծառայություններից: Ելակետային գնահատման ժամանակ Երևանի և մարզերի
հիվանդանոցներում գործիքային հետազոտությունների և դեղորայքի
օգտագործման առումով հայտնաբերվել են վիճակագրորեն հավաստի
տարբերություններ: Այս ծառայությունները և բժշկական պարագաներն առավել
շատ են տրամադրվել Երևանի, քան մարզերի բուժհաստատություններում: Շտապ
օգնության ծառայությունից նույնպես ավելի քիչ են օգտվել մարզերում: Չնայած
հիվանդանոցային ծառայության համար վճարում կատարածների (հետևաբար՝
այս հարցին պատասխանածների) ցածր թվերին, միջնաժամկետ գնահատման
ժամանակ ևս հայտնաբերվել են նմանատիպ վիճակագրորեն հավաստի
տարբերություններ Երևանի և մարզերի բուժհաստատությունների միջև
գործիքային հետազոտությունների օգտագործման առումով: Երևանի
հիվանդանոցներում դեղորայք չստացածների մասնաբաժինը (նրանց շրջանում,
ովքեր կատարել են վճարում) հավաստիորեն ավելացել է ելակետային 7.3%-ից
մինչև 20.0%` միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ: Թեև այս հարցը նշված
ծառայությունների առկայության վերաբերյալ չի եղել, այնուամենայնիվ, կարող է
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բացահայտել հիվանդանոցներում գործիքային հետազոտությունների
դժվաչամատչելիությունը և դեղորայքի պակասը, մասնավորապես՝ մարզերի
հիվանդանոցներում:

Բուժման ընդհանուր ծախսերի տարբերություններն ըստ տարբեր բնակավայրերի
Ելակետային գնահատման ժամանակ երեխայի հիվանդանոցային բուժման
համար որևէ վճարում կատարածների մասնաբաժինները հավաստիորեն
տարբերվել են ըստ մասնակիցների բնակավայրերի (Երևան, այլ քաղաք, գյուղ).
առավելագույնը եղել է Երևանի բնակիչների շրջանում (65.7%), իսկ նվազագույնը`
այլ քաղաքներ(45.3%): Միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ բոլոր այս երեք
մասնաբաժինները հավաստիորեն նվազել են, և բնակավայրերի միջև
տարբերություններ չեն հայտնաբերվել (աղյուսակ 12): Ելակետային և
միջնաժամկետ գնահատումների ժամանակ այս մասնաբաժինների կշռված
ցուցանիշները եղելեն համապատասխանաբար.Երևանում` 65.7% և 16.7%, այլ
քաղաքներում`47.4% և 11.9%, գյուղերում`58.2% և 18.1%:

Ինչպես ելակետային, այնպես էլ միջնաժամկետ գնահատումների ժամանակ
ընդհանուր միջին ծախսերի առումով վիճակագրորեն հավաստի
տարբերություններ չեն հայտնաբերվել բնակավայրերի միջև (աղյուսակ 12):
Միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ երեխայի հիվանդանոցային
բուժօգնության համար կատարված ընդհանուր միջին ծախսերը նշանակալիորեն
պակասել են Երևանի և այլ քաղաքների բնակիչների շրջանում, սակայն այդ
նվազումը վիճակագրորեն հավաստի չի եղել, հավանաբար, որևէ վճարում
կատարածների և այդ գումարը նշածների փոքր թվերի պատճառով: Գյուղերի
հետազոտությանը մասնակցած բնակիչների ընդհանուր միջին ծախսերը գրեթե
չեն փոխվել, սակայն դրա կշռված ցուցանիշները նշանակալիորեն նվազել են:
Ելակետային և միջնաժամկետ գնահատումների ժամանակ ընդհանուր միջին
ծախսերի կշռված ցուցանիշները եղել են, համապատասխանաբար, . Երևանում`
41 464 և 25 442 դրամ, այլ քաղաքներում` 42 429 և 21 887 դրամ, գյուղերում` 46 114
և 31 950 դրամ:
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«Մաղարիչի»/նվերների վրա կատարված ծախսերը
Վճարումների և նվերների վերաբերյալ հարցերին պատասխանածների շրջանում
նվերների համար գումար ծախսածների ցուցանիշները միջնաժամկետ
գնահատման ժամանակ հավաստիորեն փոխվել են բոլոր երեք տիպի
բնակավայրերի բնակիչների խմբերում. Երևանում՝ 12.9%-ից մինչև 4.0%, այլ
քաղաքներում՝ 10.2%-ից մինչև 2.2%, գյուղերում՝ 11.6%-ից մինչև 5.8% (աղյուսակ
10 և դիագրամ 5): Ելակետային գնահատման ժամանակ բուժաշխատողների
նվերների համար գումար ծախսածների մասնաբաժիններն ըստ բնակության
վայրերի հավաստիորեն միմյանցից չեն տարբերվել: Միջնաժամկետ գնահատման
ժամանակ այս մասնաբաժինն այլ քաղաքների բնակիչների շրջանում եղել է
հավաստիորեն ավելի ցածր, քան գյուղերի բնակիչների շրջանում (աղյուսակ 10):
Ելակետային և միջնաժամկետ գնահատումների կշռված ցուցանիշները հետևյալն
են. Երևանում` 13.0%-ից մինչև 4.0%, այլ քաղաքներում` 10.1%-ից մինչև 2.5%,
գյուղերում` 11.1%-ից մինչև 7.0%:

Ինչպես ելակետային, այնպես էլ միջնաժամկետ գնահատումների ժամանակ
բուժաշխատողների նվերների համար ծախսած միջին գումարները միանման են
եղել ըստ բնակության վայրերի և երկու գնահատումների միջև հավաստիորեն չեն
փոխվել (աղյուսակ 12): Ելակետային և միջնաժամկետ գնահատումների ժամանակ
նվերների համար ծախսած միջին գումարների կշռված ցուցանիշները հետևյալն
են. Երևանում՝ համապատասխանաբար 9 533 և 10 000 դրամ, այլ քաղաքներում` 7
879 և 11 011 դրամ, գյուղերում` 8 334 և 9 816 դրամ:

Աղյուսակ 12. Բուժաշխատողների նվերների և երեխայի բուժօգնության համար
ընդհանուր ծախսերն ըստ մասնակցի բնակության վայրի

Բուժօգնության
համար վճարում
կատարածների
մասնաբաժինը, %
(n)

Երևան
ԵլակեՄիջնատային ժամկետ
N=283
N=233
65.7†
16.7*
(186)
(39)

Այլ քաղաքներ
ԵլակեՄիջնատային
ժամկետ
N=278
N=272
45.3†
11.4*
(126)
(31)

Գյուղեր
ԵլակեՄիջնատային
ժամկետ
N=230
N=295
56.5†
15.6*
(130)
(46)
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Բուժօգնության
ընդհանուր
ծախսերը, միջին
(ՍՇ), միջնարժեք,

41,459
(55,561)
30,000

25,442
(25,481)
19,000

40,309
(39,247)
30,000

26,172
(43,945)
10,000

42,405
(47,120)
30,000

41,939
(53,918)
24,500

N=201§
12.9
(26)

N=227
4.0*
(9)

N=254
10.2
(26)

N=268
2.2*
(6)

N=216
11.6
(25)

N=292
5.8*†
(17)

9,583
(11,477)
5,500

10,000
(6,803)
9,500

7,105
(5,896)
5,000

11,250
(2,500)
10,000

6,382
(4,972)
3,000

8,000
(5,691)
6,000

դրամ
Բուժաշխատողների
նվերների համար
գումար
ծախսածների
մասնաբաժինը, %
(n)
Նվերների ծախսեր,
միջին (ՍՇ),
միջնարժեք, դրամ

Ընդհանուր թվերը չեն ներառում բոլոր ծառայությունների համար մեկ ընդհանուր փաթեթով վճարում
կատարածներին (նրանց նվերների վերաբերյալ հարցեր չեն տվել), ինչպես նաև՝ նրանց, ովքեր վճարումների
մասին հարցերին պատասխանել են ՙչգիտեմ՚ կամ ընդհանրապես չեն պատասխանելֈ
* Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են ելակետային և միջնաժամկետ գնահատումների միջև
(p<0.05)։
† Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են գյուղերի և այլ քաղաքների բնակիչների միջև (p<0.05)։
§

Միտումը նման էր, երբ հետազոտվում էին “մաղարիչների”/նվերների համար
կատարված ծախսերը ըստ հիվանդանոցի գտնվելու վայրի: Միջնաժամկետ
գնահատման ժամանակ բուժաշխատողների նվերների համար գումար ծախսած
մասնակիցների թիվը զգալիորեն նվազել է. Երևանի բուժհաստատություններում`
33-ից մինչև 24, մարզերի բուժհաստատություններում`44-ից մինչև 8 (աղյուսակ
10): Բուժօգնության համար վճարում կատարածների շրջանում
բուժաշխատողների նվերների համար գումար ծախսածների մասնաբաժնի և
նվերների համար ծախսած միջին գումարի (նրանց համար, ովքեր գումար են
ծախսել և նշել դրա չափը) առումով թե՛ Երևանի և թե՛ մարզերի
բուժհաստատություններում ելակետային և միջնաժամկետ գնահատումների միջև
վիճակագրորեն հավաստի տարբերություններ չեն հայտնաբերվել (աղյուսակներ
10 և 11): Այնուամենայնիվ, երբ այս տոկոսը հաշվում ենք բոլոր նրանց համար,
ովքեր տվել են պատասխան վճարումների և նվերների վերաբերյալ հարցերին,
ապա այս տոկոսի իջեցումը վիճակագրորեն հավաստի է` Երևանի
հիվանդանոցներում 12.1%-իվ 6.4%, իսկ մարզային հիվանդանոցներում` 11.1%-ից
1.9%:
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Պատկեր 5. Նվերների և «մաղարիչների» համար գումար ծախսածների

մասնաբաժինները

Ելակետային
Միջնաժամկետ
Մ
Երևանի
Այլ քաղաքների
բնակիչներ բնակիչներ

Գյուղերի
բնակիչներ

«Մաղարիչները» և նվերները երկրորդային և երրորդային մակարդակի
մանկաբուժական հաստատություններում
Մանկաբուժական բուժօգնության երկու մակարդակի հաստատություններում էլ
միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ բուժաշխատողներին նվերներ կամ
«մաղարիչ» տվածների մասնաբաժինը հավաստիորեն նվազել է ելակետային
գնահատման համեմատությամբ (աղյուսակ 13): Միջնաժամկետ գնահատման
ժամանակ այս բուժհաստատություններն այդ առումով միմյանցից հավաստիորեն
տարբերվել են: Վճարումները նվերների կամ «մաղարիչի» տեսքով ավելի
տարածված են եղել երրորդային, քան երկրորդային մակարդակի
բուժհաստատություններում, թեև այսպիսի վճարում կատարածների բացարձակ
մասնաբաժինները երկու մակարդակի հաստատություններում էլ եղել են ցածր `
5.7% և 2.0%, համապատասխանաբար: Երկրորդային մակարդակի
բուժհաստատություններում ելակետային գնահատման ժամանակ
նվերների/«մաղարիչի» վրա ծախսած միջին գումարը կազմել է 6 063 դրամ, իսկ
միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ` 10 500 դրամ: Սակայն այս
տարբերությունը վիճակագրական հավաստի չի եղել հավանաբար այն
պատճառով, որ քիչ թվով մարդիկ են կատարել այդպիսի վճարումներ և նշել
գումարը: Երրորդային մակարդակի բուժհաստատություններում
նվերների/«մաղարիչի» վրա ծախսած միջին գումարը երկու գնահատումների
ժամանակ էլ կազմել էր մոտ 9,000 դրամ:
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Աղյուսակ 13. Բուժաշխատողների նվերների համար ծախսած գումարները
երկրորդային և երրորդային մակարդակի բուժհաստատություններում

Բուժաշխատողների
նվերների/«մաղարիչի»
համար գումար
ծախսածների
մասնաբաժինը, % (n)
Նվերների ծախսերը,
միջին (ՍՇ)
միջնարժեք, դրամ

Երկրորդային մակարդակի
բուժհաստատություններ
Ելակետային Միջնաժամկետ
N=344
N=352
10.5
2.0*
(36)
(7)

N=24
6,063
(6,179)
4,000

Երրորդային մակարդակի
բուժհաստատություններ
Ելակետային Միջնաժամկետ
N=323
N=435
12.7
5.7*†
(41)
(25)

N=6
10,500
(6,285)
10,000

N=36
9,111
(10,298)
5,500

N=21
8,667
(5,595)
9000

* Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են ելակետային և միջնաժամկետ գնահատումների միջև
(p<0.001)ֈ
† Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են երկրորդային և երրորդային մակարդակի
բուժհաստատությունների միջև (p<0.01)ֈ

Անվճար բուժօգնության վերաբերյալ իրազեկվածությունը
Ելակետային գնահատման ժամանակ մասնակիցների գրեթե երկու երրորդը
տեղյակ էր մինչև յոթ տարեկան երեխայի համար անվճար հիվանդանոցային
բուժօգնություն ստանալու իրենց իրավունքին: Միջնաժամկետ գնահատման
ժամանակ հարցմանը մասնակցած գրեթե բոլոր մայրերը/խնամակալները, անկախ
բնակության վայրից, նշել են, որ իրենք տեղյակ էին այդ իրավունքին:
Իրազեկվածության մակարդակի հայտնաբերված բարձրացումը խիստ հավաստի
էր բոլոր երեք տիպի բնակավայրերից ներգրավված մասնակիցների շրջանում
(աղյուսակ 14): Այս ցուցանիշի առումով Երևանի և մարզերի հիվանդանոցներում
բուժում ստացողների միջև տարբերություններ չեն հայտնաբերվել (ելակետային
գնահատման ժամանակ, համապատասխանաբար, 63.4% և 65.6%, միջնաժամկետ
գնահատման ժամանակ` 98.2% և 96.2%):

Աղյուսակ 14. Մինչև յոթ տարեկան երեխաների անվճար բուժօգնության
վերաբերյալ իրազեկվածությունն ըստ բնակության վայրի
Երևան
ԵլակեՄիջնատային ժամկետ

Այլ քաղաքներ
ԵլակեՄիջնատային ժամկետ

Գյուղեր
ԵլակեՄիջնատային ժամկետ
58

Գիտեր մինչև յոթ
տարեկան երեխաների
անվճար բուժօգնության
մասին, %
Տեղեկացել էր
բուժհաստատություններում փակցված անվճար
բուժօգնության մասին
պաստառներից, %
Տեղեկացել էր
լրատվամիջոցներից
(հեռուստացույց, ռադիո,
թերթեր), %
Տեղեկացել էր
բուժաշխատողներից, %
Տեղեկացել էր Երեխայի
առողջության պետական
հավաստագրից, %
Տեղեկացել էր
հարևաններից/
ընկերներից/
բարեկամներից, %

(N=284)
64.1

(N=233)
97.9*

(N=281)
63.7

(N=271)
97.4*

(N=235)
66.0

(N=297)
96.3*

18.2

8.7*

18.5

9.1*

23.1

9.0*

47.8

32.8*

48.3

28.3*

48.4

27.1*

42.2

74.2*

44.4

67.2*

43.9

66.7*

-

28.8

-

40.4

-

34.5

2.8

2.2

4.5

3.0

1.9

2.8

* Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են ելակետային և միջնաժամկետ գնահատումների միջև
(p<0.001)ֈ

Պատկեր 6. Մինչև յոթ տարեկան երեխաների անվճար բուժօգնության վերաբերյալ

իրազեկվածությունը

Ելակետային
Միջնաժամկետ
Մ
Երևանի
Այլ քաղաքների
բնակիչներ բնակիչներ

Գյուղերի
բնակիչներ

Ելակետային գնահատման ժամանակ բոլոր երեք բնակավայրերում մինչև յոթ
տարեկան երեխաների անվճար բուժօգնության վերաբերյալ տեղեկության
հիմնական աղբյուրը լրատվամիջոցներն էին (հեռուստացույց, ռադիո, թերթեր),
որին հաջորդել էր բուժաշխատողների կողմից տեղեկացած լինելը: Բոլոր
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բնակավայրերումմասնակիցների մոտ մեկ հինգերորդը նշել էր, որ տեղեկացել էր
բուժհաստատություններում փակցված անվճար բուժօգնության մասին
պաստառներից: Միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ բուժաշխատողների
դերը՝ որպես տեղեկության աղբյուր, հավաստիորեն բարձրացել էր բոլոր
բնակավայրերում (աղյուսակ 14), և բուժաշխատողները դարձել էին տեղեկության
ամենակարևոր աղբյուրը: Միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ
լրատվամիջոցների և բուժհաստատություններում փակցված անվճար
բուժօգնության մասին պաստառների դերը՝ որպես տեղեկության աղբյուր,
հավաստիորեն նվազել էր: Մասնակիցների 30-40%-ի համար Երեխայի
առողջության պետական հավաստագիրն ինքնին ծառայել էր որպես անվճար
բուժօգնության վերաբերյալ տեղեկության աղբյուր (աղյուսակ 14):
Հետազոտությունը տեղեկության աղբյուրների առումով երեք տիպի
բնակավայրերի միջև վիճակագրորեն հավաստի տարբերություններ չէր
հայտնաբերել:

Առկա փորձը Երեխայի առողջության պետական հավաստագրի վերաբերյալ
2011 թ. հունիս-հուլիս ամիսներին իրականացված միջնաժամկետ գնահատման
ժամանակ բոլոր երեք բնակավայրերում երեխաների գերակշռող
մեծամասնությունը ստացել էր Երեխայի առողջության պետական հավաստագիր:
Երեխայի առողջության պետական հավաստագիր ստացած երեխաների
մասնաբաժինը գյուղերում կազմում էր հոսպիտալացված երեխաների 86.1%-ը,
իսկ Երևանում` 94.9%-ը: Բոլոր բնակավայրերում էլ այս ցուցանիշը միջնաժամկետ
գնահատման ժամանակ հավաստիորեն ավելի բարձր էր, քան 2011թ. մարտապրիլ ամիսներին իրականացված ելակետային գնահատման ժամանակ:
Այնուամենայնիվ, միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ այս ցուցանիշը
հավաստիորեն ավելի բարձր էր Երևանում, քան այլ քաղաքներում և գյուղերում
(աղյուսակ 15):

Աղյուսակ 15. Առկա փորձը Երեխայի առողջության պետական հավաստագրի
(ԵԱՊՀ) վերաբերյալ ըստ բնակության վայրի
Երևան

Այլ քաղաքներ

Գյուղեր
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Մինչև 7 տարեկան
երեխաներ, ովքեր
ստացել էին ԵԱՊՀ, %
Ընտանիքներ, որոնք՝
Օգտագործել էին
ԵԱՊՀ,%
Եղել էին՝
ԵԱՊՀ-ից գոհ, %
Չեզոք, %
Դժգոհ, %

Ելակետային
N=433§
51.3

Միջնաժամկետ
N=389
94.9*

Ելակետային
N=467
47.8

Միջնաժամկետ
N=455
89.0*†

Ելակետային
N=417
45.6

Միջնաժամկետ
N=539
86.1*†

N=152‡
27.0

N=228
98.7*

N=146
24.0

N=269
99.3*†

N=115
30.4

N=293
99.0*

N=219
87.7
5.5
6.8

N=35
88.6
2.9
8.6

N=267
95.9†
3.4
0.7*†

N=34
82.4
0
17.6

N=288
93.8*†
2.4*
3.8*†

N=41ə
87.8
2.4
9.8

§

Այս թվերը ներառում են տվյալ բնակավայրում հարցմանը մասնակցած ընտանիքների մինչև յոթ տարեկան
բոլոր երեխաներին:
‡
Երեխա(ներ)ի համար ԵԱՊՀ ստացած ընտանիքների թիվը:
ə
ԵԱՊՀ օգտագործած ընտանիքների թիվը:
* Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են ելակետային և միջնաժամկետ գնահատումների միջև
(p<0.01):
† Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են բնակավայրերի միջև (p<0.05):

Ինչպես ելակետային, այնպես էլ միջնաժամկետ գնահատումների ժամանակ
ԵԱՊՀ օգտագործած մասնակիցների գերակշռող մասը գոհ էր դրանից (աղյուսակ
15): Գոհ լինելու հիմնական պատճառն այն էր, որ իրենք իսկապես ստացել էին
անվճար բուժօգնություն, իսկ դժգոհ լինելու հիմնական պատճառը` որ
բուժօգնության համար ստիպված էին եղել վճարել: Գոհունակության առումով
ելակետային և միջնաժամկետ գնահատումների միջև չէր հայտնաբեվրել որևէ
հավաստի փոփոխություն միայն Երևանի բնակիչների շրջանում (աղյուսակ 15):
Միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ այլ քաղաքներից և գյուղերից
մասնակիցների համապատասխանաբար` 95.9%-ը և 93.8%-ը գոհ էին ԵԱՊՀ-իցֈ
Այս ցուցանիշը հավաստիորեն ավելի բարձր էր, քան միևնույն ցուցանիշը
Երևանից մասնակիցների շրջանում (87.7%, p=0.01 և p=0.02,
համապատասխանաբար): Միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ գյուղերի
բնակիչների գոհունակությունը ԵԱՊՀ-ից հավաստիորեն աճել էր, իսկ
դժգոհության ցուցանիշը` հավաստիորեն նվազել: Դժգոհության ցուցանիշն այլ
քաղաքների մասնակիցների շրջանում նույնպես հավաստիորեն նվազել էր:
Ընդհանուր առմամբ, երկու գնահատումների դեպքում էլ մասնակիցների շատ
փոքր մասնաբաժինն էր դժգոհ ԵԱՊՀ ծրագրից: Միջնաժամկետ գնահատման
ժամանակ այլ քաղաքներից մասնակիցների շրջանում ծրագրից դժգոհների
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մասնաբաժինը հավաստիորեն ավելի փոքր (0.7%) էր, քանԵրևանից և գյուղերից
մասնակիցների շրջանում (համապատասխանաբար` 6.8% և 3.8%, երկուսի
համար էլ p0.01):

Աղյուսակ 16-ում ներկայացված են մասնակիցների` ԵԱՊՀ-ից գոհունակության
ցուցանիշներն ըստ հոսպիտալացման տեղակայման: Միջնաժամկետ
գնահատման ժամանակ մարզերի բուժհաստատություններում բուժված
երեխաների մայրերը/խնամակալները ավելի գոհ են եղել ԵԱՊՀ ծրագրից, քան
Երևանի բուժհաստատություններում բուժված երեխաների
մայրերը/խնամակալները (96.6% և 88.6%, p<0.01): Համապատասխանաբար՝
մարզերի բուժհաստատություններում բուժված երեխաների
մայրերը/խնամակալները հավաստիորեն ավելի հազվադեպ են չեզոք կամ դժգոհ
եղել ԵԱՊՀ ծրագրից, քան Երևանի բուժհաստատություններում բուժվածներինը
(չեզոք են եղել,, համապատասխանաբար, 2.2%-ը և 5.2%-ը, p<0.05 և դժգոհ` 1.2%-ը
և 6.3%-ը, p<0.01):

Միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ մարզերի բուժհաստատություններում
բուժում ստացած մասնակիցների շրջանում ԵԱՊՀ ծրագրից գոհունակության
ցուցանիշները հավաստիորեն բարձրացել են ելակետայինի համեմատությամբ
(85.7%-ից մինչև 96.6%, p<0.01), մինչդեռ դժգոհության ցուցանիշները նվազել
(12.5%-ից մինչև 1.2%, p<0.01): Այս ցուցանիշների առումով հավաստի
տարբերություններ չեն հայտնաբերվել Երևանի բուժհաստատություններում
բուժում ստացած մասնակիցների շրջանում (աղյուսակ 16): Միջնաժամկետ
գնահատման ժամանակ բոլոր հոսպիտալացված դեպքերի կշռված ցուցանիշները
հետևյալն են. 91.8%-ը` գոհ, 4.0%-ը չեզոք և 4.3%-ը դժգոհ:

Աղյուսակ 16. ԵԱՊՀ օգտագործած ընտանիքների գոհունակությունն ըստ
բուժհաստատության տեղակայման
ԵԱՊՀ-ից
գոհունակություն

Երևան

Ելակե-

Միջնա-

Մարզեր

Ելակե-

Ընդհանուրը

Միջնա-

Ելակե-

Միջնա62

Գոհ, %
Չեզոք, %
Դժգոհ, %

տային
n=54
87.0
1.9
11.1

ժամկետ
n=367
88.6
5.2
6.3

տային
n=56
85.7
1.8
12.5

ժամկետ
n=407
96.6*†
2.2†
1.2*†

տային
n=110
86.4
1.8
11.8

ժամկետ
n=774
92.8
3.6
3.6

* Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են ելակետային և միջնաժամկետ գնահատումների միջև
(p<0.01):
† Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են Երևանի և մարզերի բուժհաստատությունների միջև
(p<0.05):

Ընկալումները բուժօգնության որակի մասին
Մասնակիցների գերակշռող մասը նշել է, որ կարիք լինելու դեպքում նորից կդիմի
նույն հիվանդանոց: Այս ցուցանիշը հավասարապես բարձր է եղել Երևանի և
մարզերի բուժհաստատություններում բուժված մասնակիցների շրջանում: Այս
ցուցանիշի առումով ելակետային և միջնաժամկետ գնահատումների միջև միակ
հավաստի տարբերությունը հայտնաբերվել է մարզային հիվանդանոցներում.
միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ կարիք լինելու դեպքում նորից նույն
հիվանդանոց դիմելու մտադրություն ունեցող մասնակիցների մասնաբաժինն
ավելի մեծ է եղել, քան ելակետային գնահատման ժամանակ (աղյուսակ 17):

Ինչպես Երևանի, այնպես էլ մարզերի հիվանդանոցներում միջնաժամկետ
գնահատման ժամանակ հավաստիորեն ավելի շատ մասնակիցներ են նշել, որ
հիվանդանոցից դուրս գրվելիս իրենց տրվել է էպիկրիզ (բժշկական
եզրակացություն): Երկու գնահատումների դեպքում էլ այս մասնաբաժինները
հավաստիորեն ավելի ցածր են եղել մարզերի, քան Երևանի հիվանդանոցներում
բուժված մասնակիցների շրջանում (աղյուսակ 17): Երկու գնահատումների
ժամանակ էլ հիվանդանոցից դուրս գրվելիս էպիկրիզ ստացածների ճնշող
մեծամասնությունը այն հանձնել է երեխայի տեղամասային բժշկին: Այս
ցուցանիշը հավասարապես բարձր է եղել Երևանի և մարզերի
բուժհաստատություններում (աղյուսակ 17):

Աղյուսակ 17. Որոշ ցուցանիշներ բուժօգնության որակի ընկալումների մասին
ըստ բուժհաստատության տեղակայման
Երևան
ԵլակեՄիջնատային
ժամկետ

Մարզեր
ԵլակեՄիջնատային
ժամկետ

Ընդհանուրը
ԵլակեՄիջնատային
ժամկետ
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Եթե կարիք լինի,
կդիմեն նույն
հիվանդանոց, %
Ստացել են երեխայի
էպիկրիզը, %
Էպիկրիզը հանձնել են
երեխայի
տեղամասային
բժշկին,
%

N=382
88.2

N=383
86.4

N=419
84.2

N=419
90.0*

N=801
86.1

N=802
88.3

73.9

85.1*

51.6†

62.8*†

64.8

73.4*

N=303

N=325

N=219

N=265

N=522

N=590

92.1

87.7

92.2

92.8

92.1

90.0

* Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են ելակետային և միջնաժամկետ գնահատումների միջև
(p<0.05):
† Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են Երևանի և մարզերի բուժհաստատությունների միջև
(p<0.001):

Ընդհանուր առմամբ, հիվանդանոցում երեխայի ստացած բուժօգնության որակը
«լավ/շատ լավ» գնահատողների մասնաբաժինը հավաստիորեն բարձրացել է
մարզերի բուժհաստատություններում, մինչդեռ հայտնաբերված թեթևակի
բարձրացումը Երևանի բուժհաստատություններում հավաստի չի եղել(աղյուսակ
18): Նույնը վերաբերում է նաև մասնակիցների կողմից բուժօգնության տարբեր
բաղադրիչների գնահատմանը: Ելակետայինի համեմատությամբ, միջնաժամկետ
գնահատման ժամանակ մարզերի բուժհաստատություններում բուժված
մասնակիցները հավաստիորեն ավելի հաճախ են այդ բաղադրիչները (բժիշկների
վերաբերմունք, բժիշկների մասնագիտական որակ, բուժքույրերի վերաբերմունք,
բուժքույրերի մասնագիտական որակ, ընդհանուր շենքային պայմաններ,
մաքրություն, բժշկական սարքավորումների ու դեղերի և այլ բժշկական
պարագաների առկայություն) գնահատել որպես «լավ/շատ լավ»: Մինչդեռ Երևանի
բուժհաստատություններում բուժվածների շրջանում այս առումով հավաստի
տարբերություններ չեն հայտնաբերվել: Ընդհանուր առմամբ, ինչպես ելակետային,
այնպես էլ միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ բուժանձնակազմին վերաբերող
գնահատականները եղել են շատ բարձր թե՛ Երևանի և թե՛ մարզերի
բուժհաստատություններում: Մյուս բաղադրիչները (ընդհանուր շենքային
պայմաններ, մաքրություն, բժշկական սարքավորումների, դեղերի և այլ բժշկական
պարագաների առկայություն) նույնպես բարձր են գնահատվել Երևանի (ինչպես
ելակետային, այնպես էլ միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ), բայց ոչ
մարզերի հիվանդանոցներում: Ելակետային գնահատման ժամանակ մարզերի
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հիվանդանոցների ընդհանուր շենքային պայմանների և մաքրության «լավ/շատ
լավ» գնահատականների մասնաբաժինները եղել են, համապատասխանաբար,
41.1% և 56.3%, իսկ միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ հավաստիորեն
բարձրացել են մինչև, համապատասխանաբար, 51.1% և 67.1%: Երկու
գնահատումների ժամանակ էլ այս ցուցանիշները հավաստիորեն ավելի ցածր են
եղել Երևանի հիվանդանոցների համապատասխան ցուցանիշներից (աղյուսակ
18):

Աղյուսակ 18. Ընդհանուր բուժօգնության և դրա բաղադրիչների գնահատումը
որպես «լավ/շատ լավ» ըստ բուժհաստատության տեղակայման

Ընդհանուր
բուժօգնություն, %
Բժիշկների
վերաբերմունք, %
Բժիշկների
մասնագիտական
որակ, %
Բուժքույրերի
վերաբերմունք, %
Բուժքույրերի
մասնագիտական
որակ, %
Հիվանդանոցի
ընդհանուր շենքային
պայմաններ, %
Հիվանդանոցի
մաքրություն, %
Ժամանակակից
բժշկական
սարքավորումների
առկայություն, %
Դեղերի և այլ
բժշկական
պարագաների
առկայություն, %
Գոհունակության

Երևան
ԵլակեՄիջնատային
ժամկետ
N=382
N=383
81.4
85.4

Մարզեր
ԵլակեՄիջնատային
ժամկետ
N=419
N=419
77.3
88.8*

Ընդհանուրը
ԵլակեՄիջնատային
ժամկետ
N=801
N=802
79.3
87.2*

89.0

90.6

88.8

93.5*

88.9

92.1*

90.0

90.8

85.6

91.1*

87.7

90.9*

83.9

88.1

87.5

95.4*†

85.8

91.9*

83.8

88.2

82.4

94.2*†

83.1

91.3*

74.9

75.1

41.1†

51.1*†

57.1

62.6*

78.3

80.2

56.3†

67.1*†

66.8

73.4*

87.1

89.6

61.7†

74.2*†

76.2

82.4*

84.3

87.8

60.3†

91.3*

71.7

89.6*

N=308
28.0
(4.6)

N=234
29.4*
(4.9)

N=285
25.3†
(4.9)

N=260
28.0*†
(4.0)

N=542
26.8
(4.9)

N=545
28.7*
(4.6)
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Երևան
ԵլակեՄիջնատային
ժամկետ
N=382
N=383

Մարզեր
ԵլակեՄիջնատային
ժամկետ
N=419
N=419

Ընդհանուրը
ԵլակեՄիջնատային
ժամկետ
N=801
N=802

գումարային միավոր,
միջին (ՍՇ)
* Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են ելակետային և միջնաժամկետ գնահատումների միջև
(p<0.05):
† Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են Երևանի և մարզերի բուժհաստատությունների միջև
(p<0.05):

Հետազոտությունը նաև ուսումնասիրել է այդ բաղադրիչների տրված «վատ/շատ
վատ» գնահատականների դինամիկան: Ընդհանրապես, ինչպես ելակետային,
այնպես էլ միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ թե՛ Երևանի և թե՛ մարզերի
բուժհաստատությունների ընտրանքներում շատ սակավաթիվ մասնակիցներ են
տվել այդպիսի գնահատականներ: Բացառություն են կազմել մարզային
հիվանդանոցներում ընդհանուր շենքային պայմաններն ու դեղերի և այլ
բժշկական պարագաների առկայությունը. ելակետային գնահատման ժամանակ
մասնակիցների 26.0%-ը և 17.4%-ը (համապատասխանաբար) այդ
ծառայությունները գնահատել էին որպես «վատ/շատ վատ»: Միջնաժամկետ
գնահատման ժամանակ այդ բաղադրիչներն այս կերպ գնահատողների
մասնաբաժինները նվազել են մինչև 19.7% ընդհանուր շենքային պայմանների
համար և 1.4%` դեղերի և այլ բժշկական պարագաների առկայության: Սրանք եղել
են միակ հավաստի փոփոխությունները «վատ/շատ վատ» գնահատման համար:

Աղյուսակ 18-ում նշված հարցերի հիման վրա (որոնցից յուրաքանչյուրն ունեցել էր
պատասխանի հինգ տարբերակ` «շատ վատ»-ից մինչև `«շատ լավ»)
հետազոտական թիմը հաշվարկել է գոհունակության գումարային միավոր`
որպես հիվանդանոցային ծառայություններից մասնակիցների գոհունակության
հանրագումքարային ցուցանիշ: Գոհունակության միավորը տատանվել է 0-ից
(հնարավոր նվազագույն արժեք) մինչև 36-ի (առավելագույն արժեք)
սահմաններում: Ելակետային գնահատման ժամանակ գոհունակության միջին
միավորը եղել է 28.0 Երևանի և 25.3` մարզերի հիվանդանոցների համար:
Միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ այս միավորները բարձրացել են մինչև,
համապատասխանաբար, 29.4 և 28.0: Այս բարձրացումը վիճակագրորեն
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հավաստի է ինչպես Երևանի, այնպես էլ մարզերի հիվանդանոցների համար:
Ինչպես ելակետային, այնպես էլ միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ
գոհունակության գումարային միավորը հավաստիորեն ավելի բարձր է եղել
Երևանի, քան մարզերի հիվանդանոցների համար (աղյուսակ 18): Ամբողջ
ընտրանքի համար այս միավորը նույնպես հավաստիորեն բարձրացել է
ելակետային 26.8-ից մինչև 28.7՝ միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ:
Հոսպիտալացված բոլոր դեպքերի համար գոհունակության գումարային միավորի
կշռված ցուցանիշները ելակետային և միջնաժամկետ գնահատումների ժամանակ
եղել են, համապատասխանաբար, 26.8 և 28.8:

Երկրորդային և երրորդային մակարդակի բուժհաստատություններից
գոհունակության միավորները միմյանց հետ համեմատելիս հայտնաբերվել է
միևնույն օրինաչափությունը: Գոհունակության գումարային միջին միավորի
հավաստի բարձրացում է նկատվել և´երկրորդային, և´ երրորդային մակարդակի
բուժհաստատություններում (համապատասխանաբար, 24.8-ից (ՍՇ 5.1) մինչև 27.9
(ՍՇ 4.0) և 28.0-ից (ՍՇ 4.4) մինչև 29.3 (ՍՇ 4.8)): Երկու գնահատումների ժամանակ
էլ երրորդային մակարդակի բուժհաստատություններում գոհունակության
միավորները հավաստիորեն ավելի բարձր են եղել, քան երկրորդային
մակարդակի բուժհաստատություններում:

Աղյուսակ19-ը ներկայացնում է մասնակիցների պատասխաններն այն հարցին, թե
որ երեք միջոցառումներն են համարում ամենակարևորը տվյալ հիվանդանոցում
բուժօգնության որակը բարձրացնելու համար: Ելակետային գնահատման
ժամանակ Երևանի հիվանդանոցների համար ամենահաճախ նշված առաջարկը
բուժաշխատողների աշխատավարձի բարձրացումն էր (57.0%), որին հաջորդում էր
հիվանդանոցում անօրինական վճարումների վերացումը (47.8%), մինչդեռ
մարզերի հիվանդանոցներում ամենահաճախ նշվող պատասխանը հիվանդներին
անվճար դեղերի տրամադրման ավելացումն էր (55.6%), որին հաջորդում էր
հիվանդանոցի շենքային պայմանների բարելավումը (50.4%), բժշկական
սարքավորումներով հիվանդանոցի ապահովումը (49.4%) և անօրինական
վճարումների վերացումը (45.1%): Միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ այս
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միջոցառումների հերթագայումն ըստ կարևորության զգալիորեն փոխվել էր:
Ինչպես Երևանի, այնպես էլ մարզերի հիվանդանոցներում անօրինական
վճարումների վերացումը նշվել էր հավաստիորեն ավելի հազվադեպ, քան
ելակետային գնահատման ժամանակ (47.8%-ից իջել էր մինչև 27.2% Երևանի,
45.1%-ից մինչև 17.7%` մարզերի հիվանդանոցների համար, երկու դեպքում
էլ`p<0.001):
Աղյուսակ 19. Հիվանդանոցում բուժօգնության որակի բարձրացման
կարևորագույն միջոցառումներն ըստ բուժհաստատության տեղակայման

Բարձրացնել
բուժանձնակազմի
մասնագիտական որակը,
%
Լավացնել
բուժաշխատողների
վերաբերմունքը և
խորհուրդներ տալու
կարողությունը, %
Բարձրացնել
բուժաշխատողների
աշխատավարձը, %
Բարելավել
հիվանդանոցի շենքային
պայմանները, %
Պահպանել
հիվանդանոցի
մաքրությունը, %
Ապահովել
հիվանդանոցը նոր
բժշկական
սարքավորումներով, %
Ավելացնել անվճար
դեղերի տրամադրումը, %
Վերացնել անօրինական
վճարումները, %
Ոչ մի միջոցառում, քանի
որ ամեն ինչ լավ է, %

Երևան
ԵլակեՄիջնատային ժամկետ
N=379
N=383
28.3
25.8

Մարզեր
ԵլակեՄիջնատային ժամկետ
N=419
N=419
22.7
25.1

Ընդհանուրը
ԵլակեՄիջնատային ժամկետ
N=798
N=802
25.3
25.4

26.9

23.5

18.9†

10.3*†

22.7

16.6*

57.0

48.0*

32.7†

39.6*†

44.2

43.6

24.0

27.4

50.4†

57.8*†

37.8

43.3*

16.6

21.1

22.9†

30.1*†

19.9

25.8*

42.0

38.4

49.4†

56.3*†

45.9

47.8

38.8

32.6

55.6†

33.2*

47.6

32.9*

47.8

27.2*

45.1

17.7*†

46.4

22.2*

1.1

5.0*

0.0†

1.0*†

0.5

2.7*

* Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են ելակետային և միջնաժամկետ գնահատումների միջև
(p<0.05):
† Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են Երևանի և մարզերի բուժհաստատությունների միջև
(p<0.05):
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Բուժաշխատողների աշխատավարձի բարձրացումն ամենահաճախ նշված
առաջարկն էր Երևանի հիվանդանոցներում, թեև դրա հաճախականությունը
միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ, ելակետայինի համեմատությամբ,
հավաստիորեն նվազել էր (57.0% և 48.0%, p<0.05): Միջնաժամկետ գնահատման
ժամանակ մարզերի հիվանդանոցների համար ամենահաճախ նշված առաջարկը
հիվանդանոցի շենքային պայմանների բարելավումն էր (57.8%), բժշկական
սարքավորումներով հիվանդանոցի ապահովումը (56.3%) և բուժաշխատողների
աշխատավարձի բարձրացումը (39.6%): Միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ
այս բոլոր ցուցանիշները հավաստիորեն ավելի բարձր էին, քան ելակետային
գնահատման ժամանակ (աղյուսակ 19): Որոշ միջոցառումներ միջնաժամկետ
գնահատման ժամանակ հավաստիորեն ավելի հազվադեպ էին նշվել, քան
ելակետային գնահատման ժամանակ, ներառյալ` հիվանդներին անվճար դեղերի
տրամադրման ավելացումը և բուժաշխատողների վերաբերմունքի և խորհուրդներ
տալու կարողության բարելավումը:

Երեխայի առողջական վիճակը
Երկու գնահատումների դեպքում էլ մասնակիցների մեծամասնությունը նշել էր,
որ տվյալ հոսպիտալացումից հետո երեխան լրիվ առողջացել է (աղյուսակ 20):
Ինչպես Երևանի, այնպես էլ մարզերի բուժհաստատություններում մանկական
ստացիոնար բուժօգնության արդյունքներն այս առումով ելակետային և
միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ իրարից չեն տարբերվել: Միակ հավաստի
տարբերությունը Երևանի և մարզերի բուժհաստատությունների միջև դիտարկվել
է միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ. լրիվ առողջացած դեպքերի
մասնաբաժինն ավելի բարձր է եղել մարզերի բուժհաստատություններում (79.7%`
87.1%-ի համեմատությամբ, p<0.05): Ելակետային գնահատման ժամանակ ևս
դիտարկվել է նույնատիպ (բայց վիճակագրորեն ոչ հավաստի) օրինաչափություն
մարզերի և Երևանի բուժհաստատությունների միջև: Սա կարող է բացատրվել
մարզերի համեմատությամբ Երևանում հոսպիտալացման ծանր դեպքերի
գերակշռությամբ, քանի որ երրորդային մակարդակի հիվանդանոցների
մեծամասնությունը գտնվում է Երևանում:
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Տվյալ հոսպիտալացման արդյունքում երեխայի առողջացման ցուցանիշը ողջ
ընտրանքի համար ինչպես ելակետային, այնպես էլ միջնաժամկետ գնահատման
ժամանակ եղել է մոտ 84%: Բոլոր մանկաբուժական հոսպիտալացումների համար
կշռված ցուցանիշը ելակետային գնահատման ժամանակ եղել է83.4%, իսկ
միջնաժամկետի`82.6%:

Հետազոտությունը բացահայտել է, որ յուրաքանչյուր հինգերորդ հոսպիտալացված
երեխան նույն հիվանդության պատճառով նորից հոսպիտալացվել է:
Միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ այս ցուցանիշը փոքր-ինչ բարելավվել է
մարզերի (0.2-ից մինչև 0.1), բայց ոչ Երևանի բուժհաստատություններում
(աղյուսակ 20):

Աղյուսակ 20. Տվյալ հոսպիտալացման արդյունքն ըստ բուժհաստատության
տեղակայման

Տվյալ
հոսպիտալացման
ընթացքում երեխան
լրիվ առողջացել է, %
Միևնույն
հիվանդության
պատճառով կրկնակի
հոսպիտալացումների
քանակը,միջին, (ՍՇ)

Երևանի
Մարզի
Ընդհանուրը
բուժհաստատություններ բուժհաստատություններ
ԵլակեՄիջնաԵլակեՄիջնա- Ելակե- Միջնատային
ժամկետ
տային
ժամկետ տային ժամկետ
N=361
N=349
N=399
N=396
N=760
N=745
82.0
79.7
85.5
87.1†
83.8
83.6

N=377

N-416

N=381

N=418

N=793

N=799

0.2
(0.6)

0.2
(0.4)

0.2
(0.5)

0.1*†
(0.4)

0.2
(0.6)

0.1
(0.4)

* Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են ելակետային և միջնաժամկետ գնահատումների միջև
(p<0.01):
† Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են Երևանի և մարզերի բուժհաստատությունների միջև
(p<0.01):

Բոլոր երեք տիպի բնակավայրերում մայրերի/խնամակալների մոտ կեսը երկու
գնահատումների դեպքում էլ երեխայի առողջական վիճակը հարցման պահին
բնութագրել է իբրև «լավ», իսկ մեկ հինգերորդից մինչև քառորդ մասը՝
«միջին» (աղյուսակ 21): Այս հարցին տրված պատասխանների առումով
ելակետային և միջնաժամկետ գնահատումների միջև հավաստի տարբերություն
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չի նկատվել: Գյուղերի և այլ քաղաքների մասնակիցների շրջանում միջնաժամկետ
գնահատման ժամանակ հավաստիորեն ավելացել է այս հարցին «շատ լավ»
պատասխանողների մասնաբաժինը, մինչդեռ Երևանի բնակիչների շրջանում
հայտնաբերված ավելացումը վիճակագրորեն հավաստի չի եղել: «Վատ/շատ վատ»
պատասխանողների մասնաբաժինը փոքր է եղել (տարբեր բնակավայրերի միջև
ելակետային գնահատման ժամանակ տատանվել է 1.3%-ից մինչև 3.6%-ի, իսկ
միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ՝ 0-ից մինչև 2.6%-ի սահմաններում):
Պատասխանի այս տարբերակի միակ վիճակագրորեն հավաստի նվազումը
նկատվել էգյուղի բնակիչների շրջանում (1.3%-ից մինչև 0):

Հարցմանը նախորդող 30 օրվա ընթացքում երեխայի ունեցած սուր
հիվանդությունների կամ քրոնիկ հիվանդության սրացման դեպքերի միջին
քանակը տատանվել է 0.5-0.6-ի սահմաններում՝ բոլոր երեք տիպի
բնակավայրերում: Ելակետային և մինջնաժամկետ գնահատումների միջև, ինչպես
նաև՝ ըստ բնակավայրի համեմատությունների ժամանակ այս ցուցանիշը եղել է
անփոփոխ (աղյուսակ 21):

Աղյուսակ 21. Երեխայի առողջական վիճակն ըստ բնակավայրի
Երեխայի ներկայիս
առողջական վիճակը, %
Շատ լավ
Լավ
Միջին
Վատ/Շատ վատ
Վերջին 30 օրվա
ընթացքում երեխայի
ունեցած սուր
հիվանդության դեպքերի
կամ քրոնիկ
հիվանդության
սրացումների քանակը,

Երևան
ԵլակեՄիջնատային ժամկետ
N=281
N =230
23.8
28.3
53.0
50.4
19.9
19.1
3.2
2.1
0.5
0.6
(0.6)
(1.8)

Այլ քաղաքներ
ԵլակեՄիջնատային ժամկետ
N =281
N=270
19.9
31.1*
53.0
45.6
23.5
20.7
3.6
2.6
0.6
0.5
(1.1)
(1.9)

Գյուղեր
ԵլակեՄիջնատային ժամկետ
N =232
N =295
19.8
27.1*
54.7
49.8
24.1
23.1
1.3
0*†
0.5
0.5
(0.7)
(1.1)

միջին, (ՍՇ)
* Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են ելակետային և միջնաժամկետ գնահատումների միջև
(p<0.05):
† † Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են բնակավայրերի միջև (p<0.05):
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Ելակետային գնահատման ժամանակ Երևանի բնակիչների 14.8%-ը, այլ
քաղաքների բնակիչների 19.1%-ը և գյուղերի բնակիչների 15.7%-ը նշել են, որ
հիվանդանոցից դուրս գրվելուց հետո եղել է դեպք, երբ իրենք զգացել են, որ
երեխան ունի բժշկական օգնության կարիք, սակայն բժշկի չեն դիմել (աղյուսակ
22): Այսպես պատասխանած մասնակիցների մասնաբաժինները միջնաժամկետ
գնահատման ժամանակ, համապատասխանաբար, նվազել են մինչև 10.0%, 11.1%
և 8.4%: Դիտարկված նվազումը վիճակագրորեն հավաստի է եղել այլ քաղաքների և
գյուղերի բնակիչների շրջանում (երկու դեպքում էլ p<0.01), ինչպես նաև` ողջ
ընտրանքի համար (16.6%-ից մինչև 9.8%, p<0.001)ֈ Բոլոր հոսպիտալացված
դեպքերի համամասնությամբ կշռված ցուցանիշները եղել են 16.3%՝ ելակետային և
9.7%՝ միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ:

Աղյուսակ 22. Ընտանիքների բուժօգնության դիմելու վարքագիծն ըստ
բնակավայրի

Հիվանդանոցից դուրս
գրվելուց հետո երեխան
ունեցել է բժշկական
օգնության կարիք,
սակայն ծնողները չեն
դիմել, % (n)
Բուժօգնության չդիմելու
պատճառները` (%)
Նախընտրել են
ինքնուրույն բուժել
Փողի պակասը/
չափազանց թանկ
բուժումը
Բուժաշխատողներին
չվստահելը
Համապատասխան
մասնագետների
բացակայությունը
հիվանդանոցում
Փոխադրամիջոցի
բացակայությունը
Ժամանակի պակասը

Երևան
Այլ քաղաքներ
Գյուղեր
Ելակե- ՄիջնաԵլակե- ՄիջնաԵլակե- Միջնատային
ժամկետ տային
ժամկետ տային
ժամկետ
N=283
N =231
N =282
N=270
N =235
N =298
14.8
10.0
19.1
11.1*
15.7
8.4*
(42)
(23)
(54)
(30)
(37)
(25)

N=42
52.4

N=23
57.7

N=54
69.8

N=30
82.8†

N=37
56.8

N=25
64.0

28.6

23.1

32.1

10.3*

40.5

20.0

7.1

19.2

11.3

17.2

2.7

8.0

11.9

7.7

9.4

0

10.8

0

4.8

3.8

7.5

3.4

8.1

12.0

0

3.8

1.9

0

0

4.0
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Հիվանդության մասին
իմանալու վախը
Սարքավորումների
պակասը
հիվանդանոցում
Հիվանդանոցի մաքուր
չլինելը

0

3.8

0

0

0

0

0

3.8

5.7

0

2.7

0

0

0

9.4

3.1

0

0

* Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են ելակետային և միջնաժամկետ գնահատումների միջև
(p<0.05):
† Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են բնակավայրերի միջև (p<0.05):

Երկու գնահատումների դեպքում էլ բուժօգնության չդիմելու ամենահաճախ նշված
պատճառը «ինքներս ենք բուժել» տարբերակն էր: Այս պատճառը նշելու
հաճախականությունը միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ ավելացել էր այլ
քաղաքների բնակիչների շրջանում, ինչի արդյունքում նրանց և Երևանի
բնակիչների միջև եղած տարբերությունն այս առումով դարձել էր հավաստի
(աղյուսակ 22): Անհրաժեշտության դեպքում բուժօգնության չդիմելու հաջորդ
պատճառը բուժման թանկ լինելը/ փողի պակասն էր: Բոլոր երեք
բնակավայրերում էլ միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ «բուժման թանկ
լինելը/ փողի պակասը» նշողների մասնաբաժինը նվազել էր` հասնելով
վիճակագրական հավաստիության այլ քաղաքների բնակիչների (32.1%-ից մինչև
10.3%, p<0.05) և ողջ ընտրանքի (33.3%-ից մինչև 17.5%, p<0.05) համար:
Միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ Երևանի և գյուղերի բնակիչների
շրջանում բուժօգնության չդիմելու երրորդ ամենահաճախ նշված պատճառը
բուժաշխատողներին չվստահելն էր: Միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ
այսպես պատասխանողների մասնաբաժինը բոլոր բնակավայրերում ավելացել էր
(սակայն ոչ հավաստիորեն`ինչպես երեք բնակավայրերում, այնպես էլ` ողջ
ընտրանքում): «Հիվանդանոցում համապատասխան մասնագետների
բացակայությունը» նշողների մասնաբաժինը նվազել էր բոլոր երեք խմբերում (ողջ
ընտրանքի համար տարբերությունը վիճակագրորեն հավաստի էր՝ 10.6%-ից մինչև
1.3%, p<0.05): Գյուղերի բնակիչների 12.0%-ը որպես բուժօգնության չդիմելու
պատճառ նշել էր փոխադրամիջոցի բացակայությունը: Միայն սակավաթիվ
մասնակիցներ էին նշել բուժօգնության չդիմելու այլ պատճառներ, ինչպիսիք են
ժամանակի պակասը, հիվանդության մասին իմանալու վախը, սարքավորումների
պակասը հիվանդանոցում կամ հիվանդանոցի մաքուր չլինելը (աղյուսակ 22):
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Միջավայր և առողջություն
Երեխայի խնամք
Երեխայի կրծքով կերակրման միջին տևողությունը, ըստ մասնակիցների
հաղորդումների, եղել է 9.7 (ՍՇ 8.5) ամիս՝ ելակետային և 9.1 (ՍՇ 7.9) ամիս՝
միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ: Ելակետային գնահատման ժամանակ
Երևանի բնակիչների շրջանում կրծքով կերակրման միջին տևողությունը
հավաստիորեն ավելի կարճ է եղել, քան այլ քաղաքների և գյուղերի բնակիչների:
Միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ այսպիսի հավաստի տարբերություններ
չէին հայտնաբերվել բնակության վայրերի միջև (աղյուսակ 23):
Աղյուսակ 23. Կրծքով կերակրումն ամիսներով ըստ բնակության վայրի

Կրծքով կերակրման
տևողությունը, միջին,

Երևան
ԵլակեՄիջնատային ժամկետ
N=263§
N=199
8.0
8.3
(7.1)
(7.4)

Այլ քաղաքներ
ԵլակեՄիջնատային ժամկետ
N=240
N=224
11.4†
9.5*
(10.0)
(8.2)

Գյուղեր
ԵլակեՄիջնատային ժամկետ
N=202
N=259
10.0†
9.4
(7.8)
(8.1)

(ՍՇ)
Բացառապես կրծքով
կերակրման
տևողությունը, միջին,

N=280§
2.8
(2.4)

N=220
2.9
(2.9)

N=278
3.2
(2.7)

N=247
3.3
(2.6)

N=233
3.3
(2.6)

N=280
2.9
(2.7)

(ՍՇ)
Այս թվերը չեն ներառում այն դեպքերը, երբ հարցման ժամանակ երեխան դեռևս կերակրվում էր
կրծքով/բացառապեսկրծքով:
* Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են ելակետային և միջնաժամկետ գնահատումների միջև
(p<0.05):
† Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են բնակության վայրերի միջև (p<0.01):
§

Բացառապես կրծքով կերակրման միջին տևողությունը կազմել է 3.1 (ՍՇ 2.6)
ամիս՝ ելակետային և 3.0 (ՍՇ 2.7) ամիս՝ միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ:
Բոլոր հոսպիտալացված դեպքերի համամասնությամբ կշռված ցուցանիշները
ինչպես ելակետային, այնպես էլ միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ եղել
են3.0%: Երկու գնահատումների դեպքում էլ բացառապես կրծքով կերակրման
տևողության առումով բնակավայրերի միջև տարբերություններ չեն եղել:
Ելակետային գնահատման ժամանակ հետազոտության մեջ ընդգրկված
երեխաների 10.0%-ը և միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ` 10.4%-ը կրծքով
չէր կերակրվել կամ կերակրվել էր մեկ ամսից պակաս:
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Մասնակիցներին հարցրել են, թե ով է սովորաբար երեխային խնամում, երբ իրենք
տանը չեն: Երկու գնահատումների ժամանակ էլ մասնակիցների
մեծամասնությունը նշել է, որ այդ անձնավորությունը երեխայի ընտանիքի անդամ
է (աղյուսակ 24): Երկրորդ առավել հաճախ հանդիպող պատասխանն այն էր, որ
մայրը երբեք երեխային չի թողնում ուրիշների հետ (միջնաժամկետ գնահատման
ժամանակ մշտապես երեխայի հետ եղող մասնակիցների մասնաբաժինը
Երևանում հավաստիորեն ավելացել էր): Ըստ հաճախականության հաջորդ
պատասխանները եղել են երեխային այլ ազգականների հետ թողնելը և
մանկապարտեզ կամ մանկամսուր տանելը: Երեխային հարևանների/ընկերների
կամ վարձու դայակի հետ թողնելը նշվել էր միայն սակավաթիվ մասնակիցների
կողմից: Միայն երկու մասնակից` ելակետային, և չորս մասնակից` միջնաժամկետ
գնահատման ժամանակ նշել են, որ երեխային մենակ են թողնում:

Աղյուսակ 24. Երեխայի հիմնական խնամակալներն ըստ բնակության վայրի
Մոր բացակայության
ժամանակ երեխային
խնամողը

Ընտանիքի անդամ
Միշտ մոր հետ
Այլ ազգական
Մանկապարտեզ կամ
մանկամսուր
Վճարովի դայակ
Հարևաններ/ընկերներ
Երեխան մենակ է մնում

Երևան, %
ԵլակեՄիջնատային
ժամկետ
N=279
N=230

Այլ քաղաքներ, %
ԵլակեՄիջնատային ժամկետ
N=280
N=270

86.0
2.9
4.3
4.3

80.9
11.4*
4.4
3.9

87.9
7.9
7.5
6.1

80.7*
11.5
6.7
4.4

2.5
1.4
0.4

2.6
0.0
0.9

0.0†
1.8
0.4

0.0†
1.5
0.4

Գյուղեր, %
ԵլակեՄիջնատային ժամկետ
N=294
N=231
90.9
88.4†
6.9
9.2
4.3
2.7†
3.9
2.0
0.0†
0.4
0.0

0.0†
0.0†
0.3

*Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են ելակետային և միջնաժամկետ գնահատումների միջև
(p<0.05):
† Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են բնակության վայրերի միջև (p<0.01):

Ընտանիքի անդամների առողջապահական վարքագիծը
Աղյուսակ 25-ում ներկայացված են տվյալներ մասնակիցների և նրանց ընտանիքի
անդամների ծխելու և ոգելից խմիչք օգտագործելու սովորույթների վերաբերյալ:
Երկու գնահատումների ժամանակ էլ ողջ ընտրանքի մոտ 2.8%-ը նշել է, որ երբևէ
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ծխել է: Երկու գնահատումների դեպքում էլ մասնակիցների բաշխվածությունն
ըստ երբևէ կամ ներկայումս ծխելու հատկանիշի եղել է անհավասար տարբեր
բնակավայրերի միջև` ավելի բարձր Երևանի բնակիչների շրջանում, քան այլ
բնակավայրերի (մանրամասները տե՛ս աղյուսակ 25-ում): Ծխող մասնակիցների
օրվա ընթացքում ծխած սիգարետների միջին քանակը եղել է 8.4 (ՍՇ 11.0)`
ելակետային և 8.2 (ՍՇ 6.9)՝ միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ: Ելակետային
գնահատման ժամանակ միայն երկու, իսկ միջնաժամկետ գնահատման
ժամանակ` չորս մասնակից են նշել, որ հղիության ընթացքում ծխել են: Նրանցից
միայն մեկն է նշել, որ հղիության ընթացքում ծխել է ամեն օր, իսկ երկուսը՝ որ
շաբաթը մի քանի անգամ (մնացածը ծխել են ամիսը մի քանի անգամ կամ ավելի
հազվադեպ):

Երկու գնահատումների դեպքում էլ ընտանիքի ծխող անդամների միջին թիվը,
անկախ բնակավայրից, եղել է մեկից ավելի՝ տատանվելով այլ քաղաքների
բնակիչների շրջանում 1.1-ից մինչև 1.3-ի` գյուղերի բնակիչների շրջանում: Նշված
տարբերությունը վիճակագրորեն հավաստի է`ընտանիքում ծխող անդամների
թիվն ավելի բարձր է եղել գյուղերի բնակիչների շրջանում (աղյուսակ 25):

Միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ, անկախ բնակության վայրից,
մասնակիցների մոտ 40%-ը նշել է, որ մարդիկ երեխայի ներկայությամբ նույն
սենյակում երբեք չեն ծխում: Ինչևէ, ավելի քան 40%-ը նշել է, որ շաբաթը մի քանի
անգամ կամ ավելի հաճախ երեխան ենթարկվում է երկրորդային ծխի
ազդեցությանը, այդ թվում 30%-ը ասել է, որ ամեն օր մարդիկ ծխում են իրենց
երեխայի ներկայությամբ՝ նույն սենյակում: Աղյուսակ 25-ում ներկայացված են
մանրամասները:
Մասնակիցները պատասխանել են այն հարցին, թե արդյոք երեխայի ծնվելուց
հետո եղել է ժամանակ, երբ իրենց ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը գրեթե ամեն
օր խմել է ոգելից խմիչքի ավելի քան 5 բաժին: Ողջ ընտրանքի
մայրերի/խնամակալների 3.6%-ը` ելակետային, և 3.9%-ը` միջնաժամկետ
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գնահատման ժամանակ այս հարցին տվել են դրական պատասխան: Աղյուսակ 25ում ներկայացված են մանրամասներն ըստ բնակության վայրերի:

Աղյուսակ 25. Մասնակիցների և ընտանիքի անդամների ծխելը և ոգելից խմիչքի
օգտագործումն ըստ բնակության վայրի

Մասնակիցներ, ովքեր
երբևէ ծխել են, %
Մասնակիցներ, ովքեր
ներկայումս ծխում են, %
Ընտանիքում ներկայումս
ծխողների քանակը,

Երևան
ԵլակեՄիջնատային ժամկետ
N =280
N =230
6.1
7.0

Այլ քաղաքներ
ԵլակեՄիջնատային
ժամկետ
N =281
N =270
1.1†
1.9†

Գյուղեր
ԵլակեՄիջնատային
ժամկետ
N =233
N =296
0.4†
0.3†

3.6

4.4

0†

1.5*

0†

0†

1.2
(0.9)

1.2
(0.9)

1.1
(0.8)

1.1
(0.8)

1.3†
(0.9)

1.3†
(0.9)

32.1
6.0
7.8
13.1

45.1
8.6
9.9
3.9

**
29.7
6.4
10.8
13.2

41.0
2.6*

32.6
2.6†

39.9
5.1

միջին (ՍՇ)
Երեխայի մոտ նույն սենյակում ծխելու հաճախականությունը, %
Ամեն օր
37.3
29.6
33.8
Շաբաթը մի քանի անգամ
9.3
9.3
6.4
Ամիսը մի քանի անգամ
6.8
11.1
8.9
Ամիսը մեկ անգամ կամ
6.8
11.5
10.3
պակաս
Երբեք
39.8
38.5
40.6
Ընտանիքի անդամ, ով
1.8
3.9
6.4†
գրեթե ամեն օր խմում է
ոգելից խմիչքի 5 և
ավելի բաժին, %

* Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են ելակետային և միջնաժամկետ գնահատումների միջև
(p<0.05):
* Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են ելակետային և միջնաժամկետ գնահատումների միջև ողջ
հարցի համար (p<0.01):
† Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են բնակության վայրերի միջև (p<0.01):

Խնամակալների գիտելիքը մանկան խնամքի մասին
Հարցաթերթիկը պարունակել է“ճիշտ է” կամ “սխալ է” պատասխան ակնկալող ութ
հարց՝ մանկան խնամքի մասին մայրերի/խնամակալների գիտելիքները
գնահատելու նպատակով: Երկու հարց վերաբերում էր կրծքով կերակրմանը,
երկուսը՝ մանկան զարգացմանը, և մեկական հարց հետևյալ թեմաներին՝ ծխել,
փորլուծություն, պատվաստում և երեխայի անվտանգություն:
Աղյուսակ 26. Մանկան խնամքի մասին խնամակալի գիտելիքներն ըստ
բնակության վայրի (ճիշտ պատասխանների %-ը)
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Մանկան խնամքի մասին
պնդումներ
Որքան հաճախ է երեխան
կուրծք ուտում, այնքան շատ
կաթ է արտադրվում մոր
կրծքերում:
Կյանքի առաջին վեց ամսվա
ընթացում երեխան, բացի կրծքի
կաթից, ուրիշ սննդի, ջրի կամ
հեղուկի կարիք չունի:
Խաղը կարևոր չէ երեխայի
զարգացման համար. դա միայն
նրան զբաղեցնելու միջոց է:
Ֆիզիկական պատիժն
անհրաժեշտ է, որպեսզի
երեխան հնազանդ լինի և
հարգի ծնողներին:
Ծխախոտի ծուխը կարող է
ծանրացնել թոքաբորբը
երեխայի մոտ:
Եթե երեխան փորլուծություն
ունի, նրան պետք է տալ
սովորականից ավելի քիչ
հեղուկներ:
Երեխային տաք հագցնելն
ավելի լավ է օգնում կարմրուկի
դեմ, քան պատվաստելը:
Մինչև 4 տարեկան
երեխաներին չպետք է թույլ
տալ, որ խաղան իրենց
բռունցքից փոքր կամ քանդվող
մասեր ունեցող
խաղալիքներով:
Գումարային միավոր, միջին

(ՍՇ)

Երևան, %
Այլ քաղաքներ, %
Ելակե- Միջնա- Ելակե- Միջնատային ժամկետ տային ժամկետ
(n=281) (n=232) (n=280) (n=270)

Գյուղեր, %
Ելակե- Միջնատային ժամկետ
(n=230) (n=296)

85.1

84.9

83.6

84.8

87.4

85.5

45.7

50.0

55.7

46.5*

52.4

53.6

88.2

90.0

82.0

86.5

77.4

82.9

77.9

80.1

67.0

79.5*

70.4

72.5

90.0

91.8

93.9

93.7

94.3

94.2

74.6

75.9

74.9

73.3

76.1

71.3

76.4

80.4

77.5

77.8

81.2

72.3*

79.4

73.2

77.1

72.2

76.1

75.6

6.2
(1.3)

6.3
(1.3)

6.1
(1.3)

6.2
(1.3)

6.2
(1.5)

6.1
(1.4)

* Տարբերությունները վիճակագրորեն հավաստի են ելակետային և միջնաժամկետ գնահատումների միջև
(p<0.05):

Մասնակիցների գերակշիռ մասը (առնվազն 70%-ը) ճիշտ էր պատասխանել
հարցերի մեծ մասին, բացառությամբ կրծքով կերակրման վերաբերյալ հարցի
(աղյուսակ 26): Այս հարցերի հիման վրա հետազոտական խումբը հաշվարկել է
գիտելիքների գումարային միավոր, որը հավասար է նշված հարցերին տրված
ճիշտ պատասխանների գումարին և կարող է տատանվել 0-ից 8-ի սահմաններում:
Ողջ ընտրանքի համար գումարային միջին միավորը 6.15 (ՍՇ 1.4) էր՝ ելակետային
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և 6.17 (ՍՇ 1.3)՝ միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ (տարբերությունը
վիճակագրորեն հավաստի չէր): Ո՛չ ելակետային ո՛չ էլ միջնաժամկետ
գնահատման ժամանակ գիտելիքի գումարային միջին միավորների միջև ըստ
բնակության վայրերի տարբերություն չկային (աղյուսակ 26):

Հարցաթերթիկում ներառված էր նաև հարց, որը գնահատում էր
մայրերի/խնամակալների գիտելիքները երեխայի մոտ վտանգի այն նշանների
վերաբերյալ, որոնց դեպքում պետք է շտապ դիմել բժշկի (աղյուսակ 27): Վտանգի
նշանների ցուցակը վերցվել էր Երեխայի առողջության անձնագրից (որը
տրամադրվում է նորածիններին ԵԱՊՀ ծրագրի շրջանակներում բոլոր
ծննդատներում): Մասնակիցները պետք է թվեին այնքան նշաններ, որքան կարող
էին (առանց պատասխանի տարբերակները կարդալու): Երեխայի առողջության
անձնագրում նշված վտանգի նշանների վերաբերյալ մայրերի գիտելիքները
չափելու նպատակով հետազոտական թիմը միայն այս ինը նշանի համար
հաշվարկել է գումարային միավոր, որի արժեքը ցույց է տալիս մասնակցի կողմից
նշված ճիշտ նշանների քանակը: Ուստի, այս միավորի հնարավոր արժեքները
տատանվում են 0-ից 9-ի սահմաններում: Միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ
վտանգի նշանների գումարային միջին միավորը 1.9 էր (միջին տոկոսային
միավորը՝ 21.1%). այն չէր տարբերվում Երևանի, այլ քաղաքների և գյուղերի միջև
(աղյուսակ 27): Ավելին՝ վիճակագրորեն հավաստի տարբերություն չի
հայտնաբերվել նաև ԵԱՊՀ ծրագրի ներդրումից առաջ և հետո իրենց երեխային
ունեցած միջնաժամկետ գնահատման մասնակիցներիգումարային միավորների
միջև (թեև ծրագրի ներդրումից հետո ծնված երեխաների մայրերը, հավանաբար,
ստացել են Երեխայի առողջության անձնագիրը ծննդատանը: Առաջին խմբում
ընդգրկված է եղել 108 մասնակից, ումվտանգի նշանների միջին միավորը կազմել է
1.88 (ՍՇ 1.19)` երկրորդ խմբի 1.92-ի (ՍՇ 0.98) համեմատությամբ:

Աղյուսակ 27. Մայրերի գիտելիքները մանկական հիվանդությունների վտանգի
նշանների վերաբերյալ ըստ բնակության վայրի
Նշաններ

Երևան, %

Այլ քաղաքներ, %

Գյուղեր, %
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Ելակե- Միջնատային ժամկետ
(n=281) (n=231)
Ուտել կամ խմել չկարողանալը
(նաև կուրծք)
Ամեն ուտելուց և խմելուց
հետո փսխելը
Ցնցումներ
Անսովոր թուլությունը,
քնկոտությունը, դժվար
արթնանալը
Բարձր ջերմությունը
Արագ կամ դժվար
շնչառությունը
Փորլուծությունը՝ մի քանի օր
շարունակ կամ ջրազրկում
Ցավոտ
այտուցը
ականջի
հետևում
Խիստ հյուծվածությունը
Գումարային միավոր (ՍՇ)

Ելակե- Միջնատային ժամկետ
(n=280) (n=270)

Ելակե- Միջնատային ժամկետ
(n=230) (n=296)

4.6

3.0

7.5

5.6

7.8

6.1

19.9

11.7

14.3

8.1

9.6

5.7

27.4

18.2

22.9

14.1

11.3

10.8

15.7

10.0

18.9

19.3

17.0

16.9

89.7

87.9

90.7

88.1

93.5

91.9

18.9

14.3

22.9

29.1

14.1

15.2

48.0

41.1

46.4

39.6

45.7

41.2

2.8

1.3

1.1

1.9

4.3

0.3

3.9
2.3
(1.0)

4.8
1.9
(1.0)

2.1
2.3
(1.0)

1.5
1.9
(1.0)

3.9
2.2
(1.0)

2.0
1.9
(1.0)

Մասնակիցները որպես երեխայի մոտ վտանգի այնպիսի նշաններ, որոնց դեպքում
պետք էր շտապ դիմել բժշկի, թվարկել են մի շարք այլ նշաններ, որոնք ընդգրկված
չեն եղել ինը նշանների հիմնական ցուցակում: Թվարկված այլ նշանները
(բացառությամբ նրանց, որ նշվել են մասնակիցների 0.5%-ից էլ փոքր մասի
կողմից) խմբավորվել են 13 ենթախմբերում՝ հազ/թոքաբորբ, վնասվածք/այրվածք,
ալերգիա/ցան, լաց/անհանգստություն, ցավ, վարակիչ հիվանդություն,
ուշագնացություն/գունատություն, արյունահոսություն/քթային
արյունահոսություն, օտար մարմին կուլ տալ/շնչուղիներում օտար մարմին,
փորկապություն/աղիքային պրոբլեմներ/ճիճու, սուր հիվանդություն/թարախային
անգինա, շնչահեղձություն/ցիանոզ և թունավորում/խայթոց:

Միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ յուրաքանչյուր մասնակից, անկախ
բնակության վայրից, թվել է միջինում վտանգի 2.5 նշան, որոնց դեպքում
անհրաժեշտ է շտապ դիմել բժշկի: Հաշվի առնելով հետազոտության ընտրանքում
գիտելիքի միավորների բաշխվածությունը՝ ոչ մի կամ մեկ վտանգի նշան
թվածների գիտելիքը համարվել է «ցածր», երկու կամ երեք նշան թվածներինը՝
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«միջին», չորս կամ հինգ՝ «լավ» և ավելի քան հինգ նշան՝ «գերազանց»: Վտանգի
նշանների վերաբերյալ մայրերի գիտելիքների մակարդակի առումով բնակության
վայրի միջև հավաստի տարբերություններ չեն հայտնաբերվել (աղյուսակ 28):

Աղյուսակ 28. Մայրերի գիտելիքները երեխաների մոտ վտանգի նշանների
վերաբերյալ ըստ բնակության վայրի

Գիտելիքի մակարդակ
Ցածր
Միջին
Լավ
Գերազանց

Երևան
Ելակե- Միջնատային ժամկետ
(n=281)
(n=231)
9.6
17.3
70.1
67.5
19.2
14.7
1.1
0.4

Այլ քաղաքներ
Ելակե- Միջնատային ժամկետ
(n=280)
(n=270)
8.9
17.8
69.3
61.9
21.1
18.9
0.7
1.5

Գյուղեր
Ելակե- Միջնատային ժամկետ
(n=230)
(n=296)
9.1
20.3
75.2
66.4
14.3
12.9
1.3
0.3

Գիտելիքի միջին միավորի, թվարկված վտանգի նշանների միջին քանակի և
մասնակիցների կրթական մակարդակի միջև հայտնաբերվել է ուժեղ դրական
առնչություն (p<0.001, դիագրամ 7):
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Պատկեր 7. Մանկան խնամքի վերաբերյալ մասնակիցների գիտելիքներն ըստ

կրթական մակարդակի (ամբողջ ընտրանք)

Թերի միջնակարգ

Միջնակարգ

Գիտելիքի միջին միավոր

Միջին
Մասնագիտական

Համալսարան/
Հետդիպլոմային

Թվարկած վտանգի նշանների միջին քանակ
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ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
Հիվանդանոց ուղեգրումների և հիվանդանոցում մնալու օրինաչափությունները
Երկու գնահատումների ժամանակ էլ հետազոտության մասնակիցների
մեծամասնությունը նշել է, որ ինքնուրույն է դիմել հիվանդանոց, ինչը
հավաստիորեն ավելի բնորոշ է եղել մարզերի բուժհաստատություններին:
Հաջորդ՝ ավելի հաճախ հանդիպող տարբերակը եղել է ԱԱՊ բժշկի խորհրդով
հիվանդանոց դիմելը (մասնակիցների գրեթե մեկ երրորդը): Միակ վիճակագրորեն
հավաստի տարբերությունը երկու գնահատումների միջև նկատվել է Երևանի
բուժհաստատություններում՝ հիվանդանոց ինքնուրույն դիմած դեպքերի թվի
նվազման և ԱԱՊ բժիշկների կողմից ուղեգրումների թվի աճի առումով:
Հիվանդանոց դիմելիս ԱԱՊ բժշկի կողմից ուղեգիր ներկայացրած մասնակիցների
մասնաբաժինը հավաստիորեն աճել է թե´ Երևանի, թե´ մարզերի
բուժհաստատություններում (54.7%-ից մինչև 71.2%` Երևանի, և 55.0%-ից մինչև
71.4%` մարզերի բուժհաստատություններում): Միջնաժամկետ գնահատման
ժամանակ մասնակիցների ճնշող մեծամասնությունը (>97%) հիվանդանոց
դիմելիս ներկայացրել է Երեխայի առողջության պետական հավաստագիր: Ըստ
մասնակիցների կողմից տրված տեղեկությունների, երեխաների հիվանդանոցում
մնալու միջին տևողությունը չի փոխվել երկու գնահատումների միջև:

Մանկաբուժական ստացիոնար բուժօգնության համար ընդհանուր վճարումները
Մանկական ստացիոնար բուժօգնության համար որևէ վճարում կատարած
մասնակիցների մասնաբաժինը կտրուկ նվազել է ամբողջ ընտրանքի 55.3%-ից
(ելակետային գնահատման ժամանակ) մինչև 14.5% (միջնաժամկետ գնահատման
ժամանակ): Այս ցուցանիշի կշռված արժեքը բոլոր հոսպիտալացվածների համար
կազմել է 57.1%` ելակետային, և 16.0% միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ: Այս
նվազումը խիստ հավաստի է ինչպես Երևանի (63.9%-ից մինչև 20.6%), այնպես էլ`
մարզերի (47.4%-ից մինչև 8.9%) բուժհաստատությունների համար: Երևանի
բուժհաստատություններում բուժվածներն ավելի հաճախ են նշել, որ վճարել են
բուժման համար, քան մարզերում բուժվածները:
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Ամբողջ ընտրանքում երեխայի հիվանդանոցային բուժման համար վճարված
միջին գումարը (նրանց համար, ովքեր վճարել են և նշել գումարը) նվազել է
(սակայն ոչ հավաստիորեն) 41,408-ից (ելակետային գնահատման ժամանակ)
մինչև 32 295 ՀՀ դրամ (միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ): Այս ցուցանիշի
կշռված արժեքը բոլոր հոսպիտալացվածների համար կազմել է 42 575 ՀՀ դրամ
ելակետային և 34 477 ՀՀ դրամ միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ: Այս
նվազումը վիճակագրորեն հավաստի էր մարզերի (35 329 ՀՀ դրամից մինչև 17 751
ՀՀ դրամ), ոչ հավաստի՝ Երևանի (46 335 ՀՀ դրամից մինչև 39 174 ՀՀ դրամ)
բուժհաստատությունների համար: Վճարված գումարը Երևանի
բուժհաստատություններում ավելի բարձր էր, քան մարզերի
բուժհաստատություններում:

Երկու գնահատումների ժամանակ էլ մասնակիցների մեկ երրորդը (ովքեր նշել
էին, որ վճարել են) ստիպված է եղել պարտք վերցնել հիվանդանոցային բուժման
ծախսերը հոգալու համար: Այս մասնաբաժնի վիճակագրորեն հավաստի
տարբերություն Երևանի և մարզերի բուժհաստատությունների միջև չի նկատվել,
սակայն միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ մարզերի
բուժհաստատություններում զգալիորեն ավելի քիչ թվով մարդիկ են նշել, որ
ստիպված են եղել պարտք վերցնել հիվանդանոցում երեխայի բուժման ծախսերը
հոգալու համար (ելակետային 41.8% կամ 81 մասնակից՝ միջնաժամկետ
գնահատման 29.4%-ի կամ 10 մասնակցի համեմատությամբ):

Երկրորդային և երրորդային մակարդակի մանկաբուժական ստացիոնար
բուժօգնության համար կատարված վճարումները
Մասնակիցների այն մասնաբաժինը, ովքեր վճարումներ են կատարել
բուժօգնության համար, հավաստիորեն նվազել է թե´ երկրորդային և թե´
երրորդային մակարդակի բուժհաստատություններում, սակայն երկու
գնահատումների ժամանակ էլ երրորդային մակարդակի հիվանդանոցներում
երկրորդայինների համեմատությամբ ավելի շատ թվով մասնակիցներ են նշել, որ
կատարել են վճարումներ բուժման համար: Նույնը վերաբերում էր նաև
ընդհանուր միջին վճարմանը, որը երկու գնահատումների ժամանակ էլ
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հավաստիորեն ավելի բարձր էր երրորդային, քան երկրորդային մակարդակի
բուժհաստատություններում:

Մանկական հիվանդանոցներում անօրինական վճարումների տեսակները
Ամբողջ ընտրանքում տարբեր տեսակի ծառայությունների համար անօրինական
վճարումների հաճախականությունը որևէ վճարում կատարածների շրջանում
հավաստիորեն նվազել է Երեխայի առողջության պետական հավաստագրի
ծրագրի ներդրումից հետո: Դրանցից էին բժշկին (61.1%-ից մինչև 25.0%),
բուժքրոջը (52.2%-ից մինչև 16.5%), մայրապետերին (30.3%-ից մինչև 15.5%) տված
գումարները, գործիքային հետազոտությունների (48.1%-ից մինչև 16.9%) և
լաբորատոր անալիզների (42.8%-ից մինչև 10.1%) համար կատարված
վճարումները: Սա վերաբերում է ինչպես Երևանի, այնպես էլ մարզերի
բուժհաստատություններին:

Ելակետային գնահատման ժամանակ մանկական ստացիոնար բուժօգնության
համար ամենից հաճախ հանդիպող անօրինական վճարումը կատարվել էր
դեղատնից դեղորայքի և բժշկական պարագաների ձեռքբերման համար (65.4%):
Դրան հաջորդում էին բժիշկներին (61.1%), բուժքույրերին (52.2%) տված
գումարները, գործիքային հետազոտությունների (48.1%) և լաբորատոր
անալիզների համար (42.8%) կատարած վճարումները: Այս հաջորդականությունը
փոփոխվել է միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ. դեղատնից դեղորայքի և
բժշկական պարագաների ձեռքբերման համար կատարած վճարումը կրկին
առաջին տեղում է (57.7%), որին հաջորդում են բուժաշխատողներին տրված
նվերներն ու «մաղարիչը» (31.1%), վճարումները բժիշկներին (25.0%) և
հիվանդասենյակի համար (20.2%): Տարբեր տեսակի վճարումների
հաճախականությունը հավաստիորեն տարբեր էր մարզերի և Երևանի
բուժհաստատություններում ելակետային գնահատման ժամանակ:
Միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ բոլոր այս տարբերությունները
պահպանվել են, սակայն վիճակագրորեն հավաստի չեն եղել, քանի որ ավելի քիչ
թվով մարդիկ են նշել, որ կատարել են վճարումներ նշված ծառայությունների
համար:
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Ընդհանուր վճարումների և «մաղարիչի» համար կատարված ծախսերի
տարբերությունը տարբեր բնակավայրերի միջև
Ելակետային գնահատման ժամանակ մանկաբուժական ստացիոնարում բուժման
համար որևէ վճարում կատարածների մասնաբաժինը հավաստիորեն տարբեր էր
տարբեր բնակավայրերի միջև. ամենաբարձրը Երևանում բնակվող, ամենացածրը՝
այլ քաղաքներում բնակվող մասնակիցների շրջանում: Միջնաժամկետ
գնահատման ժամանակ բոլոր այս մասնաբաժինները հավաստիորեն նվազել են, և
նրանց միջև տարբերությունը վերացել է:

Ելակետային գնահատումից ի վեր նրանց մասնաբաժինը, ովքեր նշել են, որ
գումար են ծախսել բուժաշխատողների «մաղարիչի» համար, զգալիորեն նվազել է:
Այս ցուցանիշը հավաստիորեն նվազել է բնակության բոլոր խմբերում՝ Երևանի
(12.9% մինչև 4.0%), այլ քաղաքների (10.2% մինչև 2.2%) և գյուղերի (11.6% մինչև
5.8%): Ելակետային և միջնաժամկետ գնահատումների կշռված ցուցանիշները
նվազել են Երևանում՝ 13.0%-ից մինչև 4.0%, այլ քաղաքներում՝ 10.1%-ից մինչև
2.5%, գյուղերում՝ 11.1%-ից մինչև 7.0%:

Այս միտումը նույնն էր նվերների և «մաղարիչի» համար կատարված ծախսերն
ըստ բուժհաստատության տեղակայման վերլուծելու դեպքում. Երևանի
բուժհաստատություններում նվերների կամ «մաղարիչի» վրա ծախսեր
կատարածների մասնաբաժինը նվազել է 12.1%-ից մինչև 6.4%, իսկ մարզերում՝
11.1%-ից մինչև 1.9%:

Նվերների և «մաղարիչի» վրա կատարված ծախսերի միջին գումարը նույնն էր
բնակության բոլոր երեք խմբերում և չէր փոփոխվել ելակետային և միջնաժամկետ
գնահատումների միջև:

Իրազեկվածությունն անվճար ստացիոնար բուժօգնության վերաբերյալ
Ելակետային գնահատման ժամանակ մասնակիցների գրեթե երկու երրորդը
տեղյակ էր մինչև յոթ տարեկան երեխաների համար հիվանդանոցում անվճար
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բուժօգնություն ստանալու իրենց իրավունքներին: Միջնաժամկետ գնահատման
ժամանակ գրեթե բոլոր հարցված մայրերը/խնամակալները նշել են, որ գիտեն
իրենց այս իրավունքի մասին: Իրազեկվածության մակարդակի նկատված աճը
վիճակագրորեն խիստ հավաստի էր բնակության բոլոր երեք խմբերում: Երևանի
և մարզերի բուժհաստատություններում բուժում ստացածների կամ
բնակավայրերի միջև վիճակագրորեն հավաստի տարբերության չկար:
Ելակետային գնահատումից ի վեր բուժաշխատողների՝ որպես այս հարցի
վերաբերյալ հիմնական տեղեկություն տրամադրող աղբյուրի դերը հավաստիորեն
աճել է բնակության բոլոր երեք խմբերում՝ տեղեկատվության այս աղբյուրը
դարձնելով հիմնականը, մինչդեռ լրատվամիջոցների և
բուժհաստատություններում փակցված պաստառների դերն այս հարցում նվազել
է:

Երեխայի առողջության պետական հավաստագրի հետ կապված ներկայիս փորձը
Միջնաժամկետ գնահատման ժամանակ բնակության երեք խմբերում էլ մինչև 7
տարեկան երեխաների ճնշող մեծամասնությունը ստացել է Երեխայի
առողջության պետական հավաստագիր: Այս ցուցանիշը հավաստիորեն աճել է
ելակետային գնահատումից ի վեր բոլոր երեք բնակավայրերում՝ տատանվելով
86.1%-ից (գյուղաբնակների համար) մինչև 94.9% (երևանաբնակների համար): Այս
ցուցանիշը հավաստիորեն բարձր էր Երևանում՝ այլ քաղաքներում և գյուղերում
բնակվողների համեմատությամբ: Երևանի բուժհաստատություններում Երեխայի
առողջության պետական հավաստագիրը օգտագործած մայրերի/խնամակալների
89% -ը, իսկ մարզերի բուժհաստատություններում հավաստագիրն
օգտագործածների 97%-ը գոհ էր ծրագրից: Գոհունակության ցուցանիշը
հավաստիորեն ավելի բարձր էր մարզերի, քան Երևանի
բուժհաստատություններում:

Ընկալումները հիվանդանոցում բուժծառայությունների որակի վերաբերյալ
Մասնակիցների գերակշիռ մասը պատրաստ էր կրկին դիմել նույն հիվանդանոց
կարիքի դեպքում: Այս ցուցանիշը հավասարապես բարձր էր ինչպես Երևանի
(86.4%), այնպես էլ մարզերի հիվանդանոցներում բուժվածների շրջանում (90.0%):
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Ելակետային գնահատումից ի վեր նրանց մասնաբաժինը, ովքեր հիվանդանոցից
դուրս գրվելիս ստացել են էպիկրիզ, հավաստիորեն աճել է Երևանի և մարզերի
բուժհաստատություններում: Սակայն մարզերի բուժհաստատություններում
բուժվածների շրջանում այս մասնաբաժինն ավելի ցածր է, քան Երևանում (62.8%՝
85.1%-ի համեմատությամբ): Անկախ հիվանդանոցի տեղակայումից (Երևան, թե
մարզ)՝ հավասարապես բարձր մասնաբաժնով մասնակիցներ (ավելի քան 85%)
«լավ/շատ լավ» են գնահատել հիվանդանոցում երեխային ցուցաբերված
բուժօգնության որակը: Ելակետային գնահատումից ի վեր այս մասնաբաժինն
աճել է մարզերի բուժհաստատությունների համար: Ընդհանուր առմամբ,
ելակետային և միջնաժամկետ գնահատումների ժամանակ բուժօգնության որակի
գնահատման ցուցանիշները բարձր էին Երևանի և մարզերի
բուժհաստատությունների համար, եթե վերաբերում էին բուժանձնակազմին:
Բուժօգնության մյուս կողմերը (հաստատության ֆիզիկական պայմանները,
մաքրությունը, բժշկական սարքավորումների, դեղորայքի և պարագաների
առկայությունը) ավելի ցածր են գնահատվել մարզերի, քան Երևանի
բուժհաստատություններում (և´ ելակետային, և´ միջնաժամկետ գնահատումների
ժամանակ):

Հիվանդանոցում բուժօգնության որակը բարելավելու առաջարկներից
անօրինական վճարումների վերացումը մասնակիցները հավաստիորեն ավելի
հազվադեպ են նշել միջնաժամկետ, քան ելակետային գնահատման ժամանակ
ինչպես Երևանի, այնպես էլ մարզերի բուժհաստատություններում: Թե´
ելակետային և թե՛ միջնաժամկետ գնահատումների ժամանակ մասնակիցներից
շատերը (մոտ 40-50%-ը) առաջարկել են բարձրացնել բուժաշխատողների
աշխատավարձերը: Հիվանդանոցի ֆիզիկական պայմանների բարելավումը և
բժշկական սարքավորումներով հագեցումըմարզերի բուժհաստատություններում
բուժօգնության որակը բարձրացնելուն ուղղված ամենից հաճախ (մոտ 60%)
նշված առաջարկություններն էին:

Երեխայի առողջական վիճակը
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Ելակետային գնահատումից ի վեր մասնակիցների մասնաբաժինը, ովքեր հայտնել
են, որ իրենց երեխան բուժօգնության կարիք է զգացել հիվանդանոցից դուրս
գրվելուց հետո, սակայն իրենք չեն դիմել բուժօգնության համար, հավաստիորեն
նվազել է (14.8%-ից մինչև 10.0%՝ Երևանի, 19.1%-ից մինչև 11.1%՝ այլ քաղաքների և
15.7%-ից մինչև 8.4%՝ գյուղերի բնակիչների շրջանում): Երկու գնահատումների
դեպքում էլ բժշկի չդիմելու ամենահաճախ նշված պատճառը երեխային
ինքնուրույն բուժելուն նախապատվություն տալն էր: Հաջորդ հիմնական
պատճառը երեխայի բուժման համար դրամի բացակայությունն էր: Վերջին
պատճառը նշողների մասնաբաժինը ելակետային գնահատումից ի վեր զգալիորեն
նվազել է բոլոր երեք բնակավայրերում՝ վիճակագրական հավաստիության
հասնելով ամբողջ ընտրանքի համար:

Միջավայր և առողջություն
Հետազոտված մասնակիցների շրջանում կրծքով կերակրման միջին տևողությունը
9 ամիս էր, իսկ բացառապես կրծքով կերակրմանը՝ գրեթե երեք ամիս երկու
գնահատումների ժամանակ էլ: Հետազոտության մեջ ներգրավված
հոսպիտալացված երեխաների գրեթե 10%-ը մեկ ամսից էլ պակաս էին կրծքով
կերակրվել:

Երկու գնահատումների ժամանակ էլ ընտանիքի ծխող անդամների միջին թիվը
մեկից ավելի էր բնակության բոլոր երեք խմբերում էլ՝ տատանվելով 1,1-ից (այլ
քաղաքների բնակիչներ) մինչև 1,5-ի (գյուղերի բնակիչներ) սահմաններում:
Գյուղերում բնակվող ընտանիքներում ծխող անդամների միջին թիվն ավելի բարձր
էր, քան այլ քաղաքներում բնակվող ընտանիքներում: Միջնաժամկետ
գնահատման ժամանակ մասնակիցների ավելի քան 40%-ը հայտնել է, որ իրենց
երեխան ենթարկվում է ծխախոտի երկրորդային ծխի ազդեցությանը շաբաթական
մի քանի անգամ կամ ավելի հաճախ:

Մայրերի/խնամակալների գիտելիքները երեխայի խնամքի վերաբերյալ
Ամբողջ ընտրանքի համար մայրերի/խնամակալների գիտելիքների գումարային
միավորը կազմել է 6,2՝ 8,0 հնարավորից, իսկ վտանգավոր նշանների վերաբերյալ
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գիտելիքի միավորը՝ 1,9՝ 9,0 հնարավորից: Բնակության տարբեր խմբերի միջև այս
միավորները հավաստիորեն չեն տարբերվել: Երկրորդ միավորը վերաբերում է
երեխայի առողջության անձնագրում նշված ինը վտանգավոր նշաններին: Սակայն
այս միավորի վիճակագրորեն հավաստի տարբերություն չի նկատվել
հավաստագրի ծրագրի ներդրումից առաջ և հետո) ծնված երեխաների
մայրերի/խնամակալների շրջանում (թեև վերջինները, հավանաբար, ստացել են
Երեխայի առողջության անձնագիրը ծննդատանը):
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ՈՐԱԿԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԵԹՈԴՆԵՐ
Հետազոտության ձևը
Հետազոտական խումբը մշակել և իրականացրել է որակական հետազոտություն
(խմբային քննարկումներ և խորացված հարցազրույցներ)՝ մանկաբուժական
ծառայություն տրամադրողների տեսանկյունից Երեխայի առողջության պետական
հավաստագրի ծրագիրը գնահատելու նպատակով: Երևանի և մարզերի
բուժհաստատությունների ստացիոնար և ամբուլատոր ծառայությունների
բուժաշխատողների դիրքորոշումը բացահայտելու նպատակով կիրառվել են
համապարփակ վերլուծության մեթոդներ23-27: Հետազոտության մեջ ներգրավվել են
բուժաշխատողներ, որոնք իրականացնում են տարաբնույթ պարտականություններ
ԵԱՊՀ ծրագրի շրջանակներում:

Հետազոտության մասնակիցները
ՀԱՀ ԱԾՀԿ-ն նպատակային և ըստ հարմարավետության ընտրանքի միջոցով ընտրել
է հետազոտության այն մասնակիցներին, ովքեր կարող էին տրամադրել այս
հետազոտության համար կարևոր տեղեկություններ` մանկաբուժական
ծառայություններում իրենց աշխատանքային փորձի և մասնագիտական
փորձառության շնորհիվ: Առաջնային և երկրորդային/երրորդային մակարդակների
բուժհաստատությունների բուժաշխատողների՝ ԵԱՊՀ ծրագրի նկատմամբ
վերաբերմունքների միջև եղած տարբերություններն ըստ բնակավայրի
բացահայտելու նպատակով՝ հետազոտության մեջ ընդգրկվել են յոթ թիրախային
վայր` Երևան, Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Շիրակի, Լոռու և Սյունիքի
մարզեր:

Հետազոտության բարդության պատճառով ՀԱՀ ԱԾՀԿ-ն կիրառել է նպատակային
ընտրանքի բազմակի մեթոդներ, որոնք ներառել են ներկայացուցչության կամ
համեմատելիության և հաջորդականության մոտեցումներ28: Հետազոտության մեջ
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ընդգրկվել է մասնակիցների հինգ խումբ`1) առողջության առաջնային պահպանման
(ԱԱՊ) օղակի բժիշկներ` մանկաբույժներ կամ ընտանեկան բժիշկներ, 2)
հիվանդանոցի մանկական բուժքույրեր, 3) հիվանդանոցի մանկաբույժներ, 4)
հիվանդանոցի վարչական աշխատողներ, 5) քաղաքականություն
մշակողներ/փորձագետներ:

Տասնհինգ տարբեր բուժհաստատություններից մանկաբուժական ծառայության 41
բուժաշխատող մասնակցել են խմբային 8 քննարկման: Յուրաքանչյուր քննարկմանը
միջինում մասնակցել է 5-6 մասնակից: Հետազոտական խումբը նաև իրականացրել է
15 խորացված հարցազրույցներ մանկաբուժական ծառայության բուժաշխատողների,
վարչական աշխատողների և քաղաքականություն մշակողների/փորձագետների հետ:

Հետազոտության հարցաշարերը (ուղեցույցները)
Խորացված հարցազրույցների և խմբային քննարկումների ուղեցույցները կազմվել են
որակական հետազոտության մեթոդների հիման վրա: Որակական հետազոտության
նպատակին հասնելու համար հարցաշարերը մշակվել են այնպես, որ հավաքվող
տեղեկությունների արժեքը հասցվի առավելագույնի: Յուրաքանչյուր խմբի
մասնակիցների համար նախատեսված հարցաշարերը համապատասխանեցվել են
այդ մասնակիցներից ակնկալվող տեղեկություններին`ելնելով մանկաբուժական
ծառայության մեջ նրանց ունեցած դերից, պարտականություններից և
փորձառությունից: Ուղեցույցները շարունակաբար կատարելագործվել են նախորդ
քննարկումների և հարցազրույցների արդյունքում ստացված տեղեկությունների
հիման վրա: Մասնակիցների ժողովրդագրական տվյալների համար մշակվել է
հատուկ կարճ հարցաշար, որը լրացվել է վերջիններիս կողմից յուրաքանչյուր
քննարկումից հետո:
Բոլոր ուղեցույցները նախապես կազմվել են անգլերեն և հետազոտական խմբի
կողմից թարգմանվել հայերեն: Հավելված 5-ում ներկայացված է մանկաբուժական
հիվանդանոցի բուժաշխատողների խմբային քննարկման ուղեցույցի օրինակը:
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Տվյալների հավաքումը և վերլուծությունը
Որակական հետազոտության տվյալները հավաքվել են 2011 թ. մայիս-հունիս
ամիսներին: Ընդհանուր առմամբ, հետազոտության մեջ ընդգրկվել է 56 մասնակից (39
կին և 17 տղամարդ):

Ընդհանուր թվով 41 մասնակից ունեցող խմբային 8 քննարկումից 3-ը իրականացվել
են Երևանում (2-ը՝ հիվանդանոցի մանկաբույժների և 1-ը` առողջության առաջնային
պահպանման (ԱԱՊ) մանկաբույժների/ընտանեկան բժիշկների հետ), 2-ը` Արարատի
մարզում (1-ը՝ հիվանդանոցի մանկաբույժների և 1-ը` հիվանդանոցի բուժքույրերի
հետ), 2-ը` Լոռու մարզում (1-ը՝ հիվանդանոցի մանկաբույժների և 1-ը` առողջության
առաջնային պահպանման (ԱԱՊ) մանկաբույժների/ընտանեկան բժիշկների հետ), և
1-ը՝ Շիրակի մարզում (հիվանդանոցի մանկաբույժների հետ): Մասնակիցներից 14-ը
եղել են Երևանից, իսկ 27-ը` մարզերից: Նրանց միջին տարիքը կազմել է 49, իսկ
միջին մասնագիտական փորձը` 24 տարի: Մասնակիցների մոտավորապես մեկ
քառորդը տղամարդիկ էին: Խմբային քննարկումների միջին տևողությունը եղել է 66
րոպե:

Տասնհինգ մասնակից (11 բուժաշխատող և 4 քաղաքականություն մշակող
/փորձագետ) մասնակցել են 13 անհատական և մեկ զույգով (երկու մասնակից)
խորացված հարցազրույցների: Խորացված հարցազրույցի յոթ մասնակից եղել են
Երևանից, իսկ 8-ը` Գեղարքունիքի, Սյունիքի, Շիրակի և Արմավիրի մարզերից:
Տասնմեկ բուժաշխատողից երկուսը, ի հավելումն բժշկական գործունեության, ունեին
նաև վարչական պարտականություններ: Խորացված հարցազրույցների միջին
տևողությունը կազմել է 38 րոպե:

Բոլոր խորացված հարցազրույցները և խմբային քննարկումները իրականացրել է ՀԱՀ
ԱԾՀԿ-ի որակական հետազոտության մասնագետների խումբը: Յուրաքանչյուր
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խմբային քննարկում ունեցել է փորձառու վարող և գրանցող: Քննարկում վարողի և
տվյալներ գրանցողի դերերը պարբերաբար փոխվել են հետազոտող խմբի
անդամների միջև: Բոլոր խմբային քննարկումները և խորացված հարցազրույցներն
արձանագրվել են: Որակական հետազոտության ընթացքում կիրառվել են
բազմազանության և մասնակիցների կարծիքների համաձայնեցման (triangulation)
մեթոդները: Տվյալների հավաքումը դադարեցվել է, երբ արձանագրվել է տվյալների
հավաքման հագեցում (saturation)29: Տվյալները հավաքելուց հետո ՀԱՀ ԱԾՀԿ խումբը
վերլուծել է հարցազրույցների և խմբային քննարկումների
արձանագրությունները`օգտագործելով բովանդակության վերլուծության խառը`
պայմանական ինդուկտիվ և ուղղորդված դեդուկտիվ մեթոդները30,31: Օգտագործվել է
SWOT սխեման` որակական տվյալներն ըստ հետևյալ 4 թեմայի համակարգելու
նպատակով`1) ուժեղ կողմեր (S), 2) թույլ կողմեր (W), 3) հնարավորություններ (O), 4)
սպառնալիքներ (T) :

Հետազոտության մասնակիցների դասակարգումը
Այս հետազոտության վերլուծությունը հիմնված է հարցազրույցների և խմբային
քննարկումների արդյունքում ստացված մասնագիտական դատողությունների և
փորձառության վրա: Աղյուսակներում ներկայացված մեջբերումներն ընտրվել են
խորացված հարցազրույցներից և խմբային քննարկումներից: Հետազոտության
մասնակիցները դասվել են 5 խմբի՝ 1) քաղաքականություն շակողներ/փորձագետներ,
2) հիվանդանոցի վարչական աշխատողներ, 3) հիվանդանոցի բժիշկներ, 4)
առողջության առաջնային պահպանման (ԱԱՊ) օղակի բժիշկներ, 5) հիվանդանոցի
բուժքույրեր:

Քաղաքականություն մշակողները /փորձագետները մանկաբուժական ոլորտի
մասնագետներ էին, ովքեր ընդգրկված էին առողջապահական քաղաքականության
մշակման և իրագործման մեջ: Հիվանդանոցի վարչական աշխատողները, բժիշկներ
լինելուց բացի, նաև հիվանդանոցի ղեկավարներ էին: Հիվանդանոցի բժիշկները
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հիվանդանոցի մանկաբույժներ էին, որոնցից ոմանք` նաև բաժանմունքի վարիչներ:
ԱԱՊ բժիշկները պոլիկլինիկայի մանկաբույժներ կամ ընտանեկան բժիշկներ էին,
որոնցից ոմանք` նաև բաժանմունքի վարիչներ: Բուժքույրերը հիվանդանոցի
մանկական բուժքույրեր էին:

Մասնակցի համարը (օրինակ՝ քաղաքականություն մշակող /փորձագետ 1.Ա.1.)
հնարավորություն է տալիս հայտնաբերել, թե որ խմբի մասնակցինն է մեջբերումը, և
թե արդյոք միևնույն մասնակիցը մեկ աղյուսակում ունի ավելի քան մեկ ուղղակի
մեջբերում: Այն մասնակիցը, ում ուղղակի մեջբերումները կան տարբեր
աղյուսակներում, յուրաքանչյուր աղյուսակում ունի տարբեր համարներ:
Յուրաքանչյուր մասնակցի համարից հետո նշված է՝ տվյալ մասնակիցը մասնակցել է
խմբային քննարկման, թե խորացված հարցազրույցի: Հիվանդանոցի բժիշկների, ԱԱՊ
բժիշկների, հիվանդանոցի բուժքույրերի և հիվանդանոցի վարչական աշխատողների
դեպքում նշված է նաև՝ նրանք Երևանից են, թե մարզից:

Էթիկական նկատառումներ
Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Գիտահետազոտական էթիկայի
հանձնաժողովը հավանություն է տվել այս հետազոտությանը՝ որպես էթիկայի
տեղական և միջազգային չափանիշներին համապատասխանող: Բոլոր
մասնակիցները տեղեկացվել են իրենց իրավունքների մասին (նրանց
մասնակցությունը կամավոր էր, նրանք կարող էին ընդհատել հարցազրույցը
ցանկացած պահի կամ չպատասխանել ցանկացած հարցի, նրանց անանունությունը
և տրամադրած տեղեկությունների գաղտնիությունը լիովին ապահովված էր): Իրենց
իրավունքներին տեղեկանալուց հետո բոլոր նրանք, ովքեր որոշել են մասնակցել
հետազոտությանը, տվել են բանավոր համաձայնություն: Հարցազրույցների և
քննարկումների ձայնագրում իրականացվել է միայն մասնակիցների
համաձայնությամբ: Եթե մասնակիցներից որևէ մեկը դեմ է եղել ձայնագրությանը,
ապա միայն գրավոր նշումներ են կատարվել: Արձանագրությունը և զեկույցը չեն
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պարունակում մասնակիցների անուններ, պաշտոններ, հաստատությունների
անվանումներ կամ որևէ այլ մանրամասնություն, որով հնարավոր է պարզել
մասնակիցների ինքնությունը:

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ
1. ՈՒԺԵՂ ԿՈՂՄԵՐ
1.Ա. Հիվանդանոցի մանկաբուժական ծառայության պետական ֆինանսավորման
ավելացում
Ծրագրի ներդրման արդյունքում ավելացել է հիվանդանոցի մանկաբուժական
ծառայության ֆինանսավորումը: 2011 թ. կառավարությունը հիվանդանոցի
մանկաբուժական ծառայության համար հատկացրել է լրացուցիչ 3 միլիարդ դրամ:
Հետազոտության մասնակցի կարծիքով՝ քաղաքականություն մշակողները և
փորձագետները օգտագործել են Համաշխարհային բանկի ցուցանիշները
հիվանդանոցի մանկաբուժական ծառայությունների իրական գնահաշվարկը
կատարելու նպատակով: Ավելին՝ ֆինանսների հոսքն առավել լավ վերահսկելու
նպատակով Առողջապահության նախարարությունը մշակել է հատուկ չափորոշիչ
բուժաշխատողների փոխհատուցման համար, որը բուժաշխատողների վարձատրման
նոր մեխանիզմ է սահմանում: Մասնակիցները նշել են, որ հիվանդանոցի վարչական
աշխատողները և բաժանմունքի վարիչները կազմակերպել են տարբեր
հանդիպումներ և խմբային քննարկումներ` ծրագրի և դրա ֆինանսավորման մասին
իրենց տեղեկացնելու նպատակով, որպեսզի իրենք էլ կարողանան փոխանցել այդ
տեղեկություններն իրենց աշխատողներին:
Հիվանդանոցի մանկաբույժների մեծ մասը հայտնել է, որ ծրագրի ներդրման
արդյունքում ավելացել են իրենց պաշտոնական աշխատավարձերը և որ իրենք
տեղեկացվել են, թե ինչպես է կատարվում աշխատավարձի հաշվարկը: Մարզի
բժիշկներից ոմանք, ովքեր աշխատում են մենակ կամ մեկ այլ բժշկի հետ, ավելի գոհ
էին իրենց աշխատավարձից, քանի որ ունեին հիվանդների ավելի մեծ հոսք:

96

Մասնակիցների մեծամասնությունը նշել է, որ ծրագրի ներդրումից հետո միջին
բուժանձնակազմի աշխատավարձերը նույնպես ավելացել են, սակայն ոչ այնքան,
որքան բժիշկներինը: Մասնակիցներից շատերի կարծիքով՝ հիվանդանոցի
վարչակազմը նշանակալիորեն շահել է ծրագրի արդյունքում, քանի որ ավելացել է
հիվանդանոցի ֆինանսավորումը և վարչական աշխատողների աշխատավարձը, որը
թույլ է տալիս հատկացնել ավելի շատ միջոցներ դեղորայքի, բժշկական
պարագաների գնման և հիվանդանոցի վարչական ծախսերի համար:

Հատկացված բյուջե
2011 թ. պետությունը հատկացրել է լրացուցիչ միջոցներ (3 միլիարդ դրամ )
երեխաների հիվանդանոցային ծառայությունների համար: Այս միջոցները պետք է
հատկացվեին, որպեսզի փոխհատուցեին բժշկական ծառայությունների ավելացող
գները և նախորդ տարիների՝ դեռևս չվճարված գումարները [այն, որ պետությունը
պարտք էր հիվանդանոցներին]: …Օգտագործելով իրենց [Համաշխարհային բանկի
«Ավագ սոլուշն» տեղական անկախ խորհրդատվական գործակալություն]

գնահատման մեթոդաբանությունը և նախորդ տարիների մեր տվյալները
(հոսպիտալացումներ, չֆինանսավորված դեպքեր)` մենք հաշվարկել ենք
հիվանդանոցի մանկաբուժական ծառայությունների յուրաքանչյուր դեպքի իրական
արժեքն իբրև 150,000 դրամ, և 170,000 դրամ` վիրաբուժական ծառայությունների
համար:
Քաղաքականություն մշակող /փորձագետ 1.Ա.1
Խորացված հարցազրույց

Մշակվել է փոխհատուցումները համակարգելու չափորոշիչ, քանի որ 2011 թ.
հունվարի 1-ից տարբեր ծրագրեր, ինչպիսիք են երեխաների հիվանդանոցային
բուժօգնության, անհետաձգելի բուժօգնության, գինեկոլոգիական ծառայությունների
համավճարի և այլ ծրագրեր, ունեին ֆինանսների բաշխման տարբեր սխեմաներ:
Գոյություն ունեցող տարբեր սխեմաները հանգեցրին չափորոշիչի մշակմանը՝
հատկացված միջոցների հոսքը վերահսկելու նպատակով: …Այս չափորոշիչի
շնորհիվ Առողջապահության նախարարությունը համակարգել է յուրաքանչյուր
դեպքի համար հատկացվող գումարից բուժաշխատողներին տրամադրվող
փոխհատուցման չափաբաժինը:
Քաղաքականություն մշակող /փորձագետ 1.Ա.1
Խորացված հարցազրույց

… Հիվանդանոցների և պոլիկլինիկաների ղեկավարները մասնակցել են այս խնդրի
[ԵԱՊՀ ծրագիր] վերաբերյալ Առողջապահության նախարարությունում տեղի
ունեցած քննարկումներին և հանդիպումներին: Մենք (վարչական աշխատողները)
97

տեղեկացրել ենք մեր անձնակազմին այս ծրագրի մասին, ստացել ենք նախարարի
հրամանը, մասնակցել ենք վերապատրաստումներին, սովորել ենք՝ ինչպես լրացնել
հավաստագիրը և այլն:
Հիվանդանոցի վարչական աշխատող 1.Ա.1
Խորացված հարցազրույց, Երևան

Մենք տեղեկացվել ենք մեր ղեկավարության կողմից, թե ինչպես են հաշվարկվում մեր
աշխատավարձերը և կարող ենք ցանկացած պահի ղեկավարությունից պահանջել
մեր աշխատավարձի հաշվարկի վերաբերյալ տեղեկություն: … Մենք գոհ ենք մեր
հիվանդանոցի ղեկավարության վարած վարձատրման քաղաքականությունից և մեր
աշխատավարձերից:
Հիվանդանոցի բժիշկ 1.Ա.1
Խմբային քննարկում, Երևան

Մենք գիտենք, թե որքան աշխատանք ենք կատարել և որքան ենք վճարվում: Այս
գործընթացը թափանցիկ է մեր հիվանդանոցում:
Հիվանդանոցի բժիշկ 1.Ա.2
Խմբային քննարկում, մարզ

---------------------------------------------------------------------------------------------------Հիվանդանոցի մանկաբույժների աշխատավարձը
Աշխատավարձի ավելացումը բժիշկների համար լավ շահագրգռող գործոն էր: Բժշկի
համար անհնարին էր ապրել ամսական 50,000 դրամով:
Հիվանդանոցի բժիշկ 1.Ա.3
Խորացված հարցազրույց, մարզ

Չնայած, որ ծրագրի ներդրումից հետո մեր ստացած աշխատավարձն այնքան էլ շատ
չէ, այնուամենայնիվ, այն երկու անգամ ավելի բարձր է, քան մեր նախկին
[պաշտոնական] աշխատավարձը:
Հիվանդանոցի բժիշկ 1.Ա.4
Խորացված հարցազրույց, մարզ

Ես չեմ լսել որևէ բողոք մեր բժիշկներից [իրենց աշխատավարձի վերաբերյալ]ֈ Իրենց
աշխատավարձերը … ավելացել են ծրագրի շնորհիվ:
Հիվանդանոցի բուժքույր 1.Ա.1
Խորացված հարցազրույց, Երևան

Բուժաշխատողների աշխատավարձը միշտ եղել է շատ ցածր, և այս ծրագիրը որոշ
չափով ավելացրել է նրանց աշխատավարձը:
Հիվանդանոցի բժիշկ 1.Ա.5
Խմբային քննարկում, Երևան

Չնայած հիվանդների հոսքն ավելացել է, և մենք այժմ ավելի ծանրաբեռնված ենք
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[ծրագրի շրջանակներում], մեր աշխատավարձերը նույնպես ավելացել են, և սա

դրական է:
Հիվանդանոցի բժիշկ 1.Ա.6
Խմբային քննարկում, մարզ

Հիվանդանոցի բժիշկներն օգտվել են աշխատավարձերի ավելացումից: Միայն
համեմատեք, 60,000-70,000 դրամ՝ մինչև ծրագիրը և 600,000-700,000 դրամ` ծրագրից
հետո…
Հիվանդանոցի վարչական աշխատող 1.Ա.1
Խորացված հարցազրույց, մարզ

Այո՛, ես գիտեմ, թե ինչպես է իմ աշխատավարձը հաշվարկվում: Այս գործընթացը
թափանցիկ է, և ես գոհ եմ իմ աշխատավարձից: Բայց, եթե երկրորդ մանկաբույժն
ընդունվի աշխատանքի, իմ աշխատավարձը կլինի ներկայիս աշխատավարձի կեսը,
և դա հաստատ կլինի շատ քիչ: Մի կողմից՝ ես կցանկանայի ունենալ գործընկեր, ով
կկիսեր իմ աշխատանքը և պարտականությունները, մյուս կողմից էլ՝ ես կունենայի
ֆինանսական խնդիրներ:
Հիվանդանոցի բժիշկ 1.Ա.7
Խորացված հարցազրույց, մարզ

Ես շատ թե քիչ գոհ եմ իմ աշխատավարձից, քանի որ ես հիվանդանոցի միակ
մանկաբույժն եմ և աշխատում եմ որպես մանկաբույժ ու նաև վարակաբան…
այլապես իմ աշխատավարձը կլիներ չափազանց ցածր:
Հիվանդանոցի բժիշկ 1.Ա.8
Խորացված հարցազրույց, մարզ

Այն բուժհաստատություններում, որտեղ կան շատ մանկաբույժներ,
աշխատավարձերը շատ բարձր չեն, քանի որ յուրաքանչյուր բժշկի դեպքերի քանակը
շատ չէֈ Բայց մարզերի այն հիվանդանոցներում, որտեղ կա մեկ կամ երկու
մանկաբույժ, աշխատավարձն ավելի բարձր է:
Քաղաքականություն մշակող /փորձագետ 1.Ա.2
Խորացված հարցազրույց

---------------------------------------------------------------------------------------------------Մանկական բուժքույրերի աշխատավարձը
Միջին բուժանձնակազմը շահել է ծրագրից, քանի որ ծրագրի շրջանակներում
ավելացած ֆինանսավորման արդյունքում նրանց աշխատավարձերը նույնպես
ավելացել են:
Քաղաքականություն մշակող /փորձագետ 1.Ա.3
Խորացված հարցազրույց

Նրանց [միջին բուժանձնակազմի] աշխատավարձը ծրագրի շրջանակներում
ավելացած ֆինանսավորման շնորհիվ նույնպես տարբեր հիվանդանոցներում
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ավելացել է 30-100%-ով: Իհարկե, բժիշկների աշխատավարձի ավելացումը 2-3
անգամ ավելի է, քան միջին բուժանձնակազմինը:
Քաղաքականություն մշակող /փորձագետ 1.Ա.1
Խորացված հարցազրույց

… Ծրագրի ներդրումից հետո մեր [բուժքույրերի] աշխատավարձն ավելացել է:
Հիվանդանոցի բուժքույր 1.Ա.1
Խորացված հարցազրույց, Երևան

---------------------------------------------------------------------------------------------------Հիվանդանոցի վարչական աշխատողների աշխատավարձը
Ծրագրի արդյունքում հիվանդանոցի վարչական աշխատողների աշխատավարձը
նույնպես ավելացել է:
Քաղաքականություն մշակող /փորձագետ 1.Ա.3
Խորացված հարցազրույց

Հիվանդանոցի ղեկավարությունը շահել է ծրագրի շրջանակներում ֆինանսավորման
ավելացման արդյունքում:
Հիվանդանոցի վարչական աշխատող 1.Ա.1
Խորացված հարցազրույց, Երևան

Ղեկավարությունը շահել է, քանի որ այժմ բյուջեի մի մասը փոխհատուցում է
հիվանդանոցի վարչական ծախսերը:
Քաղաքականություն մշակող /փորձագետ 1.Ա.4
Խորացված հարցազրույց

Ղեկավարությունը միանշանակ շահել է ծրագրից, քանի որ բուժհաստատությանը
հատկացվող գումարն ավելացել է, հետևաբար հիվանդանոցներն այժմ համալրված
են դեղորայքով, ու հիվանդները գոհ են ծառայություններից:
Հիվանդանոցի բժիշկ 1.Ա.8
Խորացված հարցազրույց, մարզ

Ղեկավարությունը նույնպես օգտվել է. մենք ունենք ավելի լավ ֆինանսավորում և
կարող ենք հեշտությամբ վճարել պետական հարկերը և 100%-ով ապահովել
դեղորայքի տրամադրումը: Ես այլևս ստիպված չեմ ամաչելով հիվանդներին
ուղարկել դեղատուն՝ հասարակ դեղորայք կամ բժշկական պարագաներ գնելու
նպատակով: Այժմ մենք ամեն ինչով կարող ենք նրանց ապահովել:
Հիվանդանոցի վարչական աշխատող 1.Ա.2
Խորացված հարցազրույց, մարզ

Հիվանդանոցի վարչական աշխատողները միայն շահել են [ծրագրից]: Այժմ նրանք
պետությունից ստանում են առավել մեծ բյուջե և ունեն ստացված գումարը
տնօրինելու ավելի շատ հնարավորություններ:
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Հիվանդանոցի բժիշկ 1.Ա.9
Խորացված հարցազրույց, մարզ
1.Բ. Ոչ պաշտոնական վճարումների նվազում
Մասնակիցներից շատերը նշել են, որ Երեխայի առողջության պետական
հավաստագրի ծրագրի կարևորագույն արդյունքը հիվանդանոցի մանկաբուժական
ծառայության համար ոչ պաշտոնական վճարումների նշանակալի նվազումն էր:
Ծրագրի արդյունքում բուժաշխատողների պաշտոնական աշխատավարձերը
զգալիորեն ավելացել են, ինչը հանգեցրել է ոչ պաշտոնական վճարումների
նշանակալի կրճատման և բուժաշխատողների կողմից դրամական նվերներ
ակնկալելու շահագրգռվածության վերացման:

Կարող եմ ասել, որ ծրագրի ներդրումը ճիշտ ժամանակին էր: … Մինչև ծրագիրը
այնպիսի իրավիճակ էր ստեղծվել, որ այլևս հնարավոր չէր վերահսկել ոչ
պաշտոնական վճարումները: Բժիշկները ստանում էին 30,000-40,000,
առավելագույնը՝ 70,000 դրամ աշխատավարձ, որի պատճառով նրանք ստիպված էին
գումար վերցնել հիվանդներից: … Այնպես որ, սա ճիշտ ժամանակին ընդունված
ճիշտ որոշում էր…:
Հիվանդանոցի վարչական աշխատող1.Բ.1
Խորացված հարցազրույց, մարզ

Այսպիսով՝ դա [ծրագիրը] առաջին հերթին՝ ծառայությունների մատչելիությունը
բարելավելու և երկրորդ հերթին՝ բժիշկների պաշտոնական, համարժեք
փոխհատուցման մեխանիզմներ ներդնելու ուղղությամբ կատարված դրական քայլ էր:
Քաղաքականություն մշակող /փորձագետ 1.Բ.1
Խորացված հարցազրույց

Հիվանդանոցի բժիշկները հիմա ավելի վստահ են, քանի որ ստանում են իրենց
պաշտոնական աշխատավարձը` առանց ՙհիվանդի ձեռքին նայելու՚ [բանակցելու
իրենց հիվանդների հետ ոչ պաշտոնական վճարումների համար]: Նրանք կատարում
են իրենց պարտականությունները և իրենց կատարած աշխատանքի դիմաց ստանում
են պաշտոնական աշխատավարձ:
Քաղաքականություն մշակող /փորձագետ 1.Բ.2
Խորացված հարցազրույց

…Հավաստագիրն օգնում է նվազեցնել ոչ պաշտոնական վճարումները: Այն ունի որոշ
կանխարգելիչ դեր: Այժմ մեր բաժանմունքում ոչ պաշտոնական վճարումները
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կտրականապես արգելված են. ոչ պաշտոնական վճարումը ՙտաբու՚ է:
Հիվանդանոցի վարչական աշխատող 1.Բ.1
Խորացված հարցազրույց, Երևան

Ծրագրից առաջ բժիշկները ստանում էին 20,000 դրամ աշխատավարձ, ինչը ոչ
պաշտոնական վճարումների համար պատճառ էր հանդիսանում: Այժմ մենք հեռու
ենք մնում բժիշկ-հիվանդ ֆինանսական հարաբերություններից [ոչ պաշտոնական
վճարումներ], ինչը շատ դրական է:
Հիվանդանոցի բժիշկ 1.Բ.1
Խորացված հարցազրույց, մարզ

Հիմա մեր ստացած աշխատավարձը բավարար էֈ Այնպես որ, մենք կարիք չունենք
հիվանդից գումար վերցնելու:
Հիվանդանոցի բժիշկ 1.Բ.2
Խորացված հարցազրույց, մարզ

Հիվանդները ոչինչ չեն կորցնում: Անցյալում նրանք վճարում էին ինչ-որ գումար
բժշկին, այժմ նրանք [հիվանդները] չեն կատարում որևէ վճարում: … Այժմ
հիվանդները և բժիշկներն ազատված են ՙշնորհակալական՚ վճարումների
հոգեբանական բեռից: Նրանք այդ մասին չեն մտածում: Սա ծրագրի կարևոր
առավելություններից է:
Հիվանդանոցի բժիշկ 1.Բ.2
Խորացված հարցազրույց, մարզ
1.Գ. Մանկաբուժական ծառայությունների մատչելիության բարելավում
Բոլոր մասնակիցները համաձայնել են, որ ԵԱՊՀ ծրագիրն ապահովում է անվճար
հիվանդանոցային բուժօգնություն երեխաների համար և որ հավաստագիրը
պաշտպանում է անհրաժեշտ բուժում ստանալու իրավունքը: Նրանց կարծիքով՝
երեխաների ծնողներն ավելի վստահ են, որ իրենց երեխաները կստանան անվճար
բուժօգնություն` անկախ իրենց ֆինանսական կարգավիճակից: Ավելին՝ առողջության
առաջնային պահպանման օղակի բուժաշխատողներն ավելի հանգիստ կերպով են
երեխաներին ուղեգրում հիվանդանոց: Արդյունքում, նախորդ տարիների
համեմատությամբ, նշանակալիորեն ավելացել է հիվանդների հոսքը դեպի
մանկաբուժական հիվանդանոցներ: Բուժաշխատողներից շատերը հայտնել են, որ
ծրագրի արդյունքում բարելավվել է անհրաժեշտ դեղորայքի անվճար տրամադրումը
հիվանդներին: Որոշ մասնակիցներ նշել են, որ առաջնային և ներկայումս նաև
երկրորդային/երրորդային մակարդակի բուժհաստատություններում անվճար
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բուժօգնությունը կվերացնի ծնողների ֆինանսական խոչընդոտները՝ երեխաների
համար ժամանակին բուժօգնություն հայցելու համար, ինչը կարող է նվազեցնել
բարդացած դեպքերի քանակը, բարելավել երեխաների առողջությունը և, ի վերջո,
նպաստել ապագայում առողջ սերունդ ունենալուն:

Մարդիկ գիտեն, որ կարող են ծննդաբերել անվճար,առաջնային բուժօգնությունը
անվճար է 2006 թ. ի վեր, և այժմ նրանք գիտեն, որ հիվանդանոցում իրենց երեխայի
բուժումը նույնպես անվճար է: Երեխաներին [մանկության ընթացքում]
բուժօգնություն տրամադրելու ողջ շղթան անվճար է: … Մեր բնակչությունը գիտի, որ
հավաստագիրն իրենց իրավունքները պաշտպանող կարևոր փաստաթուղթ է, և այժմ
նրանք այն ակտիվորեն օգտագործում են, երբ դիմում են հիվանդանոց:
Հիվանդանոցի վարչական աշխատող 1.Գ.1
Խորացված հարցազրույց, Երևան

Այս ծրագրի ներդրումը ժամանակին էր: Մարդիկ այժմ գիտեն, որ անհրաժեշտության
դեպքում կարող են դիմել և ստանալ անվճար բուժօգնություն:
Հիվանդանոցի բուժքույր 1.Գ.1
Խորացված հարցազրույց, մարզ

Ես կարծում եմ, որ սա նշանակալի ազդեցությամբ, շատ լավ ծրագիր է, քանի որ այն
բարելավում է ոչ միայն ծառայությունների մատչելիությունը, այլ նաև՝
դիմելիությունը: Այժմ մարդիկ ավելի վստահ են դիմում բուժօգնության:
Քաղաքականություն մշակող /փորձագետ 1.Գ.2
Խորացված հարցազրույց

Այժմ ԱԱՊ բուժաշխատողները կարող են առավել վստահ ուղեգրել իրենց
հիվանդներին հիվանդանոց, քանի որ բուժօգնությունն անվճար է: Ծրագրի
ներդրումից հետո մենք նկատել ենք հոսպիտալացումների քանակի ավելացում:
Քաղաքականություն մշակող /փորձագետ 1.Գ.1
Խորացված հարցազրույց

Ծրագրի առավելությունն այն է, որ հիմա մարդիկ կարող են ստանալ անվճար
լիարժեք բուժում, և մենք [ԱԱՊ բուժաշխատողները] կարող ենք ազատորեն ուղեգրել
նրանց հիվանդանոց՝ անվճար բուժօգնություն ստանալու:
ԱԱՊ բժիշկ 1.Գ.1
Խորացված հարցազրույց, մարզ

Ծրագրի ներդրումից հետո հիվանդների հոսքը հիվանդանոց ավելացել է մեկուկես
անգամ:
Հիվանդանոցի բժիշկ 1.Գ.1
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Ծրագիրն ունի դրական կողմ հիվանդների և բժիշկների համար անվճար դեղորայքի
առումով: Այժմ հիվանդները ստանում են անվճար դեղորայք, և մենք ավելի հանգիստ
ենք զգում, քանի որ մենք կարող ենք տրամադրել այն, ինչ անհրաժեշտ է՝ առանց որևէ
վճարի:
Հիվանդանոցի բժիշկ 1.Գ.2
Խմբային քննարկում, մարզ

Մինչև ծրագիրը բնակչությունը վախենում էր հիվանդանոց գալ: Մենք ունենում էինք
միայն ծանր և բարդացած դեպքեր, հիմա ունենք նաև ավելի թեթև դեպքեր:
Հետևաբար, որոշ մարդիկ գալիս են ավելի վաղ և բուժվում են ավելի լավ ու լիարժեք:
Հիվանդանոցի բժիշկ 1.Գ.3
Խորացված հարցազրույց, մարզ
1.Դ. Բուժաշխատողի արժանապատվություն բարձրացում
Հիվանդանոցի որոշ բժիշկներ շեշտել են, որ ծրագրի արդյունքում բարձրացել է իրենց
արժանապատվությունը, քանի որ նրանք այժմ ստիպված չեն հիվանդից ոչ
պաշտոնական վճարումներ խնդրել: Նրանք ստանում են իրենց պաշտոնական
աշխատավարձը՝ առանց հիվանդներից ոչ պաշտոնական վճարումներ ակնկալելու:

Բժիշկները շահել են ծրագրից, քանի որ նրանք այլևս չունեն ֆինանսական
առնչություն հիվանդի հետ [խնդրել ոչ պաշտոնական վճարումներ]: Նրանք
պահպանում են իրենց արժանապատվությունը:
Քաղաքականություն մշակող /փորձագետ 1.Դ.1
Խորացված հարցազրույց

Ես գոհ եմ ծրագրից: Ես չեմ «նայում հիվանդի ձեռքին»: … Հիվանդներն ավելի շատ են
վստահում մեզ [բժիշկներին] …
Հիվանդանոցի բժիշկ 1.Դ.1
Խորացված հարցազրույց, մարզ

Այս ծրագիրը բարձրացրել է բժիշկների արժանապատվությունը: … Մենք [բժիշկները]
շահել ենք, քանի որ արժանապատիվ կերպով ենք վաստակում մեր փողը:
Հիվանդանոցի բժիշկ 1.Դ.2
Խորացված հարցազրույց, մարզ
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1.Ե. Պետության նկատմամբ բնակչության վստահության աճ
Որոշ մասնակիցներ նշել են, որ ծրագիրը բարձրացրել է պետության հանդեպ
բնակչության վստահությունը:

Պետությունը շահել է, քանի որ բնակչության շրջանում պետության հեղինակությունն
աճել է:
Հիվանդանոցի բժիշկ 1.Ե.1
Խմբային քննարկում, մարզ

Կառավարությունը հիմնական շահողն է, քանի որ նրանք ձեռք են բերել բնակչության
վստահությունը…
Հիվանդանոցի վարչական աշխատող 1.Ե.1
Խորացված հարցազրույց, մարզ

Ծրագրի արդյունքում պետության հեղինակությունը բարձրացել է:
Հիվանդանոցի բժիշկ 1.Ե.2
Խորացված հարցազրույց, մարզ
1.Զ. Պետության ֆինանսական բեռի նվազում
Որոշ մասնակիցներ նշել են, որ այս ծրագիրն օգնում է կառավարությանը
բուժօգնության մատչելիության բարելավման շնորհիվ առավել արդյունավետ կերպով
պահպանել երեխաների առողջությունը, ինչը հետագայում կբարելավի երեխաների
առողջական վիճակը և կնպաստի ապագայում առողջ սերունդ ունենալուն, ինչը
կնվազեցնի նաև կառավարության ֆինանսական բեռը:

Պետության հիմնական օգուտն իր բնակչության առողջության պահպանումն է:
Առողջ մանկության արդյունքում բնակչության առողջությունը բարելավվում է: Եթե
բնակչությունն առավել առողջ է, ապա պետության ծախսերն ավելի քիչ են:
Քաղաքականություն մշակող /փորձագետ 1.Զ.1
Խորացված հարցազրույց

Ընդհանուր առմամբ, պետությունը շահում է, քանի որ Ծրագիրը նշանակալիորեն
լավացնում է բուժծառայությունների մատչելիությունը, նպաստում է
հիվանդությունների առավել վաղ հայտնաբերմանն ու բուժմանը, նվազեցնում է
բարդությունները և, որպես արդյունք, բարելավում է երեխաների առողջությունը:
Քաղաքականություն մշակող /փորձագետ 1.Զ.2
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1.Է. Մոնիտորինգի մեխանիզմների ներդրում
Հետազոտության որոշ մասնակիցներ նշել են, որ Առողջապահության
նախարարությունն ծրագիրի ակտիվ մոնիտորինգ է անցկացնում: Գոյություն ունեն
մոնիտորինգի խմբեր, որոնք կանոնավոր կերպով այցելում են մանկաբուժական
հիվանդանոցներ, հայտնաբերում են խնդիրները տեղում, ներկայացնում են դրանք
նախարարությանը և ժամանակին լուծումներ փնտրում:

Մոնիտորինգային խմբեր են ձևավորվել այն ծրագրերի համար, որոնց հատկացվել
են լրացուցիչ գումարներ, ինչպիսիք են ԵՊԱՀ, ծննդօգնության պետական
հավաստագրի, համավճարի ծրագրերը: Այս խմբերն այցելում են հիվանդանոցներ,
դիտարկում ծրագրի իրագործումը, տեղում հայտնաբերում խնդիրները, գրանցում
հիվանդների և բուժաշխատողների բողոքներն ու զեկուցում Առողջապահության
նախարարությանը և Պետական առողջապահական գործակալությանը … որպեսզի
ժամանակին լուծումներ գտնեն:
Քաղաքականություն մշակող /փորձագետ 1.Է.1
Խորացված հարցազրույց

Մենք ունենք մոնիտորինգի բաղադրիչ մեր ծրագրում [ԵԱՊՀ]: Հունիսին
իրականացրեցինք մոնիտորինգ, բայց միայն Երևանում: Ներգրավել ենք նաև
հասարակական կազմակերպություններին, որոնք իրականացրել են հիվանդների
գոհունակության հարցում:
Քաղաքականություն մշակող /փորձագետ 1.Է.2
Խորացված հարցազրույց
…Այս ծրագրի ներդրումից հետո տարբեր մարդիկ գալիս են մեր բաժանմունք և

հարցնում հիվանդներին, թե արդյոք նրանք կատարել են լրացուցիչ վճարումներ
կամ տվել են մեզ որևէ քաղցրավենիք:
Հիվանդանոցի բժիշկ 1.Է.1
Խմբային քննարկում, մարզ

Բոլոր բժիշկները տեղեկացվել են ծրագրի և նրա մոնիտորինգային համակարգի
մասին, ներառյալ թեժ գիծը, որպեսզի ծրագրի առաջնահերթությունը
առավելագույնս պահվիուշադրության կենտրոնում :
Հիվանդանոցի վարչական աշխատող 1.Է.1
Խորացված հարցազրույց, մարզ
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2. ԹՈՒՅԼ ԿՈՂՄԵՐ
2.Ա. Ծրագրի վերաբերյալ հանրության իրազեկվածությունը
Թեև Հավաստագրի ծրագիրը գովազդեցին հեռուստատեսությամբ, հետազոտության
բոլոր մասնակիցները համաձայնել են, որ բնակչությանը չի տրամադրվել հստակ
տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ. տեղեկատվությունը եղել է մասնատված և
ամբողջությամբ չի ներկայացրել Հավաստագրի նպատակն ու անվճար
ծառայությունների ծավալը: Մասնակիցները նշել են, որ բնակչությանը պարզ չի եղել,
որ ծրագիրը ներառում է միայն հիվանդանոցային ծառայությունը: Անվճար
ծառայությունների ծավալը պարզ չի եղել ոչ միայն բնակչության, այլև՝
բուժաշխատողների համար: Մասնակիցները հայտնել են, որ անբավարար
տեղեկացվածության արդյունքում մարդիկ պահանջում էին անվճար ամբուլատոր
ծառայություններ հիվանդանոցում (որոնք ներառված չեն ԵԱՊՀ ծրագրում):
Հետազոտության որոշ մասնակիցներ նշել են, որ ծրագրի վերաբերյալ մարդկանց
տեղեկություններ տրամադրելու հարցում առողջության առաջնային պահպանման
բուժաշխատողները նույնպես պետք է կրեն պատասխանատվություն:

Հիվանդները բավարար չափով տեղեկացված չեն Հավաստագրի նպատակին:
Երբեմն նույն ընտանիքից տարբեր մարդիկ գալիս են, որպեսզի որքան հնարավոր է
շատ հավաստագրեր ստանան՝ մտածելով, որ դա նրանց գումար կբերի:
ԱԱՊ բժիշկ 2.Ա.1
Խմբային քննարկում, մարզ

Գոյություն ունի վատ տեղեկացվածության խնդիր: Բնակչությունը լավ
տեղեկացված չէ, որ ծրագիրը չի ներառում հիվանդանոցի ամբուլատոր
ծառայությունները, այլ միայն՝ ստացիոնար ծառայությունը:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Ա.1
Խմբային քննարկում, Երևան

Նրանք [բնակիչները] չգիտեն, որ հիվանդանոցի ամբուլատոր ծառայությունները
տարբերվում են ԱԱՊ ծառայություններից և, որ դրանք ներառված չեն
Հավաստագրի ծրագրում: Եթե նրանք տարբեր պատճառներով որոշում են չգնալ
պոլիկլինիկա և ստանալ ամբուլատոր ծառայություններ այստեղ
[հիվանդանոցում], ուրեմն նրանք պետք է վճարեն:
Հիվանդանոցի վարչական աշխատող 2.Ա.1
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Ծնողները լիարժեք տեղեկացված չեն անվճար ծառայությունների ծավալի
վերաբերյալ: … Հավաստագրի վրայի բացատրությունը պարզ չէ: Այն ասում է, որ
հիվանդանոցի բուժօգնությունն անվճար է, բայց դա վերաբերում է միայն
ստացիոնար ծառայություններին… Մարդիկ հավաստագրին վերաբերվում են իբրև
կախարդական փայտիկի, որ կարող է ամեն ինչ անել: Նրանք հավատում են, որ
հավաստագրի օգնությամբ հիվանդանոցում նույնիսկ պատճենահանումն անվճար
կկատարվի:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Ա.2
Խորացված հարցազրույց, մարզ

Հեռուստատեսությամբ տրամադրված տեղեկությունները մասնատված էին և չէին
պարզաբանում ծրագրի ամբողջ ծավալը, մանկաբուժական ծառայության
յուրաքանչյուր մասի պարտականությունները և թե որ ծառայություններն են
անվճար: … Ո՛չ մենք [ԱԱՊ բուժաշխատողները], ո՛չ էլ հիվանդները չգիտենք
անվճար ծառայությունների ամբողջական ցանկը:
ԱԱՊ բժիշկ 2.Ա.2
Խմբային քննարկում, Երևան

Ինձ հետ պատահել են այնպիսի դեպքեր, երբ մարդիկ հավաստագիրն իրենց
ձեռքին գալիս էին իմ տուն. նրանք կարծում են, որ կարող են ստանալ
բուժօգնություն երբ և որտեղ ցանկանան:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Ա.3
Խորացված հարցազրույց, մարզ
2.Բ. Հիվանդ-բուժաշխատող փոխհարաբերությունը
Մասնակիցների բոլոր խմբերը համաձայն էին, որ ծրագրի ներդրման արդյունքում
նվազել է բնակչության հարգանքը մանկաբույժների նկատմամբ: Հետազոտության
մասնակիցները սա բացատրում էին մարդկանց կողմից անվճար բուժօգնություն
պահանջելու վստահության չափազանց ավելացմամբ, որին գումարվել է անվճար
ծառայությունների վերաբերյալ բնակչության ունեցած թյուր պատկերացումը:
Մասնակիցները կարծում էին, որ հիվանդ-բուժաշխատող փոխհարաբերության նման
աղավաղումը հանգեցրել է մարդկանց կողմից մանկաբույժների նկատմամբ
ագրեսիվության ավելացման:
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Բոլոր մասնակիցները համակարծիք էին, որ մանկաբուժական ծառայությունները
ՙկաշառված՚ որակելը սխալ է: Նրանք շատ վրդովված էին, որ կառավարությունը
ներդրեց ծրագիրը որպես հակակոռուպցիոն գործողություն: Նրանք կարծում էին, որ
այժմ բուժաշխատողների իրավունքները պաշտպանելու անհրաժեշտություն կա:

Հիվանդանոցում բժիշկների նկատմամբ վերաբերմունքը կտրուկ փոխվել է: Ծրագիրը
չի ներդրվել լավագույն ձևով. բժիշկները ներկայացվել են իբրև մարդկանց
թշնամիներ: Սա ի՞նչ ռազմավարություն է: … Ծրագրի ներդրումից հետո մարդիկ
չունեն հարգանք բժշկի նկատմամբ: Նրանք միայն բղավում են բժշկի վրա և տեր
կանգնում իրենց իրավունքներին:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Բ.1
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Մինչև ծրագիրը բժիշկների նկատմամբ հիվանդների կողմից կար
երախտագիտության զգացում: Այժմ այն վերացել է: Հիվանդներն այժմ նույնիսկ
բանավոր չեն հայտնում իրենց շնորհակալությունը բժիշկներին: Մենք [բժիշկները]
կորցրել ենք նրանց հարգանքը:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Բ.2
Խմբային քննարկում, Երևան

Բժիշկներն այնպիսի կարգավիճակում են, որ ցանկացած հիվանդ կարող է մեղադրել
նրանց և բղավել նրանց վրա: Բնակչությունն այլևս չի հարգում բժիշկներին: Նրանք
միայն պահանջում են անվճար ծառայություններ, քանի որ ունեն այդ իրավունքը:
Հիվանդանոցի վարչական աշխատող 2.Բ.1
Խորացված հարցազրույց, մարզ

Առաջինը, որ հիվանդը ցույց է տալիս ինձ [հիվանդանոցի մանկաբույժին] իմ
աշխատասենյակ մտնելիս, դա հավաստագիրն է: Նրանք [հիվանդները] այնքան են
“նագլիացել”, որ մեզ ասում են, թե մենք ինչ անենք: Օրինակ՝ նրանք ասում են. «Ես
եկել եմ հավաստագրով և, քանի որ ժամանակ չունեմ մնալու հիվանդանոցում, դուք
պարտավոր եք ինձ սպասարկել ամբուլատոր հիմունքներով»:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Բ.3
Խմբային քննարկում, մարզ

Ցավով եմ նշում, բայց մարդիկ այժմ [ծրագրի սկզբիցի վեր] դարձել են լկտի և
վիրաբույժից պահանջում են ամբուլատոր բուժում վիրահատության ընթացքում, և
երբ նրանց խնդրում են սպասել, ապա նրանք զանգահարում են թեժ գիծ ու բողոքում:
… Կարծում եմ՝ այժմ բժիշկներն ավելի խոցելի են, քան հիվանդները, և ժամանակն է
պաշտպանելու նրանց [բժիշկների] իրավունքները:
Քաղաքականություն մշակող 2.Բ.1
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Փոփոխությունները սխալ տեղից են սկսում: Մանկաբուժական ծառայությունները
կոռուպցիայի դեմ պայքարը սկսելու ճիշտ տեղը չեն: … Սարսափելի ամոթ է
[կառավարության համար] բժիշկներին և ուսուցիչներին ամենակաշառված
մասնագետներ անվանելը և մեզ [բժիշկներին] իբրև բնակչության թշնամի
ներկայացնելը:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Բ.4
Խմբային քննարկում, մարզ

Նրանք [կառավարությունը] վտանգել են մանկաբույժների համբավը: Մենք երբեք
չենք եղել այսքան ընկճված, որքան հիմա: Մենք իրոք հոգնել ենք այս իրավիճակից:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Բ.5
Խմբային քննարկում, մարզ
2. Գ. ԱԱՊ հաստատություններից դեպի հիվանդանոց ուղեգրումները
Հետազոտության գրեթե բոլոր մասնակիցները՝ թե՛ Երևանից և թե՛ մարզերից,
անհանգստացած էին պոլիկլինիկաներից հիվանդանոց կատարվող ոչ անհրաժեշտ
ուղեգրումների ավելացման պատճառով: Հետազոտության այս մասնակիցները նշել
են, որ մինչև Հավաստագրի ծրագրի ներդրումը ԱԱՊ հաստատություններից
ուղեգրերը տրամադրվում էին ավելի ընտրողաբար և առավել ծանր դեպքերում: Այժմ
նույնիսկ թեթև խնդիրներով երեխաները ուղեգրվում են հիվանդանոց:

Հիվանդանոցի և ԱԱՊ հաստատությունների մանկաբույժներն ու քաղաքականություն
մշակող/փորձագետները նշեցին ուղեգրումների ավելացման երկու հիմնական
պատճառ: Առաջինը՝ ԱԱՊ բուժաշխատողները ստանում են ֆիքսված
աշխատավարձ՝ ըստ սպասարկվող բնակչության թվի, ոչ թե՝ ըստ տրամադրած
ծառայությունների: Դա նշանակում է, որ նրանք չունեն որևէ դրդապատճառ
ավելացնելու իրենց աշխատանքի ծավալը և բուժելու ավելի շատ հիվանդներ:
Երկրորդը՝ քանի որ նրանք ստանում են ավելի քիչ աշխատավարձ, քան
հիվանդանոցի մանկաբույժները, նրանք ունեն դրդապատճառ ավելի շատ
հիվանդներ ուղեգրելու հիվանդանոցի իրենց գործընկերներին: Մասնակիցների
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կարծիքով՝ ԱԱՊ հաստատությունները կորցնում են իրենց նշանակությունը՝ իբրև
առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններ տրամադրողներ:

Պոլիկլինիկայի բժիշկները նախընտրում են խուսափել «գլխացավից» և ուղեգրել
իրենց հիվանդներին հիվանդանոց [առանց խորհրդատվության]: Եթե նրանք կարող
են ստանալ միևնույն գումարը [աշխատավարձ] առանց լրացուցիչ ջանքերի, ապա
ինչո՞ւ պետք է շահագրգռված լինեն բուժել ավելի շատ հիվանդների: Ծրագրից առաջ,
եթե հիվանդը [որ գալիս էր հիվանդանոց առանց պոլիկլինիկայի ուղեգրի] ուներ լուրջ
խնդիր, ապա մենք [հիվանդանոցի բժիշկները] էինք զանգահարում պոլիկլինիկայի
գլխավոր բժշկին և խնդրում ուղեգիր տրամադրել հիվանդին… Հիմա դրա ճիշտ
հակառակն է տեղի ունենում: Մենք մի ծայրահեղությունից անցել ենք մյուսին:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Գ.1
Խմբային քննարկում, Երևան

Հիմա առկա են մեծ թվով ոչ անհրաժեշտ ուղեգրումներ պոլիկլինիկայից: Նրանք
հիվանդներին նույնիսկ փոքր միջամտությունների համար ուղեգրում են
հիվանդանոց:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Գ.2
Խմբային քննարկում, Երևան

Հիմա իրավիճակն ավելի վատ է, քանի որ այն [ԱԱՊ հաստատությունը] դարձել է
ուղեգիր ստանալու տեղ: … Պոլիկլինիկայից մեր հիվանդանոց մեծ թվով ոչ
անհրաժեշտ ուղեգրումներ են կատարվում:
Հիվանդանոցի վարչական աշխատող 2.Գ.1
Խորացված հարցազրույց, մարզ

ԱԱՊ հաստատություններն ուղեգրում են իրենց բոլոր հիվանդներին հիվանդանոց,
քանի որ բժիշկները չունեն շահագրգռվածություն ՝ իրականացնելու
խորհրդատվություն և ավելացնելու իրենց աշխատանքի ծավալը:
ԱԱՊ բժիշկ 2.Գ.1
Խմբային քննարկում, Երևան

ԱԱՊ բուժաշխատողները չեն ցանկանում իրենց հիվանդների՝ նույնիսկ թեթև
դեպքերի հետ գործ ունենալ և անմիջապես ուղեգրում են նրանց հիվանդանոց: Նրանք
ասում են, որ հիվանդանոցի բժիշկներն ավելի շատ գումար են ստանում և իրենք
պետք է զբաղվեն այդ հիվանդներով:
Հիվանդանոցի վարչական աշխատող 2.Գ.2
Խորացված հարցազրույց, Երևան

ԱԱՊ բուժաշխատողները չունեն իրենց աշխատանքը բարելավելու պատճառ: Նրանք
ստանում են որոշակի գումար՝ ըստ սպասարկվող բնակչության թվի, և դա կախված
111

չէ ամսվա ընթացքում սպասարկած հիվանդների թվից: Այդ դեպքում ինչո՞ւ պետք է
պոլիկլինիկայի բժիշկն առանց փոխհատուցման տրամադրի ամբուլատոր
ծառայություն, այն էլ այն դեպքում, երբ գիտի, որ հիվանդանոցի բժիշկը միևնույն
աշխատանքի դիմաց ստանում է շատ ավելի գումար: Այդ պատճառով նրանք
հիվանդներին ուղեգրում են հիվանդանոց: Հիմա մենք ունենք ԱԱՊ
հաստատությունների նվազող դերի լուրջ խնդիր:
Քաղաքականություն մշակող /փորձագետ 2.Գ.2
Խորացված հարցազրույց
2.Դ. Ծրագրի կանոնակարգումը
Հետազոտության մասնակիցների բոլոր խմբերն անվստահություն և շփոթմունք են
արտահայտել ԵԱՊՀ ծրագրի կանոնակարգման վերաբերյալ: Քննադատությունն
ամբուլատոր ծառայությունների տրամադրման, ուղեգրման համակարգի և
մանկաբույժների բոնուսների կանոնակարգման մեխանիզմների վերաբերյալ էր: Թեև
կառավարությունը մշակել է հիվանդանոցի ամբուլատոր ծառայությունների
կանոնակարգման չափորոշիչներ, թե՛ Երևանի և թե՛ մարզերի մանկաբույժները
բողոքել են այդ կանոնակարգում ներառված անորոշ և շփոթեցնող միջոցառումներից
ու ընթացակարգերից, այդ թվում` թե հատկապես որ ծառայություններն են անվճար,
որոնք պետք է փոխհատուցվեն և ինչպես կարող են փոխհատուցվել՝ առանց
լրացուցիչ գործառույթների համար հավելյալ միջոցների հատկացման:

ԱԱՊ բուժաշխատողները նշել են, որ ուղեգրման գործող կանոնակարգի պատճառով
իրենք կանգնել են երկընտրանքի առջև. չեն կարող տրամադրել ուղեգիր՝ առանց
հիվանդին տեսնելու և նրա առողջական վիճակը գնահատելու, սակայն չեն կարող
տեսնել հիվանդին, եթե հանգստյան օրերին երեխային ուղիղ տարել են հիվանդանոց՝
շտապ օգնություն ստանալու նպատակով: Մինչդեռ հիվանդանոցի մանկաբույժներն
իրավունք չունեն ընդունել հիվանդին առանց ուղեգրի:

Հետազոտության շատ մասնակիցներ շփոթված էին բոնուսների կանոնակարգման
մեխանիզմի հաճախակի փոփոխություններից և այդ գործընթացի թափանցիկության
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պակասից: Նրանք նաև դժգոհ էին բոնուսի քանակի նվազումից և դրա առաջացրած
շփոթմունքից:

Բուժում
Գրեթե յուրաքանչյուր ամիս կառավարության նոր կանոնակարգող որոշումներ են
հրապարակվում [ծրագրի վերաբերյալ], որոնք այնքան էլ պարզ չեն և շփոթեցնում են
բժիշկներին. նրանք չգիտեն, թե որին հետևեն:
Քաղաքականություն մշակող /փորձագետ 2.Դ.1
Խորացված հարցազրույց

Գոյություն ունի առողջապահության նախարարության հրաման և չափորոշիչ, թե
ինչպես հիվանդանոցում տրամադրել ամբուլատոր խորհրդատվություն բնակչության
այս խմբին: Այնուամենայնիվ, բյուջեից հատկացումներ չկան այս լրացուցիչ
գործառույթի համար:
Քաղաքականություն մշակող /փորձագետ 2.Դ.2
Խորացված հարցազրույց

Գոյություն ունի նոր հրաման, որում նշված է, որ ամբուլատոր խորհրդատվությունն
անվճար է միայն շտապ դեպքերի համար: Ի՞նչ է դա նշանակում: Մենք չունենք շտապ
դեպքերի հստակ սահմանում և թե որ դեպքերում մենք պետք է տրամադրենք
անվճար խորհրդատվություն: … Հիվանդանոցում ամբուլատոր խորհրդատվության
վերաբերյալ այս նոր հրամանը նույնպես շատ խճճված է, և ամբուլատոր
խորհրդատվությունների փոխհատուցումն այնտեղ պարզ բացատրված չէ:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Դ.1
Խմբային քննարկում, մարզ

Մենք ունենք հանգստյան օրերին հիվանդներին շտապ բուժօգնություն տրամադրելու
խնդիր [կանոնակարգին առնչվող]: Եթե հիվանդն ունի շտապ բուժօգնության կարիք
շաբաթ օրը, ծնողը երեխային տանում է հիվանդանոց առանց ուղեգրի, քանի որ
պոլիկլինիկան փակ է: Հիվանդանոցը պարտավոր է մերժել առանց ուղեգրի դիմած
հիվանդին, սակայն պետք է գրանցի հիվանդին այն պայմանով, որ հետո նրանք
կբերեն ուղեգիրը: Այժմ մեր պոլիկլինիկայի ղեկավարությունն ասում է, որ առանց
հիվանդին տեսնելու մենք իրավունք չունենք տրամադրել ուղեգիր:
ԱԱՊ բժիշկ 2.Դ.1
Խմբային քննարկում, մարզ

--------------------------------------------------------------------------------------------------Ֆինանսավորում
Մենք տեղյակ չենք, թե ինչպես են բոնուսները հաշվարկվում: Եթե դու զանգես
հաշվապահություն և փորձես դա պարզել, կլսես հազար պատասխան, բայց ոչ մեկը
ճիշտ չի լինի:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Դ.2
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Խմբային քննարկում, Երևան

Բոնուսներն օգտագործվում են մեզ շփոթեցնելու համար այն աստիճան, որ մենք
չկարողանանք հետևել մեր աշխատավարձին/եկամտին:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Դ.3
Խմբային քննարկում, Երևան

Ծրագրի ներդրումից ի վեր վճարման չափորոշիչը երեք անգամ փոխվել է: Ի սկզբանե
բոնուսը 25% էր, սակայն ներկայումս այն կրճատվել է: Այս ծրագրում չկան դրական
կողմեր: Մենք նույնիսկ լրացուցիչ գումար չենք ստանում մեր հերթապահությունների
դիմաց:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Դ.4
Խմբային քննարկում, մարզ

Սկզբում բոնուսը կազմում էր վճարման 20%-ը [ըստ դեպքի], հետո այն կրճատվեց
մինչև 15%, հետո էլ հերթապահության վճարը կրճատվեց և հիմա այն ընդգրկված է
հիմնական աշխատավարձի մեջ:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Դ.5
Խորացված հարցազրույց, մարզ
2.Ե. Ֆինանսավորում
2.Ե.1. Բյուջեի կանխատեսումները
Հետազոտության գրեթե բոլոր մասնակիցները համոզված էին, որ ծրագրի
վերաբերյալ բյուջետային կանխատեսումները իրատեսական չեն եղել, քանի որ
հաշվի չեն առնվել այնպիսի կարևոր գործոններ, ինչպիսիք են հիվանդների հոսքի
ավելացումը, բարձրացած ծնելիությունը և ամբուլատոր ծառայությունների
ներառումը հիվանդանոցային բուժօգնության շրջանակներում: Ինչպես նշել են
մանկաբույժները և որոշում կայացնողները/փորձագետները, ծրագրի առաջին վեց
ամիսները ցույց են տվել, որ հատկացված բյուջեն հեռու էր բավարար լինելուց:

Պետությունը սկսեց ծրագիրն առանց իր վճարելու ունակության իրական
գնահատման և հիմա պայքարում է, որ վերահսկի իր ծախսերը: …Պետությունը
ներդրեց ծրագիրը, բարձրացրեց բուժման մեկ դեպքի համար վճարումը 99,500
դրամից մինչև 150,000 դրամ` առանց գիտակցելու, որ հիվանդների հոսքը կավելանա,
և իրենք [պետությունը] էլ չեն կարողանա իրականացնել վճարումները:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Ե.1.1
Խմբային քննարկում, մարզ
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[Բյուջեի սխալ հաշվարկման պատճառները] Ծրագրի բյուջեն հաշվարկվել է

հոսպիտալացման նախորդ տարիների վիճակագրության հիման վրա` առանց հաշվի
առնելու վերջին 3 տարիների ընթացքում երկրում ծնելիության բարձրացումը: 2010 թ.
ծնված երեխաների թիվը եղել է 7,000-ով ավելի, քան 2007թ.:
Քաղաքականություն մշակող /փորձագետ 2.Ե.1.1
Խորացված հարցազրույց

Նրանք [կառավարությունը] անհրաժեշտ չափով չեն ուսումնասիրել բոլոր
ծառայությունները. Այսպես, օրինակ` [նրանք հաշվի չեն առել] յուրաքանչյուր
հիվանդանոցում բուժվող հիվանդների թիվը, մահճակալների քանակը… և
հիվանդների թիվը:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Ե.1.2
Խմբային քննարկումներ, մարզ

Եթե մենք ցանկանում ենք տրամադրել անվճար բուժօգնություն 0-7 տարեկան
երեխաներին, ապա մենք պետք է ունենայինք պահանջվող բյուջեի իրական
գնահատումներ:
Քաղաքականություն մշակող /փորձագետ 2.Ե.1.1
Խորացված հարցազրույց

Ես չգիտեմ, թե ով է որոշել, որ երեք միլիարդ դրամը բավարար է հիվանդանոցի
մանկաբուժական ծառայությունները փոխհատուցելու համար. նրանք սխալվել են
իրենց հաշվարկներում:
Քաղաքականություն մշակող /փորձագետ 2.Ե.1.2
Խորացված հարցազրույց

Մեր բոլոր կարիքների գնահատումը հավանաբար կբացահայտի մեկ միլիարդ դրամի
պակասուրդ:
Հիվանդանոցի վարչական աշխատող 2.Ե.1.1
Խորացված հարցազրույց, մարզ

Ես կարծում եմ, որ առնվազն երեք միլիարդ դրամ էլ անհրաժեշտ է ծրագրի լիարժեք
իրագործման համար:
Քաղաքականություն մշակող /փորձագետ 2.Ե.1.1
Խորացված հարցազրույց

Ես չեմ ասում, որ հիվանդանոցները չպետք է տրամադրեն ամբուլատոր
խորհրդատվություն, բայց մենք խնդիր ենք ունենում, երբ պահանջում ենք, որ նրանք
տրամադրեն այդ խորհրդատվությունն առանց լրացուցիչ միջոցների:
Քաղաքականություն մշակող /փորձագետ 2.Ե.1.1
Խորացված հարցազրույց
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2.Ե.2. Հիվանդանոցի ֆինանսավորումը
Մասնակիցների խոսքերով՝ ծրագրի բյուջեն բավարար չէր՝ փոխհատուցելու
հիվանդների ավելացած հոսքը: Հետազոտության մասնակիցների բոլոր խմբերը նշել
են, որ հիվանդանոցի բյուջեի սահմանափակումների պատճառով բժիշկները լիովին
չեն վճարվում բուժած բոլոր դեպքերի համար: Մասնակիցները նշել են, որ գումար
խնայելու նպատակով որոշ հիվանդանոցներ սահմանափակել են հիվանդների
հոսպիտալացումը և ստիպված են եղել կրճատել հիվանդանոցային բուժման
տևողությունը: Ավելին՝ որոշ հիվանդանոցների ղեկավարներ մատնանշել են, որ
ներկայիս հարկային քաղաքականությունը զգալի խնդիր է, քանի որ հիվանդանոցը
վճարում է հարկեր` ըստ տրամադրած ծառայությունների թվի, ոչ թե՝ ըստ այն
գումարների, որ իրենք ստանում են առողջապահության նախարարության կողմից`
որպես դեպքերի փոխհատուցում: Դա կարող է հիվանդների ընդունումը
սահմանափակող լրացուցիչ շահագրգռող գործոն հանդիսանալ:

Մենք ունենք բյուջեի սահմանափակում յուրաքանչյուր ամսվա համար և չենք կարող
գերազանցել այդ սահմանը: Եթե նույնիսկ մենք ավելի մեծ թվով հիվանդների ենք
սպասարկում, մենք չենք փոխհատուցվում մեր կատարողականին
համապատասխան:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Ե.2.1
Խմբային քննարկում, մարզ

Հիվանդանոցի ֆինանսավորումն ունի սահմանափակումներ, և մենք չենք կարող
վճարել յուրաքանչյուր բուժված հիվանդի համար: Դրանք [բոնուսները] այդքան չեն,
որքան խոստացվել էին ծրագրի սկզբում: Եթե, օրինակ` բժիշկը բուժում է 100
հիվանդի, նա կարող է փոխհատուցվել միայն 10-ի համար:
Հիվանդանոցի վարչական աշխատող 2.Ե.2.1
Խորացված հարցազրույց, Երևան

Հիվանդանոցի ղեկավարությունը պահանջում է կրճատել հիվանդանոցում մնալու
տևողությունը մինչև 3-4 օր, քանի որ որքան երկար է հիվանդը մնում
հիվանդանոցում, այնքան շատ գումար է հիվանդանոցը ծախսում:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Ե.2.2
Խմբային քննարկում, մարզ

Հիվանդանոցի գլխավոր բժիշկները ՙերկու քարի արանքում՚ են. մի կողմից՝
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բժիշկները պահանջում են իրենց ծառայությունների փոխհատուցումը, մյուս կողմից`
կառավարությունը չունի բավականաչափ գումար` վճարելու կատարված ամբողջ
աշխատանքի համար:
Հիվանդանոցի վարչական աշխատող 2.Ե.2.2
Խորացված հարցազրույց, մարզ

Մեր անհանգստությունն այն է, որ մեր բյուջեն
ֆիքսված է, հիվանդների թիվը մեծանում է, և մեր բյուջեն չի կարող փոխհատուցել
անհրաժեշտ բոլոր ծառայությունները: Եթե ես վճարեի իմ բժիշկներին իրենց
կատարած բոլոր աշխատանքների դիմաց (130-140 դեպք՝ յուրաքանչյուր ամիս), ապա
նրանք կստանային 1,5 միլիոն դրամ աշխատավարձ: Բայց ես չեմ կարող դա անել,
քանի որ այդ դեպքում տարվա համար հիվանդանոցին հատկացված գումարը
կբավարարեր ընդամենը 5 ամսվա համար, և տարվա մնացած ամիսներին մենք
կմնայինք առանց գումարի:
Հիվանդանոցի վարչական աշխատող 2.Ե.2.2
Խորացված հարցազրույց, մարզ

Ծրագրի արդյունքում հիվանդների թիվն ավելացավ, և մենք կարծում ենք, որ բյուջեով
հատկացված գումարները բավարար չեն լինի փոխհատուցելու մեր աշխատանքը
սեպտեմբերից հետո:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Ե.2.3
Խմբային քննարկում, մարզ

Հավաստագրի ծրագրի թույլ կողմն այն է, որ ծրագիրը չի կարողանում փոխհատուցել
բոլոր հիվանդների բուժումը: Արդյո՞ք բարոյապես ճիշտ է հիվանդին ասել, որ
հիմնական ծառայությունների փաթեթի բյուջեն սպառվել է, և հաստատությունը չունի
միջոցներ՝ նրան ընդունելու համար:
Հիվանդանոցի բուժքույր 2.Ե.2.1
Խմբային քննարկում, մարզ

Ծրագրի սկզբից մինչև հիմա ես ունեմ 21 միլիոն դրամի պարտք իմ բժիշկներին իրենց
աշխատանքի դիմաց, որի համար նրանք չեն վարձատրվել: Դուք գիտե±ք ինչ է
կատարվում այդ ժամանակ. մենք զեկուցում ենք կատարված ամբողջ աշխատանքը և
վճարում հարկեր այդ աշխատանքի համար` չստանալով աշխատավարձ ծրագրի
բյուջեի սահմանափակումների պատճառով: Սա հիվանդանոցի համար
ֆինանսական առումով շատ վախեցնող իրավիճակ է:
Հիվանդանոցի վարչական աշխատող 2.Ե.2.2
Խորացված հարզազրույց, մարզ

Եթե մենք հայտարարում ենք, որ բուժօգնությունն անվճար է, բայց առկա միջոցները
իրականում չեն կարող փոխհատուցել այդ բուժօգնությունը, ապա մենք հանգում ենք
հակասության… սա դնում է բուժաշխատողներին անելանելի դրության մեջ,քանի որ
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նրանց [բուժաշխատողներին] չի թույլատրվում գտնել հավելյալ միջոցներ
բուժօգնության իրական ծախսերը փոխհատուցելու համար:
Քաղաքականություն մշակող /փորձագետ 2.Ե.2.1
Խորացված հարցազրույց
2.Ե.3. Հիվանդանոցի հոսպիտալացումների քանակը
Հետազոտության մասնակիցները նշել են ծրագրի շրջանակներում, հատկապես՝ դրա
ներդրման առաջին ամսվա ընթացքում, հիվանդների հոսքի զգալի ավելացման
մասին: Նրանք հետագայում նկատել են, որ հիվանդների հոսպիտալացման բարձր
թվերն առաջացրել են լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն հիվանդանոցի
մանկաբույժների վրա` ստիպելով նրանց աշխատել ճնշման տակ: Հիվանդների
ավելացումը մեծացրել է նաև հիվանդանոցի ֆինանսական բեռը, երբ հիվանդի
սպասարկման արժեքը գերազանցել է մանկաբուժական ծառայությունների բյուջեն:
Այս խնդիրը կարգավորելու համար որոշ հիվանդանոցների ղեկավարներ
սահմանափակել են հիվանդանոց ընդունվող հիվանդների քանակը: Հետազոտության
այն մասնակիցները, ովքեր մանկաբույժներ էին այն հիվանդանոցներում, որտեղ
սահմանափակվում էր հիվանդների ընդունելությունների թիվը հիվանդանոց,
արտահայտել են իրենց դժգոհությունը և անհանգստությունն այդ կապակցությամբ,
քանի որ դա զգալիորեն նվազեցրել էր իրենց աշխատավարձերը: Իսկ
հետազոտության այն մասնակիցները, ովքեր մանկաբույժներ էին այն
հիվանդանոցներում, որտեղ չէր սահմանափակվում հիվանդանոց ընդունված
հիվանդների թիվընշել են, որ եթե նրանք չեն վճարվում տվյալ ամսվա ընթացքում
իրենց սպասարկած բոլոր հիվանդների համար, ապա կվճարվեն այն ամսում, երբ
կսպասարկեն ավելի քիչ թվով հիվանդների, քան բյուջեով նախատեսված է, եթե դա
երբևէ լինի:

Հոսպիտալացումների ավելացում
[Ծրագրի] Առաջին երեք ամիսների ընթացքում հիվանդների հոսքն ավելացավ, և
պլանային վիրահատությունների թիվը մեծացավ:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Ե.3.1
Խմբային քննարկում, մարզ
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Հիվանդների հոսքը կտրուկ ավելացել է:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Ե.3.2
Խմբային քննարկում, մարզ

Մենք սպասարկում ենք երկուսուկես անգամ ավելի հիվանդների, քան նախքան
հավաստագիրն էր: Մենք չենք կարող մերժել հիվանդներին, քանի որ մեր
հիվանդանոցի ղեկավարությունը պահանջում է բավարարել բոլոր հիվանդների
կարիքները: Գոյություն ունի թեժ գիծ, և դու չգիտես, թե ինչ կասի թեժ գծին այդ
հիվանդը [հիվանդի ծնողը], եթե դու մերժես նրան սպասարկել
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Ե.3.3
Խմբային քննարկում, Երևան

Հիվանդների հոսքն ավելացել է: Եթե մենք համեմատենք իրավիճակը հիմա և մեկ
տարի առաջ նույն ժամանակաշրջանում, ապա մեր բաժանմունքի համար
յուրաքանչյուր ամիս հիվանդների թիվն ավելացել է 20-30-ով: Չնայած մեր
հիվանդների հոսքն ավելացել է, մենք կարողանում ենք վերահսկել իրադրությունը,
քանի որ սովոր ենք աշխատել ճնշման տակ:
Հիվանդանոցի բուժքույր 2.Ե.3.1
Խորացված հարցազրույց, Երևան

Յուրաքանչյուր օր մենք [բժիշկները] սպասարկում ենք ավելի շատ հիվանդների
[Ծրագրի շրջանակներում] և մեր կարողությունների սահմաններում փորձում ենք
պահպանել բուժօգնության որակը: … Օրվա վերջում ես այնքան հոգնած եմ լինում,
որ երեխաներիս և ընտանիքիս համար էներգիա չեմ ունենում:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Ե.3.4
Խմբային քննարկում, Երևան
[Ծրագրի ներդրումից ի վեր] Հիվանդների հոսքը շատ ավելացավ: Նախկինում մեր

բաժանմունքից ամսական դուրս էր գրվում 100 հիվանդ: Ներկայումս այդ թիվը
հասնում է 250-350-ի:
Հիվանդանոցի վարչական աշխատող 2.Ե.3.1
Խորացված հարցազրույց, Երևան

---------------------------------------------------------------------------------------------------Բյուջեի սահմանափակում
Հավաստագրի ծրագրի սկզբում մենք մտածում էինք, որ յուրաքանչյուր հիվանդի
համար տրվող գումարը կավելանա, և մենք կստանանք աշխատավարձ: Սակայն
այժմ մենք ունենք սահմանափակում յուրաքանչյուր ամիս բուժվող հիվանդների թվի
վրա: Հիմնական ծառայությունների փաթեթը մանկաբուժական ծառայությունների
համար ֆիքսված է: Ավելի շատ հիվանդներ լինելու դեպքում մենք չենք կարող նրանց
ընդունել: …Ներկայումս չնայած հիվանդների հոսքն ավելացել է, մենք
հոսպիտալացնում ենք ավելի քիչ թվով հիվանդների: Նախքան ծրագիրը մենք
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[ամսական] ընդունում էինք 40-50 հիվանդ, իսկ ներկայումս՝ միայն 8-9-ը:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Ե.3.5
Խմբային քննարկում, Երևան

Ծրագրի շրջանակներում ինձ թույլատրված չէ ամսական բուժել ավելի քան 18
հիվանդ:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Ե.3.6
Խմբային քննարկում, մարզ

Հիվանդանոցի ղեկավարը հստակ ցուցում է տվել մեզ կրճատել սպասարկվող
հիվանդների թիվը: Ես վեճ եմ ունեցել ղեկավարության հետ, քանի որ որպես
վարակիչ հիվանդությունների բաժանմունքի ղեկավար՝ ես չեմ կարող նախատեսել՝
երբ կլինեն վարակիչ հիվանդությունների բռնկումներ և քանի հիվանդ կվարակվի,
հատկապես այս եղանակին, երբ ամառը սկսվում է, և աղիքային վարակների թիվն
ավելանում է: … Ես մինչև հուլիսի 1-ն օգտագործել եմ իմ ամբողջ քվոտան
(նախատեսված հիվանդների այն քանակը, որ կարող է սպասարկվել): Դա աբսուրդ է:
Ես չեմ վճարվի և ոչ մի դեպքի համար, որ ես կբուժեմ հաջորդ երկու ամսվա
ընթացքում:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Ե.3.7
Խմբային քննարկում, մարզ

Ներկայումս մենք ունենք ֆինանսական սահմանափակում բաժանմունք ընդունվող
հիվանդների թվի վրա: Եթե մենք գերազանցենք այդ սահմանը մինչև ամսվա վերջ,
ապա այդ հիվանդներին կտրամադրվի բուժօգնություն առանց փոխհատուցման
(ՙկասեցված դեպքեր՚): Եթե հետագայում լինեն ամիսներ, որ մենք չգերազանցենք
սահմանը, մենք կվճարվենք այդ ՙկասեցված դեպքեր՚-ի համար:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Ե.3.8
Խորացված հարցազրույց, մարզ

Ծրագրի սկզբում` փետրվարին, երբ հիվանդների հոսքը հիվանդանոց
համեմատաբար բարձր էր, ես բուժեցի 10 հիվանդով ավելի, քան բյուջեն թույլատրում
էր: Հետևաբար, իմ վճարումն այդ հիվանդների համար մերժվեց: Ես կվճարվեմ միայն
այն դեպքում, եթե որոշ ամիսներ անց հիվանդների թիվը լինի ավելի քիչ, քան բյուջեն
թույլատրում է: Հակառակ դեպքում ես երբեք չեմ ստանա այդ գումարը:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Ե.3.9
Խորացված հարցազրույց, մարզ

Մարզային հաստատություններում հիվանդների ավելացած հոսքը դեռ հնարավոր է
փոխհատուցել կառավարության կողմից, քանի որ նախկինում ունեցած, օրինակ, 6
հիվանդի փոխարեն ներկայումս նրանք ունեն 10-ը, և բժիշկներն ուրախ են: Բայց
Երևանում հիվանդների հոսքը շատ մեծ է: Նախկին 30 հիվանդի փոխարեն հիմա 60
հիվանդ է գալիս, և բյուջեի սահմանափակումների պատճառով կառավարությունը չի
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կարող փոխհատուցել այդ բոլոր ծախսերը: … Սպասարկվող հիվանդների թվի
ներկայիս սահմանափակումները, որ բյուջեի պակասուրդի պատճառով
կառավարությունը սահմանել է յուրաքանչյուր հիվանդանոցի համար,
նյարդայնացնում են բժիշկներին:
Քաղաքականություն մշակող /փորձագետ 2.Ե.3.1
Խորացված հարցազրույց
2.Ե.4. Մանկաբուժական ծառայության բուժաշխատողների վճարումը
Մանկաբույժները հաղորդել են, որ կա անհամապատասխանություն ծրագրի սկզբում
կառավարության կողմից խոստացված և ծրագրի ներդրումից մի քանի ամիս անց
իրենց իրական աշխատավարձերի միջև: Հետազոտության բոլոր մասնակիցները նշել
են, որ բյուջեի պակասուրդի հետևանքով իրենց վճարումները չեն
համապատասխանում կատարած աշխատանքի ծավալին, ներառյալ`
հերթապահությունները: Ավելին՝ թե՛ Երևանի և թե՛ մարզերի մանկաբուժական
ծառայության բժիշկների ու բուժքույրերի ընդհանուր եկամուտը նվազել է` ամսվա
ընթացքում բուժման թույլատրված հիվանդների թվի սահմանափակման, նրանց
հիվանդանոցում մնալու տևողության կրճատման և ոչ պաշտոնական վճարումների
վերացման պատճառով:

Որոշ քաղաքականություն մշակող /փորձագետներ նշել են, որ վճարումներն ավելի
քիչ են այն հաստատություններում, որտեղ շատ են մանկաբույժները: Թեև
հետազոտության մասնակիցների մեծամասնությունը համաձայնել է, որ ծրագրի
շրջանակներում իրենց պաշտոնական աշխատավարձերը զգալիորեն բարձրացել են,
հետազոտությանը մասնակցած մանկաբուժական ծառայության բոլոր բժիշկները և
բուժքույրերը հայտնել են, որ իրենք և իրենց գործընկերները դժգոհ են ներկայիս
աշխատավարձերից, քանի որ դրանք չեն արդարացրել իրենց սպասելիքները.
1) բուժաշխատողների ներկայիս պաշտոնական աշխատավարձերն ավելի ցածր են,
քան նրանց ընդհանուր եկամուտը (ներառյալ ոչ պաշտոնական վճարումները)
նախքան ծրագիրը,
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2) նրանց կատարած աշխատանքի ծավալը շատ ավելին է, քան իրականում
փոխհատուցվում է,
3) հիվանդանոցի ղեկավարներն են որոշում բոնուսային վճարումների չափը, և
դրանք կարող են տարբեր լինել տարբեր մարդկանց և բուժհաստատությունների
համար:
ԱԱՊ բժիշկները նույնպես դժգոհություն արտահայտեցին, որ ընդգրկված չեն
ծրագրում և շարունակում են ստանալ ցածր աշխատավարձեր:

Մասնակիցների մեծամասնությունը նշել է, որ հիվանդանոցների ղեկավարները
կարող են փոխել բոնուսային վճարումները՝ ինչպես իրենք ցանկանան, ինչը
հովանավորչության կամ հիվանդանոցի այլ կարիքների համար բոնուսային
գումարների վերաբաշխման հնարավորություն է ընձեռում:

Հիվանդանոցի բուժքույրեր
Բուժքույրերն ավելի վատ վիճակում են, քան մենք [բժիշկները]: Նրանց
աշխատավարձերը ֆիքսված են և Հավաստագրի ծրագրի ներդրումից հետո
ավելացել են շատ քիչ, մինչդեռ նրանց աշխատանքի ծավալը մեծացել է:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Ե.4.1
Խմբային քննարկում, մարզ

Հիվանդանոցի միջին բուժանձնակազմը նույնպես ծանրաբեռնված է: Նրանց
աշխատավարձը շատ քիչ է բարձրացել ծրագրի շրջանակներում: …Ներկայումս
նրանք ստանում են 90,000 դրամ, բայց դա շատ չէ՝ համեմատած աշխատանքի այն
ծավալի հետ, որ իրենք ունեն:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Ե.4.2
Խմբային քննարկում, Երևան

Բուժքույրերը շատ վրդովված են, որովհետև նրանք ակնկալում էին ծրագրի
շրջանակներում ունենալ ավելի շատ բոնուսներ, սակայն նրանց աշխատավարձերը
գրեթե չեն փոխվել: …Նրանց աշխատանքի ծավալը գրեթե կրկնապատկվել է, սակայն
աշխատավարձերը փոխվել են շատ քիչ, և ծրագիրն ընդհանրապես հաշվի չի առել
նրանց ներգրավումը ծառայությունների մեջ:
Հիվանդանոցի վարչական աշխատող 2.Ե.4.1
Խորացված հարցազրույց, մարզ
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Բուժքույրերը շատ են կորցրել, քանի որ նրանց աշխատավարձերը շատ քիչ են
բարձրացել: Հիվանդների թիվը կտրուկ աճել է, սակայն ոչ պաշտոնական
վճարումները լիովին վերացել են:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Ե.4.3
Խորացված հարցազրույց, մարզ

2011 թ. հունվարից մեր աշխատավարձը քիչ է բարձրացել: Մենք ստանում ենք
ֆիքսված աշխատավարձ յուրաքանչյուր ժամի համար, որը կազմում է 195 դրամ: Դա
ֆիքսված է՝ անկախ մեր սպասարկած հիվանդների թվից: … Ավելի լավ կլիներ, եթե
մենք ստանայինք ֆիքսված աշխատավարձ՝ բոնուսներով: Ներկայումս մենք
բոնուսներ չենք ստանում, միայն ֆիքսված աշխատավարձ:
Հիվանդանոցի բուժքույր 3.Ե.4.1
Խմբային քննարկում, մարզ

---------------------------------------------------------------------------------------------------Հիվանդանոցի բժիշկներ
Մենք ստացանք ավելի բարձր աշխատավարձ միայն ծրագրի առաջին ամսվա
ընթացքում, իսկ հետագայում այն կրճատվեց [սահմանափակման պատճառով]:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Ե.4.4
Խմբային քննարկում, Երևան

Վճարումը չի համապատասխանում կատարված աշխատանքի ծավալին: Մենք
աշխատում ենք երկու-երեք անգամ ավելի շատ և ստանում ենք ավելի քիչ, քանի որ
բյուջեն ֆիքսված է: Վճարումը կախված չէ աշխատանքից. կարևոր չէ, թե ինչ ծավալի
աշխատանք ես դու անում: Ես տուն եմ գնում ժամը 20:00-ին կամ 22:00-ին: …Եթե ես
վճարվեի իմ կատարած ողջ աշխատանքի համար, ես գոհ կլինեի իմ
աշխատավարձից: Սակայն ներկայումս ես ստանում եմ 2-3 անգամ ավելի քիչ:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Ե.4.5
Խորացված հարցազրույց, մարզ

Մենք բուժում ենք 150 հիվանդ, բայց պետությունը թույլատրում է ունենալ միայն 18
հիվանդ: Սկզբում մեզ ասացին, որ մենք կստանանք 20,000 դրամ բազմապատկած
հիվանդների թվով: Բայց մենք չենք ստանում գումար մեր բուժած բոլոր դեպքերի
համար: Հիվանդների թվի սահմանափակումից հետո մենք բոնուսներ չենք ստանում,
և հոսպիտալացումների թիվն էլ սահմանափակ է: Հիմա մենք ստանում ենք ավելի քիչ
գումար մինչև ծրագիրը վաստակած գումարի համեմատությամբ [ներառյալ ոչ
պաշտոնական վճարումները]:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Ե.4.6
Խմբային քննարկում, մարզ

Լինում են շատ դեպքեր, երբ մենք բուժում ենք հիվանդին 5-6 օր, հետևաբար՝ պետք է
ստանայինք 150,000 դրամ: Սակայն [զեկուցված] տևողությունը կրճատվում է մինչև 34 օր, և մենք ստանում ենք ընդամենը 50,000-60,000 դրամ: Ես չեմ կարող մերժել
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հիվանդին, ով ունի ուղեգիր: Հետևաբար մենք հոսպիտալացնում ենք բոլոր այդ
հիվանդներին, աշխատում ենք ավելի շատ և ստանում ավելի քիչ:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Ե.4.7
Խորացված հարցազրույց, մարզ

Ես վերցնում եմ 7-8 հերթապահություն, որ ավելի շատ գումար աշխատեմ, սակայն
գումարը միևնույն է, քիչ է` հաշվի առնելով, որ հերթապահությունից հետո ես
աշխատանքի եմ ցերեկվա ժամերին: Հետևաբար, ամսվա մեջ 7-8 անգամ ես
աշխատում եմ 32 ժամ առանց քնելու և ստանում եմ 150,000-200,000 դրամ:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Ե.4.8
Խմբային քննարկում, մարզ

Նրանք [հիվանդանոցի մանկաբույժները] հսկայական աշխատանք են կատարում,
բայց դեռևս չեն վճարվում համապատասխանորեն: Ես խոսում եմ Երևանի
հիվանդանոցների մասին, որովհետև մարզերում երբեք այդքան հիվանդներ չեն եղել,
և հիվանդների թվի ներկայիս ավելացումը դրական փոփոխություն է նրանց համար:
Ինչևէ, Երևանում մանկաբույժները միշտ էլ ծանրաբեռնված են եղել և հիմա ավելի
ծանրաբեռնված են, քան երբևէ: Հետևաբար բժիշկները բողոքում են: Աշխատանքի
ծավալը չի համապատասխանում վճարմանը:
Քաղաքականություն մշակող /փորձագետ 2.Ե.4.1
Խորացված հարցազրույց

Եթե մենք համեմատենք եկամուտը [ներառյալ ոչ պաշտոնական վճարումները], որ
մենք ունեինք մինչև ծրագիրը, ներկայիս եկամտի հետ, ապա կարող ենք հստակ ասել,
որ այն նշանակալի նվազել է:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Ե.4.9
Խմբային քննարկում, մարզ

Շատ մանկաբույժներ ունեցող հաստատություններում մանկաբույժների
աշխատավարձերը կարող են այդքան բարձր չլինել, քանի որ նրանցից
յուրաքանչյուրը սպասարկում է ավելի քիչ թվով հիվանդների: Մինչդեռ հատկապես
մարզերում, այն հիվանդանոցներում, որոնք ունեն ընդամենը մեկ կամ երկու
մանկաբույժ, աշխատավարձերը զգալիորեն բարձր են:
Քաղաքականություն մշակող /փորձագետ 2.Ե.4.2
Խորացված հարցազրույց

--------------------------------------------------------------------------------------------------ԱԱՊ բժիշկներ
Արդարացի չէ, որ հիվանդանոցի բժիշկները ստանում են 15,000 դրամ յուրաքանչյուր
հիվանդի համար այն դեպքում, երբ կարող են տեսնել այդ հիվանդին ընդամենը մի
քանի օր: Իսկ մենք [ԱԱՊ բժիշկները] հետևում ենք այդ հիվանդներին նրանց ամբողջ
կյանքի ընթացքում և ստանում ենք ամսական ընդամենը 87 դրամ յուրաքանչյուր
հիվանդի համար:
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ԱԱՊ բժիշկ 2.Ե.4.1
Խմբային քննարկում, մարզ

Առողջության առաջնային պահպանման բուժաշխատողները դժգոհ են, քանի որ այս
ծրագրի ներդրումից հետո նրանք ոչինչ ավելի չեն ստանում:
Հիվանդանոցի վարչական աշխատող 2.Ե.4.2
Խորացված հարցազրույց, Երևան

---------------------------------------------------------------------------------------------------Բոնուսային վճարումներ
Ներկայումս բոնուսային վճարումների 10%-ն է գնում բժիշկներին, սակայն
հիվանդանոցների ղեկավարները 5%-ով այն կրճատելու արտոնություն ունեն: Ինչո՞ւ:
… Համաձայն ներկայիս կանոնակարգի` գլխավոր բժիշկը կարող է նույնիսկ ավելի
շատ իջեցնել այդ տոկոսը` դիմելով առողջապահության նախարարին:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Ե.4.7
Խորացված հարցազրույց, մարզ

Հիվանդանոցների ղեկավարները կարող են իբրև անձնավորություն սիրել մեկ բժշկի
և չսիրել մյուսին [սա կարող է ազդել այն բանի վրա, թե ինչպես հիվանդանոցների
ղեկավարները կվճարեն մեկ բոնուս՝ մի բժշկի, մեկ այլ՝ մյուսին]:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Ե.4.4
Խմբային քննարկում, Երևան

Կառավարությունը մանկաբույժներին հնարավորություն է տվել ավելի շատ գումար
վաստակելու , բայց հիվանդանոցի ղեկավարությունը վերցնում է իմ գումարները՝
հաստատության այլ կարիքները հոգալու համար:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Ե.4.3
Խորացված հարցազրույց, մարզ

Մենք դեմ չենք, որ բուժքույրերը ստանան բոնուսներ իրենց կատարած բուժօգնության
դիմաց: Դա հիվանդանոցների ղեկավարների որոշումն է:
Քաղաքականություն մշակող /փորձագետ 2.Ե.4.2
Խորացված հարցազրույց
2.Ե.5. Աշխատանքի ծանրաբեռնվածությունը/աշխատուժի պակասը
Հետազոտության այն մասնակիցները, ովքեր մարզային հիվանդանոցների
մանկաբույժներ էին, նշել են, որ իրենց հաստատություններում կա մանկաբույժների
պակաս, ինչը հանգեցնում է աշխատանքային ծանրաբեռնվածության: Նրանցից
ոմանք կարծում էին, որ այդ պակասն առաջացել է, քանի որ մանկաբույժները դարձել
են ընտանեկան բժիշկներ: Որոշ մարզային մանկաբույժներ հայտնեցին, որ իրենք
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կնախընտրեին վերցնել լրացուցիչ պարտականություններ ավելի բարձր
աշխատավարձի դիմաց, եթե նույնիսկ այդ դեպքում իրենք լինեին աշխատանքով
ծանրաբեռնված: Քաղաքականություն մշակողները /փորձագետները հավելել են, որ
ներկայումս հիվանդանոցներից շատերը մասնավոր են, և կառավարությունն
իրավունք չունի կարգավորելու դրանց անձնակազմի թիվը:

Հաշվի առնելով մեր ներկայիս աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը`
մանկաբույժների քանակն անբավարար է:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Ե.5.1
Խմբային քննարկում, մարզ

Մենք ունենք մասնագետների պակաս: Մանկաբույժներին ընտանեկան բժիշկներ
դարձնելը մեծ սխալ էր: Ներկայումս մենք ունենք խնդիրներ: Մենք ծանրաբեռնված
ենք աշխատանքով:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Ե.5.2
Խմբային քննարկումներ, մարզ

Ես բաժանմունքի միակ մանկաբույժն եմ: Իհարկե, ինձ համար դժվար է մենակ
կատարել աշխատանքը և պատասխանատվություն կրել ողջ աշխատանքի համար:
Երկրորդ մասնագետի կարիքը կա, բայց մենք դեռ չենք կարողանում գտնել որևէ
մեկին…Չնայած, եթե երկրորդ մանկաբույժն ընդունվի աշխատանքի, իմ
աշխատավարձը կլինի ներկայիս աշխատավարձի կեսը, որը հաստատ կլինի շատ
քիչ: Մի կողմից՝ ես ուզում եմ ունենալ գործընկեր, որպեսզի կիսի իմ աշխատանքը և
պարտականությունները, բայց մյուս կողմից՝ ես կունենամ ֆինանսական խնդիրներ:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Ե.5.3
Խորացված հարցազրույց, մարզ

Մենք [քաղաքականություն մշակողները /փորձագետները] իրավունք չունենք
թելադրելու հիվանդանոցների ղեկավարներին, թե որքան բուժաշխատող նրանք
պետք է ունենան, քանի որ հիվանդանոցները հիմնականում մասնավոր են:
Քաղաքականություն մշակող /փորձագետ 2.Ե.5.1
Խորացված հարցազրույց
2.Զ. Ծառայությունների որակը
Հետազոտության մասնակիցների մեծամասնությունը հայտնել է, որ թե՛
հիվանդանոցի և թե՛ առողջության առաջնային պահպանման օղակի
մանկաբուժական ծառայությունների որակը Հավաստագրի ծրագրի ներդրումից
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հետո տուժել է: Մասնակիցները նշել են հիվանդանոցի մանկական բուժօգնության
որակի անկման մի քանի պատճառ՝ հիվանդանոցային բուժման տևողության
սահմանափակում, մեծ թվով հոսպիտալացումներ, բուժքույրերի նվազող
ոգևորություն, հիվանդանոցի գերբեռնվածություն հիվանդներով և
անհամապատասխան ֆինանսական միջոցներ:

Սահմանափակումները, որ գործում են մեր հաստատությունում [հիվանդանոցային
բուժման տևողության կրճատում] ունեն բացասական ազդեցություն տրամադրված
ծառայությունների որակի վրա: Առաջին հերթին հիվանդների առողջության մասին
մտածելու փոխարեն մենք ավելի մտահոգված ենք, որ չխախտենք գոյություն ունեցող
սահմանափակումները:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Զ.1
Խմբային քննարկում, մարզ

Ինֆեկցիան այնպիսի վիճակ է, որ չի կարող բուժվել երեք օրվա ընթացքում
[հիվանդանոցային բուժման տևողության սահմանափակում], հետևաբար մենք
ստիպված ենք դուրս գրել հիվանդին՝ առանց լիարժեք առողջանալու, ինչը կրկնակի
ինֆեկցիաների և այլն բարդությունների պատճառ է դառնում: Ընդհանուր առմամբ,
ծառայությունների որակը նվազում է ոչ լիարժեք բուժման հետևանքով:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Զ.2
Խմբային քննարկում, մարզ

Տուժում է բնակչությանը տրամադրած մանկաբուժական ծառայությունների որակը:
…Նրանք [ԱԱՊ բժիշկները] այլևս բավարար ուշադրություն չեն դարձնում
հիվանդներին, ինչպես նախկինում, քանի որ ներկայումս չկա շահագրգռվածություն:
Միևնույն ժամանակ հիվանդանոցի ծառայությունների որակը նույնպես տուժել է,
որովհետև հիվանդների ավելացած թվի պատճառով նրանք [մանկաբույժները]
ֆիզիկապես ժամանակ չունեն տրամադրելու որակյալ բուժօգնություն: Նրանք
նույնպես ստացած վարձատրության պատճառով դժգոհ են իրենց աշխատանքից:
Նրանք հիվանդներին պահում են հիվանդանոցում մի քանի օր և դուրս են գրում
առանց բուժումն ավարտելու: Հետագայում հիվանդները շատ հաճախ գալիս են մեզ
մոտ կրկնված ինֆեկցիայով կամ բարդություններով:
ԱԱՊ բժիշկ 2.Զ.1
Խմբային քննարկում, Երևան

Մենք ստիպված ենք դուրս գրել հիվանդներին ավելի վաղ (2-3 օրից)` մեծ թվով
հոսպիտալացումների և՝Պետական առողջապահական գործակալության` սուր
դեպքերի բուժման կարճ տևողության պահանջի պատճառով: Սակայն բժշկական
տեսանկյունից դա սխալ է, ամենախոցելի` 0-3 տարեկան երեխաների դեպքում:
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Նրանց ֆիզիոլոգիական կարիքներից ելնելով` երեք օրը բավարար չէ լիարժեք
ապաքինման համար:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Զ.3
Խմբային քննարկում, մարզ

Մեծ թվով հոսպիտալացումների պատճառով մենք ստիպված ենք դուրս գրել ոչ
լիարժեքորեն ապաքինված երեխաներին:
Հիվանդանոցի վարչական աշխատող 2.Զ.1
Խորացված հարցազրույց, Երևան

Որոշ հիվանդներ [երեխաները և նրանց ծնողները] կարող են դժգոհ լինել
ծառայությունների որակից, քանի որ հոսպիտալացումների մեծ թվի պատճառով
անհնար է դառնում բավարար ուշադրություն դարձնել յուրաքանչյուր հիվանդին:
Քաղաքականություն մշակող /փորձագետ 2.Զ.1
Խորացված հարցազրույց

Մեր բուժքույրերը կատարում են իրենց առօրյա գործողությունները [մանկական
հիվանդանոցում],սակայն պակաս ոգևորությամբ:
Հիվանդանոցի բժիշկ 2.Զ.4
Խմբային քննարկում, Երևան

Մանկաբուժական հիվանդների և նրանց ծնողների քանակը մեր բաժանմունքում
շատ է ավելացել: Մենք ստիպված ենք եղել նույնիսկ դնել լրացուցիչ մահճակալներ
ճաշարանում և լրացուցիչ մանկական օրորոցներ` բժիշկների սենյակներում:
Հիվանդների և ծնողների բարձր թվերը վտանգել են վարակի հսկողությունը մեր
բաժանմունքում, և մարդիկ սկսել են վարակել մեկը մյուսին: Սա, իհարկե,
անցանկալի իրավիճակ է:
Հիվանդանոցի վարչական աշխատող, 2.Զ.1
Խորացված հարցազրույց, Երևան

Նրանք [մանկական հիվանդանոցի անձնակազմը] չեն կարող տրամադրած
միջոցներով մատուցել համապատասխան բուժօգնություն:
Քաղաքականություն մշակող /փորձագետ 2.Զ.2
Խորացված հարցազրույց
3. ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
3.Ա. Ծրագրի ֆինանսավորման ավելացումը
Բոլոր մասնակիցները` ներառյալ որոշում կայացնողները և բուժօգնություն
տրամադրողները, համաձայնել են, որ Երեխայի առողջության պետական
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հավաստագրի ծրագիրը բարելավելու նպատակով անհրաժեշտ է ավելացնել ծրագրի
ֆինանսավորումը: Ավելացած ֆինանսավորումը կերաշխավորեր բուժօգնության
որակը, կուժեղացներ ծրագրի հսկողությունը և կբարձրացներ հանրության
իրազեկվածությունը ծրագրի վերաբերյալ: Ի լրումն ֆինանսավորման ավելացման,
որոշում կայացնողներից/փորձագետներից մեկն առաջարկել է ուժեղացնել
առողջության առաջնային պահպանման ծառայությունները և կրճատել այն
հիվանդների տարիքային միջակայքը, ովքեր կարող են ստանալ անվճար
հիվանդանոցային ծառայություններ: Մեկ այլ որոշում կայացնող/փորձագետ նշել է,
որ կառավարությունը գիտակցել է, որ ԵԱՊՀ ծրագրի շրջանակներում
ծառայությունների ավելացած օգտագործման պայմաններում հատկացված
ֆինանսական միջոցները բավարար չեն եղել ծախսերն ամբողջապես
փոխհատուցելու համար, և ներկայումս իրենք աշխատում են ծրագրի ֆինանսական
հատկացումներն ավելացնելու ուղղությամբ:

Եթե բուժաշխատողները շարունակեն տրամադրել բուժօգնություն ավելի ու ավելի
հիվանդների՝ առանց լրացուցիչ ֆինանսավորման, հիվանդների ավելացած հոսքը
կարող է անցանկալի լինել: Այս իրադրությունը վերահսկելու համար մի կողմից
անհրաժեշտ է ուժեղացնել առողջության առաջնային պահպանման
ծառայությունները և մյուս կողմից՝ ավելացնել ծրագրի ֆինանսավորումը:
Քաղաքականություն մշակող /փորձագետ 3.Ա.1
Խորացված հարցազրույց

Հիվանդանոցում բուժօգնության որակը բարելավելու նպատակով անհրաժեշտ է
ավելացնել ծրագրի ֆինանսավորումը: …Մեզ անհրաժեշտ է լրացուցիչ
ֆինանսավորում՝ ծրագրի հսկողությունը և հանրության իրազեկվածությունը
բարելավելու համար:
Քաղաքականություն մշակող /փորձագետ 3.Ա.2
Խորացված հարցազրույց

Ես կարծում եմ, որ սա կլիներ լավ ծրագիր, եթե ունենար բավականաչափ
ֆինանսավորում: … Լավ կլիներ, եթե բժիշկն ամբողջապես վարձատրվեր իր
կատարած աշխատանքի համար: …Եթե ես ստանայի այն գումարը, որ պետք է
ստանայի, ապա ես գոհ կլինեի իմ աշխատավարձից: … Բայց այժմ ես ստանում եմ
կեսը կամ մեկ երրորդը [նրա, ինչ ենթադրվում էր, որ պետք է ստանամ]: Վճարման
համակարգը պետք է վերանայել: Եթե ներկայիս բյուջեն բավարար չէ, որ մեզ վճարեն
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այն աշխատանքի համար, որ մենք կատարում ենք, ուրեմն այն պետք է ավելացնել:
Հիվանդանոցի բժիշկ 3.Ա.5
Խորացված հարցազրույց, մարզ

Եթե մենք ունենք հաստատված [սահմանափակ] բյուջե … մենք կարող ենք
գնահատել, թե որ տարիքային խմբերին կարող ենք տրամադրել անվճար
բուժօգնություն: Միգուցե այդ դեպքում տարիքային վերին սահմանը պետք է
նվազեցնել:
Քաղաքականություն մշակող /փորձագետ 3.Ա.1
Խորացված հարցազրույց
… Մենք տեղյակ ենք այդ խնդրին [մեծ թվով հոսպիտալացումների պայմաններում
ֆինանսական միջոցների պակաս]: …Մենք ներկայումս աշխատում ենք 0-7

տարեկան երեխաների հիվանդանոցային բուժօգնության համար լրացուցիչ միջոցներ
հայթայթելու առաջարկի վրա, որը ներկայացվելու է նախարարությանը
[առողջապահության] և կառավարությանը:
Քաղաքականություն մշակող /փորձագետ 3.Ա.3
Խորացված հարցազրույց
3.Բ. Վճարման մեխանիզմների հնարավոր փոփոխությունները
Որոշ բժիշկներ, ովքեր աշխատում էին հիվանդանոցում, նշել են, որ վճարման
բոնուսային մեխանիզմը լավագույնը չէր իրենց աշխատավարձերը բարելավելու
համար և որ այն կարող էր օգտագործվել բժիշկներին կառավարելու և հսկելու
համար: Փոխարենը՝ նրանք առաջարկել են վճարել բժիշկներին ավելի բարձր
ֆիքսված աշխատավարձ, որը կախված չէր լինի հիվանդների թվից և կլիներ
հաստատուն ժամանակի ընթացքում: Բուժօգնություն տրամադրողների
մեծամասնությունը խորհուրդ է տվել վերացնել յուրաքանչյուր ամսվա ընթացքում
բուժվող հիվանդների թվի վրա դրված սահմանափակումը: Նրանք նշել են, որ դա
հնարավորություն կտա բուժել ավելի շատ թվով հիվանդների և ստանալ ավելի
բարձր փոխհատուցում: Սակավաթիվ բժիշկներ առաջարկել են փոխհատուցել
բուժաշխատողներին՝ ըստ հիվանդության ախտորոշման խմբերի, այլ ոչ` ըստ
հիվանդների թվի:
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Թե՛ Երևանի և թե՛ մարզերի մանկաբույժները, ինչպես նաև որոշ վարչական
աշխատողներ, համաձայնել են, որ ծրագրի շրջանակներում բժիշկներին տրվող
բոնուսների տոկոսը որոշելու իրավունքը չպետք է լինի հիվանդանոցների վարչական
աշխատողների ձեռքում, այլ պետք է պատկանի կառավարությանը:

Առողջության առաջնային պահպանման հաստատությունների կողմից
հիվանդանոցներ անհարկի ուղեգրումները կրճատելու համար մի փորձագետ
առաջարկել է հիվանդանոցներում ամբուլատոր ծառայությունների համար ներդնել
համավճարի սկզբունքը: Մյուսներն առաջարկել են ուժեղացնել ԱԱՊ
ծառայությունները կամ ընդգրկել դրանք ԵԱՊՀ ծրագրի մեջ: Քիչ թվով բժիշկներ
առաջարկել են ֆինանսները վերաբաշխել մարզերից դեպի Երևան և առաջնային
բուժծառայություններից դեպի երկրորդային` իրականում տրամադրված
ծառայությունների վերաբաշխման խնդիրը լուծելու համար:

Հիվանդանոցի մանկաբույժների ֆիքսված աշխատավարձեր
Ֆինանսապես ավելի պաշտպանված լինելու համար ավելի լավ է ստանալ ֆիքսված
աշխատավարձ:
Հիվանդանոցի բժիշկ 3.Բ.1
Խորացված հարցազրույց, մարզ

Թող նրանք [կառավարությունը] վճարեն մեզ այն, ինչ խոստացել են: Մենք դեմ ենք
բոնուսային մեխանիզմին: Մենք կուզենայինք ստանալ ֆիքսված աշխատավարձ:
Հիվանդանոցի բժիշկ 3.Բ.2
Խմբային քննարկում, Երևան

Եթե պետությունը ցանկանում էր օգնել մեզ, ապա նրանք բժիշկներին կվճարեին
ավելի բարձր աշխատավարձեր, օրինակ` 500,000 դրամ` առանց բոնուսների:
Հիվանդանոցի բժիշկ 3.Բ.3
Խմբային քննարկում, մարզ

---------------------------------------------------------------------------------------------------Հիվանդների թվի սահմանափակման վերացում
Ես ավելի գոհ կլինեի ծրագրից, եթե չլիներ հիվանդների թվի սահմանափակումը:
Հիմա մենք հաստատ ավելի քիչ գումար ենք վաստակում, քան մինչև ծրագիրը:
Հիվանդանոցի բժիշկ 3.Բ.4
Խմբային քննարկում, մարզ
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Հիմնական գաղափարն այն է, որ հիվանդների թիվը չպետք է սահմանափակվի
[կառավարության կողմից]:
Հիվանդանոցի բժիշկ 3.Բ.5
Խորացված հարցազրույց, մարզ

---------------------------------------------------------------------------------------------------Ըստ հիվանդության ախտորոշման խմբերի վարձատրություն
Ես առաջարկում եմ ախտորոշման յուրաքանչյուր խմբի համար հաշվարկել
վարձատրության տարբեր ցուցանիշներ [կառավարության կողմից]:
Հիվանդանոցի բժիշկ 3.Բ.6
Խմբային քննարկում, Երևան

Վարձատրության մեխանիզմները պետք է փոխվեն. վարձատրությունը պետք է
կատարվի ոչ թե ըստ դեպքերի թվի, այլ` ըստ դեպքերի տեսակների [օրինակ`ըստ
ախտորոշման խմբերի]:
Հիվանդանոցի բժիշկ 3.Բ.7
Խմբային քննարկում, մարզ

---------------------------------------------------------------------------------------------------Պետության կողմից սահմանված հաստատուն բոնուսներ
Պետության կողմից պետք է լինի կարգավորման հստակ չափորոշիչ այն մասին, թե
վճարման որ տոկոսը պետք է հատկացվի բժիշկներին: Հիվանդանոցի ղեկավարն
իրավունք չպետք է ունենա որոշելու վարձատրության տոկոսը:
Հիվանդանոցի բժիշկ 3.Բ.8
Խորացված հարցազրույց, մարզ

Ես կարծում եմ, որ պետությունը պետք է հաստատի բոնուսի չափը, ոչ թե՝
հիվանդանոցի ղեկավարը: Դա ճիշտ չէ: Մենք կուզենայինք պետության կողմից
ստանալ հաստատուն աշխատավարձ, օրինակ` 500,000-600,000 դրամ:
Հիվանդանոցի բժիշկ 3.Բ.4
Խմբային քննարկում, մարզ

---------------------------------------------------------------------------------------------------Համավճար` հիվանդանոցի ամբուլատոր ծառայությունների համար
Ես առաջարկում եմ ինչ-որ մեխանիզմ ունենալ՝ կրճատելու ոչ անհրաժեշտ
[ամբուլատոր]այցերը հիվանդանոց: Դա կարող է իրականացվել հիվանդանոցներում
ամբուլատոր ծառայությունների դիմաց որոշ սիմվոլիկ գումար սահմանելու միջոցով,
օրինակ՝ 5,000 դրամ: Դա կարող է ստիպել ծնողներին առաջին հերթին այցելել
առողջության առաջնային պահպանման հաստատություններ:
Քաղաքականություն մշակող /փորձագետ 3.Բ.1
Խորացված հարցազրույց

---------------------------------------------------------------------------------------------------Տրամադրված ծառայությունների համար ֆինանսների վերաբաշխում
Ես կարծում եմ, որ եթե մեր հիվանդանոցը տրամադրում է այն բուժօգնությունը, որը
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պոլիկլինիկան պետք է տրամադրեր, ապա տրամաբանական կլիներ, որ այդ
հիվանդի համար նախատեսված ֆինանսական միջոցները վերաբաշխվեին
պոլիկլինիկայից դեպի մեր հիվանդանոց:
Հիվանդանոցի բժիշկ 3.Բ.9
Խմբային քննարկում, Երևան

Շատ հիվանդներ Երևանին մոտ գտնվող մարզերից, օրինակ՝ Վեդիից, Մասիսից,
գալիս են մեր հիվանդանոց [Երևան]: Տարբերակներից մեկն այն է, որ ֆինանսական
միջոցները մարզերից փոխանցեն Երևանի հիվանդանոցներին [այդ
ծառայությունների համար]:
Հիվանդանոցի բժիշկ 3.Բ.10
Խմբային քննարկում, Երևան

Պետք է գոյություն ունենան մեխանիզմներ, որոնք թույլ կտան հիվանդներին
ցանկության դեպքում ընտրել մեր հիվանդանոցի ծառայությունները: Ներկայումս
մեր հիվանդանոցն ունի հիմնական ծառայությունների սահմանափակ փաթեթ, և
հիվանդները չունեն ընտրություն մեզ մոտ գալիս:
Հիվանդանոցի բժիշկ 3.Բ.11
Խմբային քննարկում, Երևան

---------------------------------------------------------------------------------------------------ԱԱՊ ծառայությունների ընդգրկումը ծրագրի մեջ
Լավ կլիներ, եթե հավաստագիրը կարողանար նաև փոխհատուցել առաջնային
բուժօգնության օղակում տրամադրված մանկաբուժական ծառայությունները` տանը
հիվանդներին բուժելու ծառայությունների համար ԱԱՊ բժիշկներին վճարելով:
Հիվանդանոցի վարչական աշխատող 3.Բ.1
Խորացված հարցազրույց
3.Գ. Հիվանդների հոսքի և վարման ստանդարտացված ուղեցույցների կարիքը
Հետազոտության շատ մասնակիցներ նշել են, որ կարիք կա մշակելու և ներդնելու
պաշտոնական ստանդարտացված ուղեցույցներ՝ պոլիկլինիկայից դեպի հիվանդանոց
ուղեգրման, հիվանդանոցներում և առողջության առաջնային պահպանման
բուժհաստատություններում տրամադրվող ծառայությունների, հոսպիտալացման
հիմնավորման և տևողության վերաբերյալ: Քաղաքականություն մշակող
/փորձագետներից մեկը նշեց, որ կառավարությունը տեղյակ է դրան և փորձում է
լուծել այդ խնդիրն ապագայում: Թեև այդ մասնակիցը նշել է, որ այդպիսի
չափորոշիչների մշակումը շատ միջոցներ է պահանջում:
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Ես կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է մշակել մեխանիզմներ` ուղեգրումը հսկելու
[մանկաբուժական ծառայությունների համար պոլիկլինիկաներից դեպի
հիվանդանոց] և հոսպիտալացման հիմնավորումը պահանջելու համար:
Քաղաքականություն մշակող /փորձագետ 3.Գ.1
Խորացված հարցազրույց
…Մենք պետք է ունենանք հստակ չափորոշիչներ հոսպիտալացման բոլոր դեպքերի

համար` գնահատելու՝ արդյոք երեխան հոսպիտալացման կարիք ունի, թե ոչ, քանի
օր նա պետք է մնա հիվանդանոցում և որն է համապատասխան բուժումը:
Հիվանդանոցի վարչական աշխատող 3.Գ.1
Խորացված հարցազրույց, մարզ

Պետք է հստակ բաժանում լինի, թե որ ծառայություններն են անվճար
հիվանդանոցում և որոնք` պոլիկլինիկայում:
Հիվանդանոցի բժիշկ 3.Գ.1
Խմբային քննարկում, Երևան

Մեզ անհրաժեշտ է ունենալ համապատասխան չափորոշիչներ` հսկելու
հոսպիտալացումների քանակը և կրճատելու ոչ անհրաժեշտ հոսպիտալացումները:
Այնուամենայնիվ, ներկայումս դա մեզ համար իրագործելի չէ, քանի որ դա շատ թանկ
գործընթաց է [չափորոշիչների մշակումը]: Մենք տեղյակ ենք այդ խնդրին և
նախատեսում ենք լուծել այն ապագայում:
Քաղաքականություն մշակող /փորձագետ 3.Գ.2
Խորացված հարցազրույց
3.Դ. Ծրագրի վերաբերյալ հանրության իրազեկվածության բարձրացումը
Շատ մասնակիցներ հայտնել են, որ ծրագրի վերաբերյալ հանրությանն ավելի լավ
իրազեկելու կարիք կա: Անհրաժեշտ է հանրությանը հատկապես տեղեկացնել, որ
անվճար ծառայությունները տրամադրվում են միայն այն դեպքում, երբ երեխան
հոսպիտալացվում է և որ հոսպիտալացման համար հիվանդը պետք է ունենա
առողջության առաջնային պահպանման օղակի բժշկի կողմից տրված ուղեգիր:

Հեռուստատեսային ծրագրեր պետք է մշակվեն՝ ավելի լավ ներկայացնելու ծրագրի
բոլոր կողմերը և բացատրելու բնակչությանը, որ միայն հիվանդանոցային
բուժօգնությունն է փոխհատուցվում ծրագրի կողմից: Նաև պետք է հստակորեն նշել,
որ միայն առաջնային բուժծառայության բժիշկները կարող են որոշել, թե արդյոք կա
հիվանդի հոսպիտալացման կարիք:
Հիվանդանոցի բժիշկ 3.Դ.1
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Խմբային քննարկում, Երևան

Տեղեկությունները բնակչության շրջանում տարածելու մեկ եղանակը
[հեռուստատեսություն] բավարար չէ … Հավաստագրի նպատակը մարդկանց
բացատրելը բուժաշխատողների, մասնավորապես` ԱԱՊ բուժաշխատողների
պարտականությունն է:
Քաղաքականություն մշակող /փորձագետ 3.Դ.2
Խորացված հարցազրույց
3.Ե. Ծրագրի կայունության երաշխավորումը
Թե՛ բժիշկները և թե՛ որոշում կայացնողները նշել են, որ ծրագրին համապատասխան
կերպով աջակցելու համար ապագայում անհրաժեշտ կլինեն լրացուցիչ
ֆինանսական միջոցներ:

Անհրաժեշտ է ծրագիրը դարձնել կայուն: Պետությունը պատասխանատվություն է
վերցրել և պարտավոր է ապահովել ծրագրի շարունակականությունը:
Քաղաքականություն մշակող /փորձագետ 3.Ե.1
Խորացված հարցազրույց

Անհրաժեշտ է ապահովել կայունությունը [ծրագրի], քանի որ այլընտրանք չկա:
Առնվազն անհրաժեշտ է պահել ծրագիրն իր ներկայիս մակարդակում:
Այնուամենայնիվ, ծրագրի նորմալ գործունեությունն ապահովելու համար
անհրաժեշտ է ապագայում ավելացնել ծրագրի բյուջեն:
Քաղաքականություն մշակող /Փորձագետ 3.Ե.2
Խորացված հարցազրույց

Ես ծրագրի կայունության կողմնակից եմ, բայց բյուջեն պետք է ավելանա: Դեղորայքի
տրամադրումը և աշխատավարձերը պետք է ավելանան: Բուժաշխատողները պետք է
վարձատրվեն իրենց կատարած աշխատանքին համապատասխան:
Հիվանդանոցի բժիշկ 3.Ե.1
Խորացված հարցազրույց, մարզ
ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐ
Հետազոտության մասնակիցները համաձայնել են, որ բուժաշխատողների ոչ
համարժեք վարձատրումը կարող է հանգեցնել նրանց շահագրգռվածության
նվազեցմանը և ծառայությունների ավելի ցածր որակի: Սա նաև կարող է նպաստել
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մասնագետների՝ մանկաբուժական ծառայությունների համակարգում մնալու հետ
կապված խնդրի խորացման:

…Չնայած բժիշկները դժգոհ են [ծրագրից], բնակչության մեծամասնությունը գոհ է
ծրագրից: Սակայն … բնակչության այդ փոքր մասը [բժիշկները] մեծ դեր ունի

ծրագրի հաջողության գործում: Եթե բժիշկները շարունակեն դժգոհ լինել,
ծառայությունների որակը կտուժի և, որպես հետևանք, բնակչությունը կսկսի բողոքել
ծրագրից, կամ էլ բժիշկները կթողնեն իրենց աշխատանքը և կլքեն Հայաստանը. մենք
արդեն ունեցել ենք նման դեպքեր և մենք կորցնում ենք մեր լավագույն
մասնագետներին:
Քաղաքականություն մշակող /փորձագետ 4.1
Խորացված հարցազրույց
5-6 տարիհետո բնակչությունը կստանա շատ ցածրորակ բուժօգնություն [ծրագրի
շրջանակներում]: Բժիշկները կլքեն իրենց աշխատանքը [ցածր աշխատավարձերի
պատճառով]:
Հիվանդանոցի բժիշկ 4.1
Խմբային քննարկում, մարզ
…Ծրագրի ներդրումից հետո մենք ունենք բոնուսային համակարգ: Այնուամենայնիվ,
ֆինանսավորումը սահմանափակ է, և [որպես հետևանք] մենք չենք ստանում

բոնուսներ մեր բուժած բոլոր հիվանդների համար: Սա կարող է նվազեցնել
բուժաշխատողների շահագրգռվածությունը [տրամադրելու որակյալ
ծառայություններ]:
Հիվանդանոցի վարչական աշխատող 4.1
Խորացված հարցազրույց, Երևան

Եթե մենք հայտարարում ենք, որ բուժօգնությունն անվճար է, բայց գոյություն
ունեցող միջոցները համարժեք չեն, ապա մենք հանգում ենք փակուղու: … Մենք
հավաստիացնում ենք բնակչությանը, որ բուժօգնությունն անվճար է, բայց
սահմանափակ բյուջեի պատճառով … բժիշկները չեն կարող հատկացված
միջոցներով տրամադրել համապատասխան բուժօգնություն [ողջ բնակչությանը]:
Քաղաքականություն մշակող /փորձագետ 4.2
Խորացված հարցազրույց
ՈՐԱԿԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Ուժեղ կողմեր


Հիվանդանոցի մանկաբուժական ծառայությունների ֆինանսավորման ավելացում
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Առողջապահության նախարարության կողմից բուժաշխատողների փոխհատուցման
չափորոշիչների մշակում` ֆինանսական միջոցների հոսքն ավելի լավ հսկելու
նպատակով



Հիվանդանոցների մանկաբույժների պաշտոնական աշխատավարձերի զգալի
բարձրացում



Հիվանդանոցներում մանկական բուժօգնության համար ոչ պաշտոնական վճարների
էական նվազում



Բուժաշխատողների արժանապատվության բարձրացում, քանի որ նրանք այլևս
ստիպված չեն հիվանդներից պահանջել ոչ պաշտոնական վճարներ



Հիվանդանոցներում մանկաբուժական ծառայության մատչելիության բարելավում



Պետության նկատմամբ բնակչության վստահության աճ



Մանկաբուժական ծառայությունների մատչելիության բարելավման արդյունքում
ապագայում պետության առողջապահական ֆինանսական բեռի պոտենցիալ
նվազում



Առողջապահության նախարարության կողմից հիվանդանոցների մանկական
ծառայությունների հսկողության մեխանիզմների բարելավում

Թույլ կողմեր


Պետության կողմից ծրագրի վերաբերյալ ոչ լիարժեք տեղեկատվություն.
բնակչությանը և բուժօգնություն տրամադրողներին լիովին պարզ չէ, թե որ
ծառայություններն են ընդգրկված ծրագրում



Ծրագրի ոչ լիարժեք կանոնակարգումներ, ներառյալ` ամբուլատոր
ծառայությունները, ուղեգրումը և հիվանդանոցի մանկաբույժների բոնուսային
մեխանիզմները



Ծրագրի բյուջեի ոչ համապատասխան կանխատեսումներ



Պետության կողմից ծրագրի սկզբում մանկաբույժներին խոստացված
աշխատավարձերի անհամապատասխանություն իրականում վճարված
աշխատավարձերին
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Հոսպիտալացումների և հիվանդանոցում մնալու տևողության վրա դրված
սահմանափակումներ (վերին սահման). դրանք կարող են բացասական ազդեցություն
ունենալ մանկաբուժական ծառայությունների որակի վրա



Ծրագրի վերաբերյալ բնակչության թյուր ընկալման արդյունքում հիվանդբուժաշխատող հարաբերությունների վատթարացում



Պոլիկլինիկաներից դեպի հիվանդանոցներ անհարկի ուղեգրումների ավելացում



Առողջության առաջնային պահպանման հաստատություններում և
հիվանդանոցներում մանկաբուժական ծառայությունների որակի նվազման խնդիր

Հնարավորություններ
Ծրագրի կայունությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է.


Առաջնային բուժօգնության հետագա ուժեղացում` հիվանդանոցներում ծրագրի
լիարժեք գործունեությանն ավելի լավ աջակցելու նպատակով



Ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող ծառայությունների վերաբերյալ բնակչության
և ԱԱՊ բուժաշխատողների իրազեկվածության բարձրացում



Ծրագրի ֆինանսավորման հետագա ավելացում՝ բուժաշխատողներին իրական
աշխատանքային ծանրաբեռնվածությանը համարժեք փոխհատուցելու նպատակով



Պոլիկլինիկայից դեպի հիվանդանոց ուղեգրման, հիվանդանոցներում և առողջության
առաջնային պահպանման հաստատություններում տրամադրվող ծառայությունների,
հոսպիտալացման ցուցումների և հիվանդանոցում մնալու տևողության վերաբերյալ
ստանդարտացված ուղեցույցների մշակում` մանկական ծառայությունների որակն
ապահովելու և միջոցներն արդյունավետ բաշխելու նպատակով



Առաջնային բուժօգնության հաստատություններից դեպի հիվանդանոցներ ոչ
անհրաժեշտ ուղեգրումները կրճատելու նպատակով հիվանդանոցում տրամադրվող
ամբուլատոր ծառայությունների համար համավճարի սկզբունքի ներդրում



Ծրագրի հսկողության ուժեղացում

Սպառնալիքներ
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Բուժաշխատողների ոչ համարժեք վարձատրության հետևանքով բուժաշխատողների
շահագրգռվածության նվազում և ծառայությունների ավելի ցածր որակ



Մասնագետների՝ մանկաբուժական ծառայությունների համակարգում մնալու հետ
կապված խնդրի խորացման վտանգ
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
Քանակական հետազոտության արդյունքներն ակնհայտորեն փաստում են, որ
Երեխայի առողջության պետական հավաստագրի ծրագիրը նշանակալի
ազդեցություն է թողել՝ իրականացնելով իր հիմնական նպատակները՝ նվազեցնել
անօրինական վճարումները մանկաբուժական հիվանդանոցներում և բարձրացնել 0-7
տարեկան երեխաների համար հիվանդանոցային բուժօգնության մատչելիությունը:
ԵԱՊՀ ծրագրի շնորհիվ նրանց մասնաբաժինը, ովքեր որևէ վճարում են կատարել
մանկաբուժական հիվանդանոցում բուժօգնության համար, գրեթե չորս անգամ
նվազել է: Նկատված նվազումը վիճակագրորեն հավաստի է ինչպես Երևանի, այնպես
էլ՝ մարզերի բուժհաստատությունների համար: Նրանց մասնաբաժինը, ովքեր վճարել
են նաև նվերների և «մաղարիչի» համար, նույնպես նվազել է մոտ երեք անգամ:
Հավաստիորենավելի սակավաթիվ մայրեր/խնամակալներ են հայտնել, որ եղել է մի
պահ, երբ իրենք զգացել են, որ իրենց երեխան բուժօգնության կարիք ունի, սակայն
չեն դիմել բժշկի: Որակական հետազոտության արդյունքում բուժաշխատողներից
ստացված տվյալները ևս հաստատում են այս եզրակացությունը:

Հարցված գրեթե բոլոր մայրերը/խնամակալները, ովքեր դիմել էին մանկաբուժական
հիվանդանոց բուժօգնության համար 2011 թ. մարտից մայիս ընկած
ժամանակահատվածում, տեղեկացել էին ծրագրի մասին հիմնականում
բուժաշխատողների միջոցով, և հավաստագիրն օգտագործողների
մեծամասնությունը գոհ էր ծրագրից, որովհետև այն անվճար բուժօգնություն
ստանալու իրական հնարավորություն է տալիս:

Նրանց մասնաբաժինը, ովքեր հիվանդանոց դիմելիս ներկայացրել են ԱԱՊ բժշկի
կողմից տրված ուղեգիրը,140հավաստիորեն աճել է թե´ Երևանի և թե´ մարզերի
բուժհաստատություններում, և գրեթե բոլոր դեպքերում մասնակիցները ներկայացրել
են նաև հավաստագիրը:
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Ծրագրի ներդրումից հետո երեխայի հիվանդանոցում գտնվելու ժամանակ դեղատնից
դեղորայքի/բժշկական պարագաների ձեռքբերման համար կատարված վճարումը
դեռևս պահպանվող և ամենից հաճախ նշվող վճարումների տեսակն էր ինչպես
Երևանի, այնպես էլ մարզերի բուժհաստատություններում:

Հիվանդանոցում բուժօգնության որակը պայմանավորող՝ բուժաշխատողների
որակները բնութագրող գործոնները մասնակիցների կողմից բարձր են գնահատվել
Երևանի և մարզերի բուժհաստատություններում, մինչդեռմյուս գործոնները՝ կապված
հիվանդանոցի մաքրության, բժշկական սարքավորումների, դեղորայքի և բժշկական
պարագաների առկայության հետ, հավաստիորեն ավելի ցածր են գնահատվել
մարզերի, քան Երևանի բուժհաստատություններում: Հետազոտության արդյունքում
ստացված մի շարք տվյալներ վկայում են, որ մարզերում բուժհաստատությունների
ֆիզիկական պայմաններն ավելի վատ վիճակում են, բժշկական սարքավորումներով,
դեղորայքով և բժշկական պարագաներով հագեցվածությունը և շտապօգնության
ծառայությունների առկայությունն ավելի ցածր մակարդակի վրա է, քան Երևանի
բուժհաստատություններում:

Բուժաշխատողների աշխատավարձերի բարձրացումը Երևանի և մարզերի
բուժհաստատություններում բուժօգնության որակը բարելավելու նպատակով
մասնակիցների կողմից արված հիմնական առաջարկությունն էր: Այս արդյունքը
հաստատու է նաև որակական հետազոտության արդյունքում ստացված
եզրակացությունը, որը վերաբերում է մեկ այլ շահագրգիռ կողմի՝ հիվանդանոցի
մանկաբույժներին, որոնք համատարած դժգոհ էին իրենց աշխատավարձերից:
Չնայած պաշտոնական աշխատավարձերի բարձրացմանը՝ մանկաբույժների
ներկայիս աշխատավարձն ավելի ցածր է նրանց՝ անցյալում ունեցած եկամտի
համեմատությամբ՝ անօրինական վճարումների կտրուկ նվազման պատճառով:
Քանակական հետազոտությունը ևս հաստատում է այս փաստը.
մայրերի/խնամակալների գրեթե կեսն առաջարկել է բարձրացնել բուժաշխատողների
աշխատավարձերը՝ բուժօգնության որակը բարձրացնելու նպատակով:
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Բուժաշխատողների դժգոհությունը կարող է հանգեցնել մանկաբուժական
ծառայությունների որակի վատացման և անօրինական վճարումների
վերականգնման ապագայում:

Հիմնվելով առկա գրականության, փաստաթղթերի վերանայման, քանակական և
որակական հետազոտությունների արդյունքների վրա՝ ՀԱՀ ԱԾՀԿ հետազոտական
թիմը ներկայացնում է հետևյալ առաջարկությունները`


Մեծացնել ծրագրի բյուջեն՝ խրագիրը բարելավելու և նրա
շարունակականությունն ապահովելու համար՝ հաշվի առնելով այն բոլոր
գործոնները, որոնք կարող են անդրադառնալ տարեկան անհրաժեշտ
հոսպիտալացումների թվի աճի վրա (օրինակ՝ ծնունդների աճը 2007-2010 թթ.
ընթացքում և 2011 թ. ստացված տեղեկությունները):



Բարելավել ծրագրի կանոնակարգումը և հսկողությունը, ներառյալ
մանկաբուժական հիվանդանոցներում ֆինանսական հոսքերի վերահսկումը:



Բյուջեի իրատեսական սահմանափակումներ մշակելու նպատակով աշխատել
հիվանդանոցի վարչական անձնակազմի հետ`՝ անհրաժեշտ
հոսպիտալացումների թիվը և յուրաքանչյուր դեպքի հիվանդանոցում մնալու
տևողությունն ավելի արդյունավետ կերպով կարգավորելու համար:



Բուժաշխատողներին վճարել ըստ իրական ծանրաբեռնվածության:



Մշակել ստանդարտացված ուղեցույցներ՝ պոլիկլինիկայից հիվանդանոց
ուղեգրումների, հիվանդանոցում և ԱԱՊ հաստատություններում մատուցվող
ծառայությունների, հոսպիտալացման և հիվանդանոցում մնալու
տևողությունների մասին ցուցանիշների վերաբերյալ՝ ավելի որակյալ
մանկաբուժական ծառայություններ ապահովելու և միջոցներն ավելի
արդյունավետորեն ներդնելու նպատակով:



Հետագայում ավելի հզորացնել մանկաբուժական օգնության առաջնային
օղակը՝ հիվանդանոցներում ծրագիրն ավելի լիարժեք գործարկելու համար:
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Ներդնել փոքր համավճարներ հիվանդանոցում ամբուլատոր
(արտահիվանդանոցային) ծառայությունների համար՝ առաջնային օղակից
հիվանդանոց ոչ անհրաժեշտ ուղեգրումները նվազեցնելու նպատակով:



Բարձրացնել բնակչության և բուժաշխատողների իրազեկվածությունը ծրագրի
և ԱԱՊ բժիշկների կողմից մատուցվող ծառայությունների վերաբերյալ:



Շարունակել խրախուսել քաղաքացիական հասարակության դերը ծրագրի
հսկողության և գնահատման գործընթացում:



Շարունակել բարելավել մարզերում բուժհաստատությունների ֆիզիկական
պայմանները, սարքավորումների, դեղորայքի և բժշկական պարագաների
առկայությունը և շտապ օգնության ծառայությունները:

Երեխայի առողջության պետական հավաստագրի ծրագրի գնահատման հաջորդ
քայլը պետք է լինի նմանատիպ գնահատումը 2012 թ., երբ ծրագիրն ավելի
հաստատված կլինի, և մի շարք բացթողումներ արդեն շտկված կլինեն:

Այս հետազոտությունը հաստատում է, որ Երեխայի առողջության պետական
հավաստագրի ծրագիրը Ծննդօգնության պետական հավաստագրի ծրագրի նման
արդյունավետ միջոց է պետպատվերի շրջանակներում մատուցվող
ծառայությունների համար տրվող անօրինական վճարումների դեմ պայքարի
համար15:
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ՆԱԽԱԾՆՆԴՅԱՆ ԵՎ ՄԱՆԿԱԲԱՐՁԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ
ՄԵԹՈԴՆԵՐ
Այն հարցվողները, ովքեր ծննդաբերել էին Ծննդօգնության պետական հավաստագրի
ծրագրի ներդրումից (2008 թ. հուլիսի 1) հետո, առաձնացվել էին ընդհանուր
(ելակետային և միջնաժամկետ հետազոտությունների) տվյալների բազայից՝
նախածննդյան և մանկաբարձական ծառայությունների համար կատարվող
վճարումները վերլուծելու նպատակով: Ընդհանուր առմամբ, վերլուծության մեջ
ընդգրկվել է 1113 դեպք՝ նախածննդյան և մանկաբարձական ծառայությունների
համար կատարվող վճարումները գնահատելու նպատակով: ՀԱՀ ԱԾՀԿ թիմն
իրականացրել է մանկաբարձական ծառայությունների վճարումների ժամանակային
վերլուծություն՝ պարզելու, թե վճարումների միջև գոյություն ունի արդյոք
փոփոխությունների որևէ միտում 2008 թ. հուլիսից մինչև 2011 թ. հունիսն ընկած
ժամանակահատվածում:

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ
Նախածննդյան խնամքի համար կատարված վճարումները
Ընդհանուր 1113 դեպքից 719 (64.6%) կին նախածննդյան խնամքը ստացել էր
մարզերի, իսկ 389-ը (35.0%)՝ Երևանի բուժհաստատություններում, 4 կին (0,4%)՝
Հայաստանից դուրս, իսկ մեկ կին էլ նախածննդյան խնամք ընդհանրապես չէր
ստացել:

Ընդհանուր ընտրանքում կանանց 20%-ը նախածննդյան խնամքի համար կատարել
էր որոշ վճարումներ (ներառյալ «մաղարիչը» և նվերները) բուժհաստատության
անձնակազմին: Երևանի բուժհաստատություններում կանանց 34.0%-ը, իսկ
մարզերում՝ 12.6%-ը կատարել է վճարումներ նախածննդյան խնամքի համար
(ներառյալ «մաղարիչը» և նվերները), (աղյուսակ 29): Երևանի և մարզերի
բուժհաստատություններում նախածննդյան խնամքի համար վճարումներ կատարած
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կանանց մասնաբաժինների միջև առկա է վիճակագրորեն բարձր հավաստիության
տարբերություն (p<0.001):

Նախածննդյան խնամքի համար որևէ վճարում կատարած կանանց 28.2%-ը վճարել է
մեկ ընդհանուր փաթեթով մատուցվող ծառայությունների համար, ընդ որում՝
Երևանի բուժհաստատություններում մեկ ընդհանուր փաթեթի համար վճարում
կատարել է կանանց 46.8%-ը, իսկ մարզերում՝ 1.1%-ը (մեկ կին), (աղյուսակ 29): Այս
մասնաբաժինների միջև տարբերությունը վիճակագրորեն բարձր հավաստիության է
(p<0.001):

Այն կանայք, ովքեր մեկ ընդհանուր փաթեթով չէին վճարել մատուցվող
նախածննդյան ծառայությունների համար, նշել են, թե նախածննդյան որ
ծառայությունների համար են կատարել վճարումներ (աղյուսակ 29): Այն կանայք,
ովքեր կատարել են վճարումներ (սակայն ոչ մեկ ընդհանուր փաթեթի համար),
ամենից հաճախ հայտնել են, որ վճարել են գերձայնային հետազոտության (63.5%),
լաբորատոր թեստերի (42.3%), բժշկին՝ խորհրդատվություն ստանալու նպատակով
կատարած այցերի (25.0%), բուժքույրերին՝ միջամտությունների (14.7%) և բժշկական
փաստաթղթերի համար (6.4%): Այս ծառայությունները չէին տարբերվում Երևանի և
մարզերի բուժհաստատությունների միջև:

Ընդհանուր ընտրանքում նախածննդյան խնամքի համար որևէ վճարում (ներառյալ
նվերներն ու «մաղարիչը») կատարած և գումարի չափը նշած կանանց շրջանում
վճարված միջին գումարը կազմում էր 25 323 ՀՀ դրամ: Երևանի
բուժհաստատություններում վճարված միջին գումարը կազմում էր 34 988, իսկ
մարզերում՝ 10 471 ՀՀ դրամ (աղյուսակ 29): Երևանի և մարզերի
բուժհաստատությունների միջև այս տարբերությունը վիճակագրորեն բարձր
հավաստիության էր (p<0.001):

145

Աղյուսակ 29. Նախածննդյան խնամքի համար կատարված վճարումներն ըստ
բուժհաստատության տեղակայման
Նախածննդյան խնամքի համար կատարված
վճարումները
Կատարել են որևէ վճարում
(ներառյալ նվերների ու «մաղարիչի» համար
վճարված գումարները), %
Կատարել են մեկ ընդհանուր վճարում
ամբողջ փաթեթով մատուցվող
ծառայությունների համար
(վճարում կատարածների թվից), %
Ընդհանուր վճարումները ՀՀ դրամով
(ներառյալ նվերներն ու «մաղարիչը») նրանց
շրջանում, ովքեր կատարել են վճարումներ և

Երևան

Մարզ

Ընդամենը

N=385
34

N=713
12.6*

N=1098
20.0

N=126

N=87

N=213

46.8
N=126

1.1*
N=82

28.2
N=208

նշել վճարված գումարի չափը,

34,988
(71,570)
30,000
N=380

10,471*
(15,351)
5,000
N=705

25,323
(31,178)
10,000
N=1090

11,601
(25,958)
0
N=56

1,218*
(6,197)
0
N=4

4,832
(16,849)
0
N=60

48,946
(21,305)
20,000
N=67

12,775*
(12,889)
10,000
N=89

46,535
(22680)
50,000
N=156

64.2
43.3
32.8
17.9
4.5

62.9
41.6
19.1
12.4
7.9

63.5
42.3
25.0
14.7
6.4

միջինը (ՍՇ), մեդիան
Ընդհանուր վճարումները ՀՀ դրամով
(ներառյալ նվերներն ու «մաղարիչը»)
միջինում` հարցված մեկ կնոջ հաշվով,

միջինը (ՍՇ), մեդիան
Ընդհանուր վճարումները դրամարկղ ՀՀ
դրամով նրանց շրջանում, ովքեր կատարել
են վճարումներ և նշել վճարված գումարի
չափը, միջինը (ՍՇ), մեդիան
Նրանք, ովքեր կատարել են վճարումներ,
սակայն ոչ մեկ ընդհանուր փաթեթով, վճարել
են հետևյալ ծառայությունների համար. (%)
Գերձայնային հետազոտություն
Լաբորատոր քննություն
Բժիշկների խորհրդատվություն
Բուժքույրերի միջամտություններ
Բժշկական փաստաթղթեր

* Վիճակագրորեն հավաստի տարբերություն Երևանի և մարզերի բուժհաստատությունների միջև (p<0.05):

Միջինում ծննդաբերած մեկ կնոջ հաշվով նախածննդյան խնամքի համար վճարված
գումարների միջինը կազմում էր 4 832 ՀՀ դրամ: Երևանի բուժհաստատություններում
այս գումարը կազմում էր 11 601 ՀՀ դրամ, մինչդեռ մարզերում այն ավելի ցածր էր՝ 1
218 ՀՀ դրամ. տարբերությունը ունի վիճակագրորեն բարձր հավաստիություն
(p<0.001) (աղյուսակ 29):
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Ընդհանուր ընտրանքում 60 կին հայտնել է, որ կատարել է վճարումներ դրամարկղ, և
այդ գումարը միջինում կազմել է 46,535 դրամ: Երևանի բուժհաստատություններում
56 կին հայտնել է, որ վճարումներ է կատարել դրամարկղ, և այդ գումարը միջինում
կազմել է 48,946 ՀՀ դրամ: Մարզի բուժհաստատություններում միայն 4 կին է
վճարումներ կատարել դրամարկղ, և միջին գումարը կազմել է 12,775 ՀՀ դրամ, որը
վիճակագրորեն հավաստի կերպով ավելի ցածր է, քան Երևանի
բուժհաստատություններում (p<0.005), (աղյուսակ 29):

Նախածննդյան խնամքի համար վճարումներ կատարած (ներառյալ նվերներն ու
«մաղարիչը») երևանաբնակ կանանց մասնաբաժինը հավաստիորեն ավելի բարձր է,
քան այլ քաղաքներում և գյուղերում բնակվողներինը (երկու անգամ ավելի բարձր է
Երևանում, p<0.001 երկու համեմատությունների համար էլ), (աղյուսակ 30):

Աղյուսակ 30. Նախածննդյան խնամքի համար կատարված վճարումներն ըստ
բնակավայրի
Նախածննդյան խնամքի համար կատարված
վճարումները
Կատարել են որևէ վճարում
(ներառյալ նվերների ու «մաղարիչի» համար
կատարված վճարումները) %
Ընդհանուր վճարումները ՀՀ դրամով
(ներառյալ նվերներն ու «մաղարիչը»), նրանց
շրջանում, ովքեր կատարել են վճարումներ և

Երևան

Այլ քաղաք

Գյուղ

N=334
33.2*

N=386
13.7

N=383
14.9

N=108

N=48

N=53

նշել վճարված գումարի չափը,

33,134†
(36,633)
27,500

15,231
(18,769)
6,500

32,028
(101,692)
8,000

միջինը (ՍՇ), մեդիան

* Վիճակագրորեն հավաստի տարբերություն Երևանի և մյուս երկու բնակավայրերի միջև (p<0.01)։
† Վիճակագրորեն հավաստի տարբերություն Երևանի և այլ քաղաքների բնակիչների միջև (p<0.01)։

Նախածննդյան խնամքի համար վճարված գումարների (ներառյալ նվերներն ու
«մաղարիչը») միջինը վիճակագրորեն հավաստի կերպով ավելի բարձր էր Երևանում,
քան այլ քաղաքներում բնակվողների շրջանում (երկու անգամ ավելի բարձր է
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Երևանում, p<0.001), իսկ գյուղում բնակվողները միջինում գրեթե նույն գումարն են
վճարել, ինչ որ՝ Երևանում բնակվողները:

Մանկաբարձական ծառայությունների համար կատարված վճարումները
Ընդհանուր 1113-ից 623 կին (56.0%) ծննդաբերել է մարզերի ծննդատներում, 485 կին
(43,6%)՝ Երևանի ծննդատներում, 5 կին էլ (0.4%)՝ Հայաստանի սահմաններից դուրս:

Գրեթե բոլոր հարցված կանայք (97.7%) ստացել են Ծննդօգնության պետական
հավաստագիրը (Երևանի բուժհաստատություններում ծննդաբերածների 97,1%-ը և
մարզերում ծննդաբերածների 98.2%-ը), (աղյուսակ 31):

Ընդհանուր ընտրանքում կանանց 34.2%-ը կատարել է որոշակի վճարումներ
(ներառյալ նվերներն ու «մաղարիչը») մանկաբարձական ծառայությունների համար:
Երևանի բուժհաստատություններում կանանց 41.3%-ը և մարզերի
բուժհաստատություններում՝ 28.6%-ը հայտնել է, որ ծննդատանը գտնվելու
ընթացքում կատարել է վճարումներ (ներառյալ նվերներն ու «մաղարիչը»), (աղյուսակ
31): Երևանի և մարզերի միջև հայտնաբերված տարբերությունը վիճակագրորեն
բարձր հավաստիության է (p<0.001):

Այն կանանց շրջանում, ովքեր կատարել են վճարումներ և հայտնել վճարված
գումարի չափը, մանկաբարձական ծառայությունների համար կատարված
ընդհանուր վճարումների միջին գումարը (ներառյալ նվերներն ու «մաղարիչը»)
կազմում է 44 523 ՀՀ դրամ: Երևանի բուժհաստատություններում վճարված
գումարների միջինը կազմում է 58 763 ՀՀ դրամ, իսկ մարզերի
բուժհաստատություններում՝ 28 235 ՀՀ դրամֈ Այս տարբերությունը վիճակագրորեն
բարձր հավաստիության է (p<0.001), (աղյուսակ 31):

148

Միջինում հարցված մեկ կնոջ հաշվով վճարված միջին գումարը (ներառյալ նվերներն
ու «մաղարիչը») կազմում էր 13 921 ՀՀ դրամ (Երևանի բուժհաստատություններում՝
22502 ՀՀ դրամ, իսկ մարզերի բուժհաստատություններում՝ 7 927 դրամ. p<0.001):

Երևանի և մարզերի բուժհաստատություններում նվերների ու «մաղարիչի» համար
ծախսեր կատարած կանանց մասնաբաժինները չէին տարբերվում (25,4%՝ Երևանում
և 25,7%՝ մարզերում): Նվերների ու «մաղարիչի» համար ծախսված միջին գումարը
(այն կանանց շրջանում, ովքեր հայտնել են վճարված գումարի չափը) կազմում էր
28545 ՀՀ դրամ: Երևանի բուժհաստատություններում նվերների ու «մաղարիչի»
համար ծախսված միջին գումարը վիճակագրորեն հավաստի կերպով ավելի բարձր
էր, քան մարզերի բուժհաստատություններում (41 895 ՀՀ դրամ՝ 19 978 ՀՀ դրամի
նկատմամբ. p<0.001): Հարցված բոլոր կանանց շրջանում (հարցված մեկ կնոջ հաշվով)
ըստ բուժհաստատության տեղակայման հաշվարկվել է նվերների ու «մաղարիչի»
համար ծախսված միջին գումարը, որը կազմել է 5 735 ՀՀ դրամ (7,506 ՀՀ դրամ՝
Երևանի և 4 353 ՀՀ դրամ՝ մարզերի բուժհաստատություններում ծննդաբերած մեկ
կնոջ հաշվով. բուժհաստատությունների միջև տարբերությունը վիճակագրորեն
հավաստի չէ), (աղյուսակ 31):

Մանկաբարձական ծառայությունների համար կատարված ընդհանուր վճարումների
(ներառյալ նվերներն ու «մաղարիչը») և միայն նվերների ու «մաղարիչի» համար
կատարված վճարումների միջին գումարների տարբերությունը (վճարում կատարած
կանանց շրջանում) բոլոր բուժհաստատություններում կազմում է 11 190 ՀՀ դրամ
(18,458 դրամ՝ Երևանի և 6 457 դրամ՝ մարզերի հաստություններում. Երևանի և
մարզերի բուժհաստատությունների միջև տարբերությունը վիճակագրորեն
հավաստի չէ, p>0.05), (աղյուսակ 31): Այս երկու վճարումների միջին գումարների
միջև տարբերությունը միջինում հարցված մեկ կնոջ հաշվով կազմում էր 1 095 ՀՀ
դրամ բոլոր բուժհաստատություններում (3 230 դրամ՝ Երևանի և 1 354 դրամ՝ մարզերի
բուժհաստատություններում. տարբերությունը վիճակագրորեն հավաստի չէ):
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Դրամարկղ կատարված վճարումների միջին գումարը (այն կանանց շրջանում, ովքեր
վճարել են դրամարկղ և հայտնել վճարված գումարի չափը) կազմում էր 52 258 ՀՀ
դրամ (56 779 դրամ՝ Երևանի և 19 500 դրամ՝ մարզերի բուժհաստատություններում.
այս տարբերությունը վիճակագրորեն բարձր հավաստիության է, p<0.001), (աղյուսակ
31): Հարցված բոլոր կանանց շրջանում հաշվարկված միջին գումարը կազմում էր
3,205 ՀՀ դրամ (7 082 դրամ՝ Երևանի և 255 դրամ՝ մարզերի
բուժհաստատություններում. տարբերությունը վիճակագրորեն բարձր
հավաստիության է, p<0.001):

Տարբեր մանկաբարձական ծառայությունների համար կատարված վճարումների
տեսակները համեմատելու դեպքում (աղյուսակ 31) պարզվում է, որ ամենից հաճախ
վճարումներ կատարվել են բժիշկներին՝ բուժման համար (41.6%), բուժքույրերին՝
միջամտությունների համար (30.9%), հիվանդասենյակի և հատուկ ծառայությունների
համար (26.7%), մայրապետերին (13,6%), մոր և երեխայի խնամքի պարագաների
(13,6%), բժշկին ընտրելու (8,6%), դեղորայքի/բժշկական պարագաների (7,5%),
լաբորատոր թեստերի (4,7%) և գործիքային հետազոտությունների համար (2,5%):

Երևանի և մարզերի բուժհաստատությունների միջև հայտնաբերվել է
հիվանդասենյակի և հատուկ ծառայությունների (8.8 անգամ բարձր է Երևանում,
p<0.001), բժշկին ընտրելու (8.7 անգամ բարձր է Երևանում, p<0.001), գործիքային
հետազոտությունների (7 անգամ բարձր է Երևանում, p<0.05) համար կատարված
վճարումների վիճակագրորեն հավաստի տարբերություն: Այլ ծառայությունների
համար կատարված վճարումները նմանատիպ էին Երևանի և մարզերի
բուժհաստատություններում:

Աղյուսակ 31: Մանկաբարձական ծառայությունների համար կատարված
վճարումներն ըստ բուժհաստատության տեղակայման
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Մանկաբարձական ծառայությունների համար
կատարված վճարումները
Հարցմանը մասնակցած կանայք, ովքեր ստացել են
ծննդօգնության պետական հավաստագիրը, %
Կատարել են որևէ վճարում (ներառյալ նվերների ու
«մաղարիչի» համար վճարված գումարները), %
Ընդհանուր վճարումները ՀՀ դրամով (ներառյալ
նվերների ու «մաղարիչի» համար վճարված
գումարները) նրանց շրջանում, ովքեր կատարել են

N=484
97.1
N=480
41.3
N=175

N=620
98.2
N=615
28.6*
N=153

Ընդամեն
ը
N=1106
97.7
N=1095
34.2
N=328

58,763
(60,135)
40,000
N=457
22,502
(46,279)
0

28,235*
(31,063)
20,000
N=592
7,297*
(20,030)
0

44,523
(51,043)
30,000
N=1049
13,921
(35,205)
0

Նվերների ու «մաղարիչի» համար գումար վճարած
հարցվողների մասնաբաժինը, %
Նվերների ու «մաղարիչի» համար գումար վճարած
հարցվողների մասնաբաժինը նրանց շրջանում, ովքեր
կատարել են վճարումներ և հայտնել վճարված
գումարի չափը), միջինը (ՍՇ), մեդիան
Նվերների ու «մաղարիչի» համար վճարված
գումարները՝

N=480
25.4
N=86
41,895
(56,937)
23,500

N=615
25.7
N=134
19,978*
(19,031)
15,000

N=1095
25.6
220
28,545
(39,917)
20,000

N=480

N=615

N=1095

միջինում մեկ հարցված կնոջ հաշվով, միջինը (ՍՇ),

7,506
(28,878)
0
N=84
18,458
(35,233)
0

4,353
(12,107)
0
N=129
6,457*
(18,143)
0

5,735
(21,210)
0
N=213
11,190
(26,820)
0

N=480
3,230
(16,260)
0
N=58
56,779
(34,661)
52,500

N=615
1,354
(8,692)
0
N=8
19,500*
(14,629)
20,000

N=1095
1,095
(12,611)
0
N=66
52,258
(35,026)
40,000

N=465
7,082
(22,367)
0
N=189

N=611
255*
(2,716)
0
N=170

N=1076
3,205
(15,217)
0
N=359

37.2
32.3

46.5
29.4

41.6
30.9

վճարումներ և հայտնել վճարված գումարի չափը,

միջինը (ՍՇ), մեդիան
Ընդհանուր վճարումները ՀՀ դրամով (ներառյալ
նվերների ու «մաղարիչի» համար վճարված
գումարները) միջինում՝ հարցված մեկ կնոջ հաշվով,

միջինը (ՍՇ), մեդիան

մեդիան
Ընդհանուր վճարումների և նվերների ու «մաղարիչի»
համար արված վճարումների միջին գումարների
տարբերությունը նրանց շրջանում, ովքեր կատարել են
վճարումներ, միջինը (ՍՇ), միջնարժեքը
Ընդհանուր վճարումների և նվերների ու «մաղարիչի»
համար արված վճարումների միջին գումարների
տարբերությունը բոլոր հարցվողների շրջանում
Դրամարկղ կատարված ընդհանուր վճարումները
նրանց շրջանում, ովքեր կատարել են վճարումներ
դրամարկղ և հայտնել վճարված գումարի չափը,

միջինը (ՍՇ), մեդիան
Դրամարկղ կատարված ընդհանուր վճարումները
միջինում՝ հարցված մեկ կնոջ հաշվով, միջինը (ՍՇ),

մեդիան
Նրանց թվից, ովքեր կատարել են հետևյալ
վճարումները. (%)
Բժիշկներին
Բուժքույրերին՝ միջամտությունների համար

Երևան

Մարզ
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Մայրապետերին
Հիվանդասենյակի և հատուկ ծառայությունների
(սնունդ, հեռուստացույցի և այլն) համար
Մոր և մանկան խնամքի պարագաների (ներառյալ
դեղատնից գնվածը) համար
Բժշկին ընտրելու համար
Դեղորայքի/բժշկական պարագաների (ներառյալ
դեղատնից գնվածը) համար
Լաբորատոր թեստերի համար
Գործիքային հետազոտությունների (գերձայնային
հետազոտություն, ԷՍԳ և այլն ) համար

24.3
46.0

21.2
5.3*

22.8
26.7

14.3

13.5

13.8

14.8
6.3

1.8*
8.8

8.6
7.5

4.8
4.2

4.7
0.6*

4.7
2.5

* Վիճակագրորեն հավաստի տարբերություն Երևանի և մարզերի բուժհաստատությունների միջև (p≤0.05)։

Ծննդատանը գտնվելու ընթացքում մանկաբարձական ծառայությունների համար
վճարում կատարած կանանց մասնաբաժինը տարբեր էր բոլոր երեք տիպի
բնակավայրերում. Երևանում բնակվողներն ավելի հաճախ, իսկ այլ քաղաքներում
բնակվողներն ավելի հազվադեպ էին վճարումներ կատարելֈ Երևանում բնակվող
կանայք 1,7 անգամ ավելի հաճախ էին վճարումներ կատարել, քան այլ քաղաքներում
բնակվողները (p<0.001) և 1,3 անգամ ավելի շատ, քան գյուղերում բնակվողները
(p<0.05), (աղյուսակ 32):

Երևանի բնակիչների շրջանում մանկաբարձական ծառայությունների համար
կատարված ընդհանուր վճարումների (ներառյալ նվերներն ու «մաղարիչը») միջին
գումարն ավելի բարձր էր, քան այլ քաղաքների և գյուղերի բնակիչներինը (p<0.005
երկու համեմատությունների համար էլ), (աղյուսակ 32):

Նվերներների ու «մաղարիչի» համար կատարված ծախսերի հաճախականությունը
հավաստիորեն տարբեր չէր բոլոր երեք տիպի բնակավայրերի միջև (աղյուսակ 32):
Նվերների ու «մաղարիչի» համար կատարված ծախսերի միջին գումարը տարբեր էր
միայն Երևանում և այլ քաղաքներում բնակվող կանանց միջև (38 063 դրամ
(Երևանում բնակվող կանանց շրջանում)՝ 21 296 դրամի (այլ քաղաքներում բնակվող
կանանց շրջանում) համեմատությամբ):
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Աղյուսակ 32. Մանկաբարձական ծառայությունների համար կատարված
վճարումներն ըստ բնակավայրի
Մանկաբարձական ծառայությունների
համար կատարված վճարումները
Կատարել են որևէ վճարում (ներառյալ
նվերների ու «մաղարիչի» համար
վճարած գումարները), %
Ընդհանուր վճարումները ՀՀ դրամով
(ներառյալ նվերների ու «մաղարիչի»
համար վճարած գումարները), նրանց
թվից, ովքեր կատարել են
վճարումներ և հայտնել վճարված
գումարի չափը, միջինը (ՍՇ)
Նվերների ու «մաղարիչի» համար
գումար վճարած հարցվողների
մասնաբաժինը, %
Նվերների ու «մաղարիչի» համար
կատարված վճարումների միջին
գումարը նրանց թվից, ովքեր կատարել
են վճարումներ և հայտնել վճարված
գումարի չափը, միջինը (ՍՇ), մեդիան

Երևան

Այլ քաղաք

Գյուղ

N=330

N=381

N=384

43.9%†
N=130

26.5†
N=85

33.3†
N=113

56,973*
(56,078)

34,959
(40,301)

37,394
(56,656)

N=330
27.0

N=381
22.0

N=384
27.9

N=63

N=71

N=86

38,063†
(45,380)

21,296†
(21,876)

27,558
(45,786)

* Վիճակագրորեն հավաստի տարբերություն Երևանի և այլ քաղաքների միջև (p<0.01)ֈ
† Վիճակագրորեն հավաստի տարբերություն տարբեր տիպի բնակավայրերի միջև (p≤0.05)ֈ

Կանանց գրեթե մեկ հինգերորդը (21,7%) ենթարկվել է կեսարյան հատման ինչպես
Երևանի, այնպես էլ 10 մարզերի բուժհաստատություններում: Երևանի
բուժհաստատություններում կանանց 32,7%-ը, մարզերի բուժհաստատություններում՝
13,6%-ի համեմատությամբ, ենթարկվել է կեսարյան հատմանֈ Այս տարբերությունը
վիճակագրորեն բարձր հավաստիության է (p<0.001), (աղյուսակ 33)ֈ

Բնական ճանապարհով ծննդաբերած կանանց 32,5%-ը և կեսարյան հատման
միջոցով ծննդաբերած կանանց 39,7%-ը կատարել է որոշ վճարումներ (ներառյալ
նվերներն ու «մաղարիչը») մանկաբարձական ծառայությունների համարֈ
Ցուցանիշների տարբերությունը վիճակագրորեն հավաստի է (p<0.05)ֈ

Աղյուսակ 33. Մանկաբարձական ծառայությունների համար կատարված
վճարումներն ըստ ծննդաբերման եղանակի
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Մանկաբարձական ծառայությունների համար
կատարված վճարումները
Կատարել են որևէ վճարում (ներառյալ նվերների ու
«մաղարիչի» համար
վճարված գումարները), %
Ընդհանուր վճարումները ՀՀ դրամով (ներառյալ
նվերների ու «մաղարիչի» համար վճարված
գումարները)
նրանց շրջանում, ովքեր կատարել են վճարումներ և
հայտնել վճարված գումարի չափը, միջինը (ՍՇ),

մեդիան
Նվերների ու «մաղարիչի» համար կատարված
վճարումները՝ միջինում մեկ հարցված կնոջ հաշվով,

միջինը (ՍՇ), մեդիան
Նվերների ու «մաղարիչի» համար
վճարում կատարած հարցվողների մասնաբաժինը, %
Նվերների ու «մաղարիչի» համար կատարված
վճարումները նրանց թվից, ովքեր կատարել են
վճարումներ և հայտնել վճարված գումարի չափը,

միջինը (ՍՇ), մեդիան
Նվերների ու «մաղարիչի» համար կատարված
վճարումները միջինում՝ հարցված մեկ կնոջ հաշվով,

միջինը (ՍՇ), մեդիան

Բնական
ճանապարհով
N=837

Կեսարյան
հատում

Ընդամենը

N=229

N=1095

32.5
N=238

39.7*
N=79

34.2
N=328

39,368
(53,730)
20,000

59,354*
(41,504)
50,000

44,523
(51,043)
30,000

N=803
11,668
(34.303)
0
N=837
25.7
N=174
25,816
(40,766)
15,000

N=217
21,609*
(37,967)
0
N=229
25.3
N=42
41,476*
(35,490)
30,000

N=1049
13,921
(35,205)
0
N=1095
25.6
N=220
28,545
(39,917)
20,000

N=837
5,367
(21,302)
0

N=229
7,607
(22,029)
0

N=1095
5,735
(21,210)
0

* Վիճակագրորեն հավաստի տարբերություն բնական ճանապարհով ծննդաբերման և կեսարյան հատման միջև
(p<0.05)։

Վճարված միջին գումարը (այն կանանց շրջանում, ովքեր կատարել են վճարումներ և
նշել վճարված գումարի չափը) կազմել է 39 368 ՀՀ դրամ՝ բնական ճանապարհով
ծննդաբերման և 59 354 ՀՀ դրամ՝ կեսարյան հատման համարֈ Այս տարբերությունը
վիճակագրորեն հավաստի է (p<0.05): Ընդհանուր վճարված միջին գումարը միջինում
հարցված մեկ կնոջ հաշվով կազմում է 11 668 ՀՀ դրամ բնական ճանապարհով
ծննդաբերման և 21 609 ՀՀ դրամ կեսարյան հատման համար (տարբերությունը
հավաստի է, p<0,001): Նվերների ու «մաղարիչի» համար գումար վճարած կանանց
մասնաբաժիններն ըստ ծննդաբերման եղանակի վիճակագրորեն հավաստի կերպով
չէին տարբերվում (տարբերությունը կազմում էր 25%): Սակայն նվերների ու
«մաղարիչի» համար կատարված վճարումների միջին գումարը հավաստիորեն ավելի
բարձր էր կեսարյան հատման (41 476 ՀՀ դրամ), քան բնական ճանապարհով
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ծննդաբերման (25 816 ՀՀ դրամ) համար: Նույն միջին գումարը մեկ հարցված կնոջ
հաշվով կազմում էր 5 367 ՀՀ դրամ՝ բնական ճանապարհով ծննդաբերման և 7 607 ՀՀ
դրամ՝ կեսարյան հատման համարֈ Այս տարբերությունը վիճակագրորեն հավաստի
չէ (աղյուսակ 33):

Ժամանակային վերլուծություն
Կատարվել է անօրինական վճարումների ցուցանիշների ժամանակային
վերլուծություն՝ ընդգրկելով 2008 թ. հուլիսից մինչև 2011թ. հունիսն ընկած
ժամանակահատվածը՝ այս ցուցանիշների կիսամյակային, ըստ տարվա
եղանակների, հնարավորության դեպքում նաև՝ ամսական փոփոխությունները
գնահատելու նպատակով: Թեև ընդհանուր վճարումների և «մաղարիչի» համար
կատարված վճարումների ցուցանիշները ժամանակի ընթացքում ենթարկվել են որոշ
փոփոխությունների, սակայն այդ ցուցանիշների՝ ամսական, ըստ տարվա
եղանակների կամ կիսամյակային որևէ պարբերական փոփոխություն չի
հայտնաբերվել: Նույնը վերաբերում է նաև մեկ հարցված կնոջ հաշվով կատարված
վճարումների միջին գումարին: Պատկերներ 8-ում և 9-ում ներկայացված են որևէ
վճարում կատարած (ներառյալ նվերներն ու «մաղարիչը») կանանց
մասնաբաժինների և մեկ հարցված կնոջ հաշվով (հարցված բոլոր կանանցից)
վճարված միջին գումարի (ներառյալ նվերներն ու «մաղարիչը») փոփոխությունները
ժամանակի ընթացքում (խմբավորված ըստ 6 ամիսների՝ կիսամյակների) ամբողջ
ընտրանքի համար և ըստ բուժհաստատության տեղակայման: Պատկերներ 10-ում և
11-ում ցույց են տրված նվերների ու «մաղարիչի» համար վճարում կատարած
կանանց մասնաբաժինների փոփոխությունները ժամանակի ընթացքում, իսկ
պատկերներ12-ում և 13-ում՝ այդ նույն ցուցանիշի փոփոխությունները ժամանակի
ընթացքում ըստ ծննդաբերման եղանակի8: Այս ցուցանիշներից ոչ մեկի՝
վիճակագրորեն հավաստի որևէ փոփոխություն (ո՛չ նվազում, ո՛չ էլ աճ) ժամանակի

8

Հարցվողների փոքր թվի պատճառով հնարավոր չէր կատարել նվերների ու «մաղարիչի» համար
արված վճարումների միջին գումարի ժամանակային վերլուծություն ըստ ծննդաբերման եղանակի:
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ընթացքում չի հայտնաբերվել (յուրաքանչյուր ժամանակային վերլուծության pարժեքը ներկայացված է համապատասխան պատկերների ստորին մասում):

ՆՕՎԱ Ծրագրի տնային տնտեսությունների հետազոտությունը ցույց տվեց, որ
ստվերային վճարումները հավաստիորեն և զգալի իջան ԾՊՀ ծրագրի ներդրումից
հետո` իջնելով 91.0%-ից 2006թ-ին մինչև 21.5% 2009թ-ին: Ներկա հետազոտությունը
ցույց տվեց, որ 2008 թ. հուլիսից մինչև 2011 թ. հունիս ընկած ժամանակահատվածում
ըստ կիսամյակների, տարվա եղանակների և ամիսների կատարված ժամանակային
վերլուծությունը չի հայտնաբերել անօրինական կամ այլ վճարումների ցուցանիշների
վիճակագրորեն հավաստի որևէ փոփոխություն (ո՛չ աճ, ո՛չ էլ նվազում) ԾՊՀ ծրագրի
ներդրումից հետո ընկած ժամանակահատվածում:
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Պատկեր 8. Մանկաբարձական ծառայությունների համար վճարում (ներառյալ
նվերների ու «մաղարիչի» համար վճարված գումարները) կատարած կանանց
տոկոսը. ըստ կիսամյակների ժամանակային վերլուծություն 2008 թ. հուլիսից մինչև
2011 թ. հունիսն ընկած ժամանակահատվածում (ըստ հաստատության
տեղակայման)

Վիճակագրորեն հավաստի ոչ մի տարբերություն ընդհանուր ընտրանքի (p=0.775), Երևանի (p=0.810) և մարզերի
(p=0.357) բուժհաստատությունների միջև:
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Պատկեր 9. Մանկաբարձական ծառայությունների համար կատարված ծախսերի
միջին գումարը ՀՀ դրամով (ներառյալ նվերների ու «մաղարիչի» համար կատարված
ծախսերը) հարցված բոլոր կանանց շրջանում. ըստ կիսամյակների ժամանակային
վերլուծություն 2008 թ. հուլիսից մինչև 2011 թ. հունիսն ընկած
ժամանակահատվածում (ըստ հաստատության տեղակայման)

Վիճակագրորեն հավաստի ոչ մի տարբերություն ընդհանուր ընտրանքի (p=0.501), Երևանի (p=0.503) և մարզերի
(p=0.308) բուժհաստատությունների միջև:
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Պատկեր 10. Մանկաբարձական ծառայությունների նվերների ու «մաղարիչի» համար
վճարումներ կատարած կանանց տոկոսը. ըստ կիսամյակների ժամանակային
վերլուծություն 2008 թ. հուլիսից մինչև 2011 թ. հունիսն ընկած
ժամանակահատվածում (ըստ հաստատության տեղակայման)

Վիճակագրորեն հավաստի ոչ մի տարբերություն ընդհանուր ընտրանքի (p=0.473), Երևանի (p=0.173) և մարզերի
(p=0.731) բուժհաստատությունների միջև:
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Պատկեր 11. Մանկաբարձական ծառայությունների նվերների ու «մաղարիչի» համար
կատարած ծախսերի միջին գումարը բոլոր հարցվողների շրջանում. ըստ
կիսամյակների ժամանակային վերլուծություն 2008 թ. հուլիսից մինչև 2011 թ. հունիսն
ընկած ժամանակահատվածում (ըստ հաստատության տեղակայման)

Վիճակագրորեն հավաստի ոչ մի տարբերություն ընդհանուր ընտրանքի (p=0.374), Երևանի (p=0.697) և մարզերի
(p=0.732) բուժհաստատությունների միջև:
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Պատկեր 12. Մանկաբարձական ծառայությունների համար վճարում (ներառյալ
նվերների ու «մաղարիչի» համար կատարված վճարումները) կատարած կանանց
տոկոսը. ժամանակային վերլուծություն ըստ կիսամյակների, 2008թ. հուլիսից մինչև
2011 թ. հունիսն ընկած ժամանակահատվածում, ըստ ծննդաբերման եղանակի

Վիճակագրորեն հավաստի ոչ մի տարբերություն ընդհանուր ընտրանքի (p=0.775), բնական ճանապարհով
ծննդաբերման (p=0.411) և կեսարյան հատման համար (p=0.316):
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Պատկեր 13. Մանկաբարձական ծառայությունների համար կատարված ծախսերի
միջին գումարը ՀՀ դրամով (ներառյալ նվերների ու «մաղարիչի» համար կատարված
ծախսերը) հարցված բոլոր կանանց շրջանում. ըստ կիսամյակների ժամանակային
վերլուծություն 2008 թ. հուլիսից մինչև 2011 թ. հունիսն ընկած
ժամանակահատվածում (ըստ ծննդաբերման եղանակի)

Վիճակագրորեն հավաստի ոչ մի տարբերություն ընդհանուր ընտրանքի (p=0.501), բնական ճանապարհով
ծննդաբերման (p=0.372) և կեսարյան հատման միջև (p=0.339):
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Հավելված 1. Հետազոտության հարցաթերթիկը

ºñ»Ë³ÛÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ Íñ³·ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙ
ØÇçÝ³Å³ÙÏ»ï ·Ý³Ñ³ïáõÙ
1. Ð³ñó³½ñáõó³í³ñÇ ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ ______________________________________
2. ²Ùë³ÃÇíÁ (ûñ/³ÙÇë/ï³ñÇ) ___/___/___
2.1 Ð³ñó³½ñáõÛóÁ ëÏë»Éáõ Å³ÙÁ ____:____
3. ºñ»Ë³ÛÇ ï³ñµ»ñ³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñÁ __ __ __ __
4. Ø³ñ½___________________________
5. àñï»±Õ ¿ »ñ»Ë³Ý ³åñáõÙ:

4.1 ø³Õ³ù/·ÛáõÕ ______________

âÎ²ð¸²È
1. ºñ¨³ÝáõÙ
2. ²ÛÉ ù³Õ³ùáõÙ
3. ¶ÛáõÕáõÙ

6. ºñ»Ë³ÛÇ ÍÝÝ¹Û³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ

____ / ____ / ________ (ûñ, ³ÙÇë, ï³ñÇ)

7. ºñ»Ë³ÛÇ ë»éÁ

âÎ²ð¸²È

8. Ò»ñ Ï³åÁ »ñ»Ë³ÛÇ Ñ»ï

1. îÕ³
2. ²ÕçÇÏ
1. Ø³Ûñ
2. ²ÛÉ ËÝ³Ù³Ï³É
(Ýß»É)_____________________

9. ºñ»Ë³Ý Çñ áÕç ÏÛ³ÝùÇ ÁÝÃ³óùáõÙ
ù³ÝÇ± ³Ý·³Ù ¿ ÑÇí³Ý¹³Ýáó å³éÏ»É:

___________

ÀÝïñáõÃÛ³Ý Ó¨áí ÁÝïñí³Í ¹»åùÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÁ. âÎ²ð¸²È, ÜÞºÈ:
10. a.ÐáëåÇï³É³óÙ³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ ___________ (ûñ, ³ÙÇë, ï³ñÇ)
Ïá¹Á ________

b.ÐÇí³Ý¹³ÝáóÇ

ÐÆÞºòàôØ Ð²ðò²¼ðàôò²ì²ðÆ Ð²Ø²ð. ËÝ¹ñáõÙ »Ýù ÑÇß»É ¨ Ñ³ñóíáÕÇÝ Ñ³ÛïÝ»É, áñ
Ñ»ï³·³ µáÉáñ Ñ³ñó»ñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý ÀÝïñáõÃÛ³Ý Ó¨áí ÁÝïñí³Í ¹»åùÇÝ:
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ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ
11.

ÜÞºÈ` ºðºÊ²Ü ÎºÜ¸²ÜÆ ¾, Âº Ø²Ð²ò²Ì:

12.

à±ñÝ ¿ñ »ñ»Ë³ÛÇ í»ñçÝ³Ï³Ý ³ËïáñáßáõÙÁ
(¹Ç³·Ýá½Á):

13.

ÆÝãå»±ë »ù ¹ÇÙ»É ÑÇí³Ý¹³Ýáó:

(âÎ²ð¸²È)
1. Î»Ý¹³ÝÇ
2. Ø³Ñ³ó³Í
____________________________________
88. â·Çï»Ù/â»Ù ÑÇßáõÙ
1.
2.
3.
4.

ÆÝùÝáõñáõÛÝ
Þï³å û·ÝáõÃÛ³Ùµ
î»Õ³Ù³ë³ÛÇÝ µáõÅ³ßË³ïáÕÇ ËáñÑñ¹áí
î»Õ³÷áËí»É »Ù ÍÝÝ¹³ïÝÇó (Ýß»ù
ÍÝÝ¹³ïáõÝÁ) _____________________
5. î»Õ³÷áËí»É »Ù ³ÛÉ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇó (Ýß»ù

ÑÇí³Ý¹³ÝáóÁ)________________

6. ²ÛÉ (Ýß»ù)__________________________
88. â·Çï»Ù/â»Ù ÑÇßáõÙ
14.

ÐÇí³Ý¹³Ýáó å³éÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ áõÝ»ó»±É »ù
åáÉÇÏÉÇÝÇÏ³ÛÇ/³ÙµáõÉ³ïáñÇ³ÛÇ ·ÉË³íáñ
µÅßÏÇó áõÕ»·Çñ µáõÅÑ³ëï³ïáõÃÛ³Ý
ÏÝÇùáí (§å»ã³ïáí¦):

14.1 ÐÇí³Ý¹³Ýáó Ý»ñÏ³Û³óñ»±É »ù »ñ»Ë³ÛÇ
³éáÕçáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ÇñÁ:
15.

ø³ÝÇ± ûñ ¿ Ò»ñ »ñ»Ë³Ý å³éÏ»É
ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ:

16.

ÐÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ »ñ»Ë³ÛÇ µáõÅÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
áñ¨¿ ·áõÙ³ñ í×³ñ»±É »ù (³Û¹ ÃíáõÙ Ý³¨
§Ù³Õ³ñÇãÁ¦):
Ð²ðò²¼ðàôò²ì²ðÆÜ. ³ë³ó»ù Ñ³ñóíáÕÇÝ, áñ

ãÝ»ñ³éÇ ÍÝÝ¹³µ»ñáõÃÛ³Ý Ù³Õ³ñÇãÁ, »Ã»
»ñ»Ë³Ý »Õ»É ¿ Ýáñ³ÍÇÝ ¨ ÑáëåÇï³É³óí»É
ÝáõÛÝ ÍÝÝ¹³ï³ÝÁ, áñï»Õ ÍÝí»É ¿:
17.

18.

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ, áñù³±Ý ·áõÙ³ñ »ù
Í³Ëë»É ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ »ñ»Ë³ÛÇ µáõÅÙ³Ý
ÁÝÃ³óùáõÙ (³Û¹ ÃíáõÙ Ý³¨` §Ù³Õ³ñÇãÇ¦
Ñ³Ù³ñ):
²Ûë ·áõÙ³ñÇó áñù³±ÝÝ ¿ ÙáõÍí»É ¹ñ³Ù³ñÏÕ
(§Ï³ëë³¦):

18.1 ¸áõù Ï³ï³ñ»±É »ù Ù»Ï ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ í×³ñáõÙ`
µáÉáñ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

1. ²Ûá
2. àã
88. â·Çï»Ù/â»Ù ÑÇßáõÙ
1. ²Ûá
2. àã (ÇÝãáõ±____________________________)
88. â·Çï»Ù/â»Ù ÑÇßáõÙ
úñ»ñÇ ÃÇíÁ _______________
88. â·Çï»Ù/â»Ù ÑÇßáõÙ
1. ²Ûá
2. àã  ²Ýó»ù Ð. 21-ÇÝ
3. ì×³ñ»É ¿ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃ.-Á 

²Ýó»ù Ð. 21-ÇÝ

88. â·Çï»Ù/â»Ù ÑÇßáõÙ  ²Ýó»ù Ð. 21-ÇÝ

99. ²ÝÏ»ÕÍ ã¿ (Ýß»ù` ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ï³ëË³ÝÇó
µ³óÇ, »Ã» ½·áõÙ »ù, áñ å³ï³ëË³ÝÝ
³ÝÏ»ÕÍ ã¿)
_________________¹ñ³Ù
88. â·Çï»Ù/â»Ù ÑÇßáõÙ  ²Ýó»ù Ð.18.1-ÇÝ

_________________¹ñ³Ù
88. â·Çï»Ù/â»Ù ÑÇßáõÙ
1. ²Ûá  ²Ýó»ù Ð. 20-ÇÝ
2. àã
88. â·Çï»Ù/â»Ù ÑÇßáõÙ
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ºñ»Ë³ÛÇ ÑÇí³Ý¹³Ýáó³ÛÇÝ µáõÅÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í í×³ñáõÙÝ»ñÁ
Î²ð¸²È. ÐÇÙ³ »ë Ïáõ½»Ç ÇÙ³Ý³É, Ã» Ç±Ýã Í³Ëë»ñ »ù ³ñ»É ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ »ñ»Ë³ÛÇ
µáõÅÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ: ÊÝ¹ñáõÙ »Ù, áñ ³ÝÏ»ÕÍ ÉÇÝ»ù ¨ ÷áñÓ»ù ÑÇß»É Ò»ñ µáÉáñ ïÇåÇ
Í³Ëë»ñÁ` Ï³åí³Í »ñ»Ë³ÛÇ ÑÇí³Ý¹³Ýáó³ÛÇÝ µáõÅÙ³Ý Ñ»ï:

19.

³. ¸áõù í×³ñ»±É »ù, ³ñ¹Ûáù.

19.1

ºñ»Ë³ÛÇÝ µáõÅáÕ
µÅÇßÏÝ»ñÇÝ
(ãÑ³ßí³Í
§Ù³Õ³ñÇãÁ¦ ¨
Ýí»ñÝ»ñÁ)

1. ²Ûá
2. àã  ²Ýó»ù Ð.19.2-ÇÝ
3. â·Çï»Ù  ²Ýó»ù Ð.19.2-ÇÝ

´³ÅÝÇ í³ñÇãÇÝ
(ãÑ³ßí³Í
§Ù³Õ³ñÇãÁ¦ ¨
Ýí»ñÝ»ñÁ)

1. ²Ûá
2. àã  ²Ýó»ù Ð.19.3-ÇÝ
3. â·Çï»Ù  ²Ýó»ù Ð.19.3-ÇÝ

ºñ»Ë³ÛÇÝ µáõÅáÕ
µáõÅùáõÛñ»ñÇÝ
(ãÑ³ßí³Í
§Ù³Õ³ñÇãÁ¦ ¨
Ýí»ñÝ»ñÁ)

1. ²Ûá
2. àã  ²Ýó»ù Ð.19.4-ÇÝ
3. â·Çï»Ù  ²Ýó»ù Ð.19.4-ÇÝ

¶áñÍÇù³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ (ûñ.` §ÝÊÃ¦,
é»Ýï·»Ý, ëáÝá·ñ³ýÇ³), »Ã» ³ñí»É »Ý

1. â»Ý ³ñí»É²Ýó»ù Ð.19.5-ÇÝ
2. ì×³ñ»É »Ù
3. â»Ù í×³ñ»É²Ýó»ù Ð.19.5-

È³µáñ³ïáñ
³Ý³ÉÇ½Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ,
»Ã» ³ñí»É »Ý

1. â»Ý ³ñí»É²Ýó»ù Ð.19.6-ÇÝ
2. ì×³ñ»É »Ù
3. â»Ù í×³ñ»É  ²Ýó»ù Ð.19.6-

19.2

(ãÑ³ñóÝ»É, »Ã»
µáõÅáÕ µÅÇßÏÁ »Õ»É ¿
µ³ÅÝÇ í³ñÇãÁ)
19.3

19.4

19.5

ÇÝ

4. â·Çï»Ù  ²Ýó»ù Ð.19.5-ÇÝ

ÇÝ

4. â·Çï»Ù  ²Ýó»ù Ð.19.6-ÇÝ
19.6

ÐÇí³Ý¹³ë»ÝÛ³ÏÇ (¨
³ÛÉ Ñ³ïáõÏ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) Ñ³Ù³ñ

1. ²Ûá
2. àã  ²Ýó»ù Ð.19.7-ÇÝ
3. â·Çï»Ù  ²Ýó»ù Ð.19.7-ÇÝ

µ. àñù³±Ý »ù
í×³ñ»É:

·. ¸ñ³ÝÇó
áñù³±ÝÝ ¿
ÙáõÍí»É
¹ñ³Ù³ñÏÕ:

_______ ¹ñ³Ù
88. â»Ù ÑÇßáõÙ
/â·Çï»Ù

________
¹ñ³Ù
88. â»Ù
ÑÇßáõÙ/
â·Çï»Ù

_______ ¹ñ³Ù
88. â»Ù ÑÇßáõÙ
/â·Çï»Ù

________
¹ñ³Ù
88. â»Ù
ÑÇßáõÙ/
â·Çï»Ù

_______ ¹ñ³Ù
88. â»Ù ÑÇßáõÙ
/â·Çï»Ù

________
¹ñ³Ù
88. â»Ù
ÑÇßáõÙ/
â·Çï»Ù

_______ ¹ñ³Ù
88. â»Ù ÑÇßáõÙ
/â·Çï»Ù

________
¹ñ³Ù
88. â»Ù
ÑÇßáõÙ/
â·Çï»Ù

_______ ¹ñ³Ù
88. â»Ù ÑÇßáõÙ
/â·Çï»Ù

________
¹ñ³Ù
88. â»Ù
ÑÇßáõÙ/
â·Çï»Ù

_______ ¹ñ³Ù
88. â»Ù ÑÇßáõÙ
/â·Çï»Ù

________
¹ñ³Ù
88. â»Ù
ÑÇßáõÙ/
â·Çï»Ù
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19.

³. ¸áõù í×³ñ»±É »ù, ³ñ¹Ûáù.

19.7

ê³ÝÇï³ñÏ³Ý»ñÇÝ

19.8

Þï³å û·ÝáõÃÛ³ÝÁ,
»Ã» û·ïí»É »ù

1. ²Ûá
2. àã  ²Ýó»ù Ð.19.8-ÇÝ
3. â·Çï»Ù  ²Ýó»ù Ð.19.8-ÇÝ

ÇÝ
ÇÝ

19.10

19.11

19.12

19.13

20.

ÐÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ
ïñí³Í ¹»Õ»ñÇ ¨
µÅßÏ³Ï³Ý å³ñ³·³Ý»ñÇ (³ë»ÕÇ,
µ³Ùµ³ÏÇ, ßåñÇóÇ)
Ñ³Ù³ñ, »Ã» ïñí»É
»Ý

·. ¸ñ³ÝÇó
áñù³±ÝÝ ¿
ÙáõÍí»É
¹ñ³Ù³ñÏÕ:

_______ ¹ñ³Ù
88. â»Ù ÑÇßáõÙ
/â·Çï»Ù

________
¹ñ³Ù
88. â»Ù
ÑÇßáõÙ/
â·Çï»Ù

1. â»Ù û·ïí»É²Ýó»ù Ð.19.92. ì×³ñ»É »Ù
3. â»Ù í×³ñ»É  ²Ýó»ù Ð.19.9-

19.9

µ. àñù³±Ý »ù
í×³ñ»É:

_______ ¹ñ³Ù
88. â»Ù ÑÇßáõÙ
/â·Çï»Ù

4. â·Çï»Ù  ²Ýó»ù Ð.19.9-ÇÝ
1. â»Ý ïñí»É²Ýó»ù Ð.19.10-

ÇÝ

2. ì×³ñ»É »Ù
3. â»Ù í×³ñ»É²Ýó»ù Ð.19.10-

ÇÝ

_______ ¹ñ³Ù
88. â»Ù ÑÇßáõÙ
/â·Çï»Ù

4. â·Çï»Ù  ²Ýó»ù Ð.19.10-ÇÝ

¸»Õ³ïÝÇó ·Ýí³Í
¹»Õ»ñÇ ¨ µÅßÏ³Ï³Ý
å³ñ³·³Ý»ñÇ
(³ë»ÕÇ, µ³Ùµ³ÏÇ,
ßåñÇóÇ) Ñ³Ù³ñ

1. ²Ûá
2. àã  ²Ýó»ù Ð.19.11-ÇÝ
3. â·Çï»Ù²Ýó»ù Ð.19.11-ÇÝ

´áõÅ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ
Ýí»ñÝ»ñÇ (³Û¹
ÃíáõÙ` §Ù³Õ³ñÇãÇ¦)
Ñ³Ù³ñ

1. ²Ûá
2. àã  ²Ýó»ù Ð.19.12-ÇÝ
3. â·Çï»Ù²Ýó»ù Ð.19.12-ÇÝ

²ÛÉ Í³Ëë»ñ (Ýß»ù)
_________________

1. ²Ûá
2. àã
3. â·Çï»Ù

²ÛÉ Í³Ëë»ñ (Ýß»ù)
_________________

1. ²Ûá
2. àã
3. â·Çï»Ù

¸áõù ëïÇåí³±Í ¿Çù å³ñïù í»ñóÝ»É Ï³Ù
áñ¨¿ µ³Ý í³×³é»É` »ñ»Ë³ÛÇ
ÑÇí³Ý¹³Ýáó³ÛÇÝ µáõÅÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ
÷³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

________
¹ñ³Ù
88. â»Ù
ÑÇßáõÙ/
â·Çï»Ù

_______ ¹ñ³Ù
88. â»Ù ÑÇßáõÙ
/â·Çï»Ù

_______ ¹ñ³Ù
88. â»Ù ÑÇßáõÙ
/â·Çï»Ù
_______ ¹ñ³Ù
88. â»Ù ÑÇßáõÙ
/â·Çï»Ù

________
¹ñ³Ù
88. â·Çï»Ù

_______ ¹ñ³Ù
88. â»Ù ÑÇßáõÙ
/â·Çï»Ù

________
¹ñ³Ù
88. â·Çï»Ù

1. ²Ûá
2. àã
88. â·Çï»Ù/â»Ù ÑÇßáõÙ
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21.

ºñ»Ë³ÛÇÝ ÑÇí³Ý¹³Ýáó å³éÏ»óÝ»Éáõ
Å³Ù³Ý³Ï ¸áõù ï»ÕÛ³±Ï ¿Çù, áñ ÙÇÝã¨ 7
ï³ñ»Ï³Ý »ñ»Ë³Ý»ñÇ µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝÝ
³Ýí×³ñ ¿:

1. ²Ûá
2. àã  ²Ýó»ù Ð. 23-ÇÝ
88. â»Ù ÑÇßáõÙ  ²Ýó»ù Ð. 23-ÇÝ

22.

àñï»ÕÇ±ó ¿Çù ëï³ó»É ³Û¹ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÁ:

ØÆ Î²ð¸²òºø: ÜÞºø ´àÈàð Âì²ðÎì²Ì
î²ð´ºð²ÎÜºðÀ:
1. ´áõÅÑ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ÷³Ïóí³Í
³Ýí×³ñ µáõÅû·ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ
å³ëï³éÝ»ñÇó (§åÉ³Ï³ïÝ»ñÇó¦)
2. Èñ³ïí³ÙÇçáóÝ»ñÇó
(Ñ»éáõëï³óáõÛóÇó, é³¹ÇáÛÇó,
Ã»ñÃ»ñÇó)
3. ´áõÅ³ßË³ïáÕÝ»ñÇó
4. ºñ»Ë³ÛÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý
Ñ³í³ëï³·ñÇó
5. ²ÛÉ (Ýß»ù)_______________________

ÀÝÏ³ÉáõÙÝ»ñÁ µáõÅû·ÝáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ Ù³ëÇÝ

23.

ÐÇí³Ý¹³ÝáóÇó ¹áõñë ·ñí»ÉÇë Ò»½
ïí»±É »Ý µÅßÏ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ
(¿åÇÏñÇ½):

1. ²Ûá
2. àã  ²Ýó»ù Ð. 25-ÇÝ
88. â·Çï»Ù/â»Ù ÑÇßáõÙ  ²Ýó»ù Ð. 25-ÇÝ

24.

¸áõù ¿åÇÏñÇ½Á Ñ³ÝÓÝ»±É »ù »ñ»Ë³ÛÇ
ï»Õ³Ù³ë³ÛÇÝ µÅßÏÇÝ:

1. ²Ûá
2. àã
88. â·Çï»Ù/â»Ù ÑÇßáõÙ

25.

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ, ÇÝãå»±ë
Ï·Ý³Ñ³ï»Çù ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ Ò»ñ
»ñ»Ë³ÛÇ ëï³ó³Í µáõÅû·ÝáõÃÛ³Ý
áñ³ÏÁ:

1.
2.
3.
4.
5.

26.

ÆÝãå»±ë Ï·Ý³Ñ³ï»Çù. (Úàôð²ø²ÜâÚàôð

Ð²ðòÆ Ð²Ø²ð ÜÞºÈ ØÆ²ÚÜ ØºÎ ä²î²êÊ²Ü)

Þ³ï É³í
È³í
ØÇçÇÝ
ì³ï
Þ³ï í³ï

Þ³ï
É³í

È³í ØÇçÇÝ ì³ï

Þ³ï ÎÇñ³é»ÉÇ ã¿
í³ï

26.1 ´ÅÇßÏÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ

1

2

3

4

5

99

26.2 ´ÅÇßÏÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áñ³ÏÁ

1

2

3

4

5

99

26.3 ´áõÅùáõÛñ»ñÇ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ

1

2

3

4

5

99
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26.

ÆÝãå»±ë Ï·Ý³Ñ³ï»Çù. (Úàôð²ø²ÜâÚàôð

Ð²ðòÆ Ð²Ø²ð ÜÞºÈ ØÆ²ÚÜ ØºÎ ä²î²êÊ²Ü)

È³í ØÇçÇÝ ì³ï

Þ³ï ÎÇñ³é»ÉÇ ã¿
í³ï

26.4 ´áõÅùáõÛñ»ñÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áñ³ÏÁ

1

2

3

4

5

99

26.5 ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ß»Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ

1

2

3

4

5

99

26.6 Ø³ùñáõÃÛáõÝÁ

1

2

3

4

5

99

26.7 ´ÅßÏ³Ï³Ý ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ
³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ (ÉÇÝ»ÉÁ)

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

26.8 ¸»Õ»ñÇ ¨ ³ÛÉ µÅßÏ³Ï³Ý å³ñ³·³Ý»ñÇ
³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ (ÉÇÝ»ÉÁ)

27.

Þ³ï
É³í

ºÃ» Ï³ñÇù ÉÇÝ»ñ, ÝáñÇó Ï¹ÇÙ»Ç±ù
ÝáõÛÝ ÑÇí³Ý¹³Ýáó:

1. ²Ûá
2. àã
88. â·Çï»Ù

28.

Ò»ñ Ï³ñÍÇùáí, Ñ»ï¨Û³É
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇó á±ñ »ñ»ùÝ »Ý
³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñÁ` ³Û¹
ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ µáõÅû·ÝáõÃÛ³Ý
áñ³ÏÁ µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

Î²ð¸²òºø ºì ÜÞºø ºðºø î²ð´ºð²Î:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

´³ñÓñ³óÝ»É µáõÅ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áñ³ÏÁ
È³í³óÝ»É ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ ß»Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ
ÐÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ å³Ñå³Ý»É Ù³ùñáõÃÛáõÝ
ÐÇí³Ý¹³ÝáóÝ ³å³Ñáí»É Ýáñ µÅßÏ³Ï³Ý
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñáí
²í»É³óÝ»É ³Ýí×³ñ ¹»Õ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ
ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇÝ
È³í³óÝ»É µáõÅ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ ¨
ËáñÑáõñ¹Ý»ñ ï³Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÁ
´³ñÓñ³óÝ»É µáõÅ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ³ßË³ï³í³ñÓÁ
ì»ñ³óÝ»É ³ÝûñÇÝ³Ï³Ý í×³ñáõÙÝ»ñÁ ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ
²ÛÉ (Ýß»ù) ______________________________

170

ºñ»Ë³ÛÇ ³éáÕç³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ
(Ð²ðòðºø, ºÂº ºðºÊ²Ü ÎºÜ¸²ÜÆ ¾: ²ÚÈ²äºê ²Üòºø Ð. 45-ÇÝ)

29.

ºñ»Ë³Ý ÉñÇí ³éáÕç³ó³±í
ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ (Ñ³ñóÁ í»ñ³µ»ñáõÙ
¿ ÏáÝÏñ»ï ùÝÝ³ñÏíáÕ ¹»åùÇÝ):

1. ²Ûá
2. àã
88. â·Çï»Ù/ìëï³Ñ ã»Ù
99. ÎÇñ³é»ÉÇ ã¿

30.

²Û¹ ¹»åùÇó Ñ»ïá ÝáõÛÝ
ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý å³ï×³éáí »ñ»Ë³Ý
ÝáñÇó ÑÇí³Ý¹³Ýáó å³éÏ»±É ¿:

31.

ÐÇí³Ý¹³ÝáóÇó ¹áõñë ·ñí»Éáõó Ñ»ïá
»Õ»±É ¿ ¹»åù, »ñµ ¸áõù ½·³ó»É »ù, áñ
»ñ»Ë³Ý µÅßÏ³Ï³Ý û·ÝáõÃÛ³Ý Ï³ñÇù
áõÝÇ, µ³Ûó ã»ù ¹ÇÙ»É µÅßÏÇ Ï³Ù
ÑÇí³Ý¹³Ýáó:

1. ²Ûá
2. àã  ²Ýó»ù Ð. 33-ÇÝ
88. â·Çï»Ù/ìëï³Ñ ã»Ù  ²Ýó»ù Ð. 33-ÇÝ

32.

à±ñÝ ¿ñ ã¹ÇÙ»Éáõ å³ï×³éÁ:

ØÆ՛ Î²ð¸²òºø: ÜÞº՛ø ´àÈàð Âì²ðÎì²Ì
î²ð´ºð²ÎÜºðÀ:

_________ ³Ý·³Ù (»Ã» ãÇ å³éÏ»É, ·ñ»ù 0)

öáÕÇ å³Ï³ëÁ / ã³÷³½³Ýó Ã³ÝÏ µáõÅáõÙÁ
îñ³ÝëåáñïÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ
Ä³Ù³Ý³ÏÇ å³Ï³ëÁ
ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÇÙ³Ý³Éáõ í³ËÁ
´áõÅ³ßË³ïáÕÝ»ñÇÝ ãíëï³Ñ»ÉÁ
Ð³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ
µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ
7. ê³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ å³Ï³ëÁ ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ
8. ÐÇí³Ý¹³ÝáóÇ Ù³ùáõñ ãÉÇÝ»ÉÁ
9. ÆÝùë »Ù µáõÅ»É
10. ²ÛÉ (Ýß»ù)_________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.

33.

ÆÝãå»±ë Ï·Ý³Ñ³ï»Çù Ò»ñ »ñ»Ë³ÛÇ
³éáÕç³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ ÑÇÙ³:

34.

ì»ñçÇÝ 30 ûñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ
ù³ÝÇ±³Ý·³Ù ¿ »ñ»Ë³Ý áõÝ»ó»É ëáõñ
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ (ûñ.՝ ç»ñÙáõÃÛáõÝ,
Ùñë³ÍáõÃÛáõÝ, ÷áñÉáõÍáõÃÛáõÝ) Ï³Ù
ËñáÝÇÏ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ëñ³óáõÙ:

1. Þ³ï É³í
2. È³í
3. ØÇçÇÝ
4. ì³ï
5. Þ³ï í³ï
__________ (ºÃ» áã ÙÇ ¹»åù ãÇ »Õ»É, Ýß»ù 0)
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ØÇç³í³Ûñ ¨ ³éáÕçáõÃÛáõÝ
35.

àñù³±Ý Å³Ù³Ý³Ï ¿ »ñ»Ë³Ý Ï»ñ³Ïñí»É
ÏñÍùáí:

1. _____ ³ÙÇë (»Ã» Ù»Ï ³ÙëÇó å³Ï³ë ¿, ·ñ»ù 0 ¨

³Ýó»ù Ð. 37-ÇÝ)

2. ØÇÝã¨ ÑÇÙ³ Ï»ñ³ÏñíáõÙ ¿ ÏñÍùáí
36.

àñù³±Ý Å³Ù³Ý³Ï ¿ »ñ»Ë³Ý Ï»ñ³Ïñí»É 1. ____ ³ÙÇë (»Ã» Ù»Ï ³ÙëÇó å³Ï³ë ¿, ·ñ»ù 0)
ÙÇ³ÛÝ ÏñÍùáí (áã çáõñ, áã ÙÇ ³ÛÉ Ñ»ÕáõÏ 2. ØÇÝã¨ ÑÇÙ³ Ï»ñ³ÏñíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ÏñÍùáí
¨ ëÝáõÝ¹):

37.

à±í ¿ ëáíáñ³µ³ñ »ñ»Ë³ÛÇÝ ËÝ³ÙáõÙ,
»ñµ ¸áõù ï³ÝÁ ã»ù:

ÜÞºø ´àÈàð Âì²ðÎì²Ì î²ð´ºð²ÎÜºðÀ:

38.

¸áõù »ñµ¨¿ ÍË»±É »ù:

1. ²Ûá
2. àã  ²Ýó»ù Ð. 42-ÇÝ

39.

Ð²ðòðºø, ºÂº ä²î²êÊ²ÜàÔÀ
ºðºÊ²ÚÆ Ø²ÚðÜ ¾:

1.
2.
3.
4.
5.

àñù³±Ý Ñ³×³Ë »ù ÍË»É ÑÕÇáõÃÛ³Ý
ÁÝÃ³óùáõÙ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ÀÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³Ù
²ÛÉ ³½·³Ï³Ý
Ð³ñ¨³ÝÝ»ñ, ÁÝÏ»ñÝ»ñ
ì×³ñáíÇ ¹³Û³Ï
Ø³ÝÏ³å³ñï»½ Ï³Ù Ù³ÝÏ³Ùëáõñ
ºñ»Ë³Ý Ù»Ý³Ï ¿ ÙÝáõÙ
²ÛÉ (Ýß»É) ______________________

ºñµ»ù
²ÙÇëÁ Ù»Ï Ï³Ù å³Ï³ë
²ÙÇëÁ ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù
Þ³µ³ÃÁ ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù
²Ù»Ý ûñ

40.

¸áõù ÍËáõ±Ù »ù Ý»ñÏ³ÛáõÙë:

41.

ø³ÝÇ± ëÇ·³ñ»ï »ù ÍËáõÙ ûñí³
ÁÝÃ³óùáõÙ:

________ ëÇ·³ñ»ï

Ò»ñ ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇó ù³ÝÇ±ëÝ
»Ý ÍËáõÙ Ý»ñÏ³ÛáõÙë:

________

42.

1. ²Ûá
2. àã  ²Ýó»ù Ð. 42-ÇÝ

43.

àñù³±Ý Ñ³×³Ë »Ý Ù³ñ¹ÇÏ ÍËáõÙ Ò»ñ
»ñ»Ë³ÛÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ` ÝáõÛÝ
ë»ÝÛ³ÏáõÙ:

1.
2.
3.
4.
5.

²Ù»Ý ûñ
Þ³µ³ÃÁ ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù
²ÙÇëÁ ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù
²ÙÇëÁ Ù»Ï Ï³Ù å³Ï³ë
ºñµ»ù

44.

Ò»ñ »ñ»Ë³ÛÇ ÍÝí»Éáõó Ñ»ïá »Õ»±É ¿
Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ Ò»ñ ÁÝï³ÝÇùÇ
³Ý¹³ÙÝ»ñÇó áñ¨¿ Ù»ÏÁ ·ñ»Ã» ³Ù»Ý ûñ
ËÙ»É ¿ á·»ÉÇó ËÙÇãùÇ 5 ¨ ³í»ÉÇ µ³ÅÇÝ
(ûñÇÝ³Ï` 5 µ³Å³Ï ·ÇÝÇ Ï³Ù 5 ßÇß
·³ñ»çáõñ Ï³Ù 5 ÷áùñ µ³Å³Ï ÏáÝÛ³Ï,
ûÕÇ Ï³Ù ÉÇÏÛáñ):

1. ²Ûá
2. àã
88. â·Çï»Ù/ìëï³Ñ ã»Ù
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¶Çï»ÉÇùÝ»ñ Ù³ÝÏ³Ý ËÝ³ÙùÇ Ù³ëÇÝ
Î²ð¸²òºø. ÐÇÙ³ ËÝ¹ñáõÙ »Ù, ³ë»ù, Ò»ñ Ï³ñÍÇùáí, ×Ç±ßï »Ý, Ã»± ëË³É Ñ»ï¨Û³É
åÝ¹áõÙÝ»ñÁ:
45.
àñù³Ý Ñ³×³Ë ¿ »ñ»Ë³Ý ÏáõñÍù áõïáõÙ, ³ÛÝù³Ý 1. ÖÇßï ¿
ß³ï Ï³Ã ¿ ³ñï³¹ñíáõÙ Ùáñ ÏñÍù»ñáõÙ:
2. êË³É ¿
88. â·Çï»Ù / ìëï³Ñ ã»Ù
46.

ÌË³ËáïÇ ÍáõËÁ Ï³ñáÕ ¿ Í³Ýñ³óÝ»É
Ãáù³µáñµÁ »ñ»Ë³ÛÇ Ùáï:

47.

ºÃ» »ñ»Ë³Ý ÷áñÉáõÍáõÃÛáõÝ áõÝÇ, Ýñ³Ý å»ïù ¿
ï³É ëáíáñ³Ï³ÝÇó ³í»ÉÇ ùÇã Ñ»ÕáõÏÝ»ñ:

48.

ÎÛ³ÝùÇ ³é³çÇÝ í»ó ³ÙÇëÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ
»ñ»Ë³Ý µ³óÇ ÏñÍùÇ Ï³ÃÇó áõñÇß ëÝÝ¹Ç, çñÇ Ï³Ù
Ñ»ÕáõÏÇ Ï³ñÇù ãáõÝÇ:

1. ÖÇßï ¿
2. êË³É ¿
88. â·Çï»Ù / ìëï³Ñ ã»Ù

49.

ºñ»Ë³ÛÇÝ ï³ù Ñ³·óÝ»ÉÝ ³í»ÉÇ É³í ¿ û·ÝáõÙ
Ï³ñÙñáõÏÇ ¹»Ù, ù³Ý å³ïí³ëï»ÉÁ:

1. ÖÇßï ¿
2. êË³É ¿
88. â·Çï»Ù / ìëï³Ñ ã»Ù

50.

Ê³ÕÁ Ï³ñ¨áñ ã¿ »ñ»Ë³ÛÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ.
¹³ ÙÇ³ÛÝ Ýñ³Ý ½µ³Õ»óÝ»Éáõ ÙÇçáó ¿:

1. ÖÇßï ¿
2. êË³É ¿
88. â·Çï»Ù / ìëï³Ñ ã»Ù

51.

üÇ½ÇÏ³Ï³Ý å³ïÇÅÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿, áñå»ë½Ç
»ñ»Ë³Ý ÑÝ³½³Ý¹ ÉÇÝÇ ¨ Ñ³ñ·Ç ÍÝáÕÝ»ñÇÝ:

1. ÖÇßï ¿
2. êË³É ¿
88. â·Çï»Ù / ìëï³Ñ ã»Ù

52.

ØÇÝã¨ 4 ï³ñ»Ï³Ý »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ãå»ïù ¿ ÃáõÛÉ
ï³É, áñ Ë³Õ³Ý Çñ»Ýó µéáõÝóùÇó ÷áùñ Ï³Ù
ù³Ý¹íáÕ Ù³ë»ñ áõÝ»óáÕ Ë³Õ³ÉÇùÝ»ñáí:

1. ÖÇßï ¿
2. êË³É ¿
88. â·Çï»Ù / ìëï³Ñ ã»Ù

53.

àñá±Ýù »Ý »ñ»Ë³ÛÇ
Ùáï íï³Ý·Ç ³ÛÝ
Ýß³ÝÝ»ñÁ, áñáÝó
¹»åùáõÙ å»ïù ¿ ßï³å
¹ÇÙ»É µÅßÏÇ:
Âí»ù ³ÛÝù³Ý
Ýß³ÝÝ»ñ, áñù³Ý Ï³ñáÕ
»ù:

1. ÖÇßï ¿
2. êË³É ¿
88. â·Çï»Ù / ìëï³Ñ ã»Ù
1. ÖÇßï ¿
2. êË³É ¿
88. â·Çï»Ù / ìëï³Ñ ã»Ù

ØÆ՛ Î²ð¸²òºø: ÜÞº'ø ´àÈàð Âì²ðÎì²ÌÜºðÀ:
àõï»É Ï³Ù ËÙ»É ãÏ³ñáÕ³Ý³ÉÁ (Ý³¨` ÏáõñÍù)
öëËáõÙÁ ³Ù»Ý áõï»Éáõó Ï³Ù ËÙ»Éáõó Ñ»ïá
òÝóáõÙÝ»ñÁ
²Ýëáíáñ ÃáõÉáõÃÛáõÝÁ, ùÝÏáïáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù ¹Åí³ñ
³ñÃÝ³Ý³ÉÁ
5. ´³ñÓñ ç»ñÙáõÃÛáõÝÁ
6. Ð³×³Ë³ÏÇ Ï³Ù ¹Åí³ñ ßÝã³éáõÃÛáõÝÁ
7. öáñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ` ÙÇ ù³ÝÇ ûñ ß³ñáõÝ³Ï Ï³Ù çñ³½ñÏáõÙÁ
8. ò³íáï áõé³ÍáõÃÛáõÝÁ ³Ï³ÝçÇ Ñ»ï¨áõÙ
9. ÊÇëï ÑÛáõÍí³ÍáõÃÛáõÝÁ
10. ²ÛÉ (Ýß»ù) _______________________________________
1.
2.
3.
4.
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ì×³ñáõÙÝ»ñ Ý³Ë³ÍÝÝ¹Û³Ý ËÝ³ÙùÇ Ñ³Ù³ñ (ÊÝ³Ù³Ï³ÉÇ ¹»åùáõÙ ³Ýó»ù Ð. 68-ÇÝ)
ÐÆÞºòàôØ Ð²ðò²¼ðàôò²ì²ðÆ Ð²Ø²ð. Ü³Û»ù »ñ»Ë³ÛÇ ÍÝÝ¹Û³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ Ð. 6-Çó:
ºÃ» »ñ»Ë³Ý ÍÝí»É ¿ 2008 Ã. ÑáõÉÇëÇ 1-Çó Ñ»ïá, ³Ýó»ù Ð. 54-ÇÝ: ºÃ» áã, Ñ³ñóñ»ù.
- ¸àôø àôÜº±ø 2008Ã. ÐàôÈÆêÆ 1-Æò Ðºîà ÌÜì²Ì ºðºÊ²:
1. ²Ûá (Ýß»ù »ñ»Ë³ÛÇ ÍÝÝ¹Û³Ý ³Ùë³ÃÇíÁ ______________ )  ß³ñáõÝ³Ï»ù Ñ³ñóÝ»É
(ûñ, ³ÙÇë, ï³ñÇ)

³Ûë»ñ»Ë³ÛÇ Ù³ëÇÝ:

2. àã  ²Ýó»ù Ð. 68-ÇÝ
Î²ð¸²òºø. ÐÇÙ³ »Ï»ù ÑÇß»Ýù ³ÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÁ, »ñµ ÍÝí»ó Ò»ñ »ñ»Ë³Ý: ºë Ïáõ½»Ç ÇÙ³Ý³É, Ã»
¸áõù Ç±Ýã Í³Ëë»ñ »ù ³ñ»É` Ýñ³ ÍÝÝ¹Ç Ñ»ï Ï³åí³Í: ÊÝ¹ñáõÙ »Ù, áñ ³ÝÏ»ÕÍ ÉÇÝ»ù ¨
÷áñÓ»ù ÑÇß»É Ò»ñ µáÉáñ Í³Ëë»ñÁ` Ï³åí³Í »ñ»Ë³ÛÇ ÍÝÝ¹Ç Ñ»ï:
54.

ÐÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ á±ñ µáõÅÑ³ëï³ïáõÃÛáõÝáõÙ
(Ï³Ý³Ýó ÏáÝëáõÉï³óÇ³ÛáõÙ) »ù ³Ýó»É
Ò»ñ ÑÕÇáõÃÛ³Ý ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ:

54.1 Üß»ù, Ã» áñï»±Õ ¿ ³ÛÝ ·ïÝíáõÙ

____________________________________
´áõÅÑ³ëï³ïáõÃÛ³Ý ³ÝáõÝÁ
1. ºñ¨³ÝáõÙ
2. Ø³ñ½áõÙ
1. ²Ûá
2. àã  ²Ýó»ù Ð. 60-ÇÝ
88. â·Çï»Ù/â»Ù ÑÇßáõÙ  ²Ýó»ù Ð. 60-ÇÝ

55.

Ò»ñ ÑÕÇáõÃÛ³Ý ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý (Ï³Ý³Ýó
ÏáÝëáõÉï³óÇ³ÛÇ) Ñ³Ù³ñ ¸áõù áñ¨¿ µ³Ý
í×³ñ»±É »ù ³Û¹ Ñ³ëï³ïáõÃÛ³ÝÁ Ï³Ù ¹ñ³
µáõÅ³ßË³ïáÕÝ»ñÇÝ (³Û¹ ÃíáõÙ Ý³¨`
Ýí»ñÝ»ñÁ ¨ §Ù³Õ³ñÇãÁ¦):

56.

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ, áñù³±Ý ·áõÙ³ñ »ù
Í³Ëë»É ³Û¹ µáõÅÑ³ëï³ïáõÃÛáõÝáõÙ Ò»ñ
ÑÕÇáõÃÛ³Ý ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ (³Û¹ ÃíáõÙ
Ý³¨` Ýí»ñÝ»ñÁ ¨ §Ù³Õ³ñÇãÁ¦):

_________________¹ñ³Ù
88. â·Çï»Ù/â»Ù ÑÇßáõÙ  ²Ýó»ù Ð. 58-ÇÝ

57.

²Ûë ·áõÙ³ñÇó áñù³±ÝÝ ¿ ÙáõÍí»É
¹ñ³Ù³ñÏÕ (§Ï³ëë³¦):

_________________¹ñ³Ù
88. â·Çï»Ù/â»Ù ÑÇßáõÙ

58.

¸áõù û·ïí»±É »ù í×³ñáíÇ Ï³Ý³Ýó
ÏáÝëáõÉï³óÇ³ÛÇó` Ï³ï³ñ»Éáí Ù»Ï
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ í×³ñáõÙ:

1. ²Ûá  ²Ýó»ù Ð. 60-ÇÝ
2. àã
88. â·Çï»Ù/â»Ù ÑÇßáõÙ  ²Ýó»ù Ð. 60-ÇÝ

59.

Î³Ý³Ýó ÏáÝëáõÉï³óÇ³ÛÇ á±ñ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ »ù í×³ñ»É ³Û¹
µáõÅÑ³ëï³ïáõÃÛáõÝáõÙ:

Î²ð¸²òºø ºì ÜÞºø ´àÈàð Âì²ðÎì²Ì
î²ð´ºð²ÎÜºðÀ:
1. ´ÅßÏÇÝ` ÏáÝëáõÉï³óÇ³ÛÇ / ³ÛóÇ Ñ³Ù³ñ
2. ´áõÅùáõÛñ»ñÇÝ` ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ
3. È³µáñ³ïáñ ³Ý³ÉÇ½Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ
4. êáÝá·ñ³ýÇ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ
5. àñ¨¿ µÅßÏ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ
6. ²ÛÉ ______________________________
88. â·Çï»Ù/â»Ù ÑÇßáõÙ
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ì×³ñáõÙÝ»ñ ÍÝÝ¹³µ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ
60.

à±ñ ÑÇí³Ý¹³ÝáóáõÙ Ï³Ù
ÍÝÝ¹³ï³ÝÝ »ù ÍÝÝ¹³µ»ñ»É:

60.1

Üß»ù, Ã» áñï»±Õ ¿ ³ÛÝ ·ïÝíáõÙ

61.

êï³ó»±É »ù, ³ñ¹Ûáù, ÍÝÝ¹û·ÝáõÃÛ³Ý
å»ï³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·Çñ
(§ë»ñïÇýÇÏ³ï¦):
ÆÝãå»±ë »ù ÍÝÝ¹³µ»ñ»É:

62.

_______________________________________
ÌÝÝ¹³ï³Ý/µáõÅÑ³ëï³ïáõÃÛ³Ý ³ÝáõÝÁ
1. ºñ¨³ÝáõÙ
2. Ø³ñ½áõÙ
1. ²Ûá
2. àã
88. â·Çï»Ù/â»Ù ÑÇßáõÙ
1. ´Ý³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí
2. Î»ë³ñÛ³Ý Ñ³ïáõÙáí

63.

ÌÝÝ¹³ï³ÝÁ ·ïÝí»Éáõ ÁÝÃ³óùáõÙ
1. ²Ûá
áñ¨¿ í×³ñáõÙ Ï³ï³ñ»±É »ù (³Û¹
2. àã  ²Ýó»ù Ð. 68-ÇÝ
ÃíáõÙ Ý³¨` §Ù³Õ³ñÇãÁ¦ ¨ Ýí»ñÝ»ñÁ): 88. â·Çï»Ù/â»Ù ÑÇßáõÙ  ²Ýó»ù Ð. 68-ÇÝ

64.

àñù³±Ý ·áõÙ³ñ »ù Í³Ëë»É ÍÝÝ¹³ï³ÝÁ ÙÇ³ÛÝ Ýí»ñÝ»ñÇ ¨
§Ù³Õ³ñÇãÇ¦ íñ³:

88. â·Çï»Ù/â»Ù ÑÇßáõÙ

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ, áñù³±Ý ·áõÙ³ñ
»ù Í³Ëë»É ÍÝÝ¹³ï³ÝÁ (³Û¹ ÃíáõÙ
Ý³¨` Ýí»ñÝ»ñÇ ¨ §Ù³Õ³ñÇãÇ¦ íñ³):

___________ ¹ñ³Ù
88. â·Çï»Ù/â»Ù ÑÇßáõÙ  ²Ýó»ù Ð.67-ÇÝ

66.

²Ûë ·áõÙ³ñÇó áñù³±ÝÝ ¿ ÙáõÍí»É
¹ñ³Ù³ñÏÕ (§Ï³ëë³¦):

___________ ¹ñ³Ù
88. â·Çï»Ù/â»Ù ÑÇßáõÙ

67.

à±ñ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ »ù í×³ñ»É
ÍÝÝ¹³ï³ÝÁ:

65.

_________ ¹ñ³Ù (»Ã» áãÇÝã ãÇ Í³Ëë»É, ·ñ»ù

0)

Î²ð¸²òºø ºì ÜÞºø ´àÈàð Âì²ðÎì²Ì î²ð´ºð²ÎÜºðÀ:
´ÅÇßÏÝ»ñÇÝ` ÍÝÝ¹³µ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ
´áõÅùáõÛñ»ñÇÝ` ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
ê³ÝÇï³ñÏ³Ý»ñÇÝ
¶áñÍÇù³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (ûñ.` ëáÝá·ñ³ýÇ³ÛÇ,
§ÝÊÃ¦-Ç, é»Ýï·»ÝÇ) Ñ³Ù³ñ
5. È³µáñ³ïáñ ³Ý³ÉÇ½Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ
6. ÐÇí³Ý¹³ë»ÝÛ³ÏÇ ¨ ³ÛÉ Ñ³ïáõÏ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
(ûñÇÝ³Ï` ëÝÝ¹Ç, Ñ»éáõëï³óáõÛóÇ) Ñ³Ù³ñ
7. ¸»Õ»ñÇ ¨ µÅßÏ³Ï³Ý å³ñ³·³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ (Ý³¨`
¹»Õ³ïÝÇó ·Ýí³Í)
8. Øáñ ¨ Ù³ÝÏ³Ý ËÝ³ÙùÇ å³ñ³·³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ
9. ´áõÅ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ýí»ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ (Ý³¨` §Ù³Õ³ñÇãÇ¦)
10. Ò»ñ µÅßÏÇÝ ÁÝïñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
11. ²ÛÉ _________________________________
88. â·Çï»Ù/â»Ù ÑÇßáõÙ
1.
2.
3.
4.
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Ü»ñÏ³ÛÇë ÷áñÓÁ »ñ»Ë³ÛÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ
í»ñ³µ»ñÛ³É
Î²ð¸²òºø. ³ÛÅÙ »ë ÏËÝ¹ñ»Ç, áñ ³ñï³Ñ³Ûï»ù Ò»ñ Ï³ñÍÇùÁ ºñ»Ë³ÛÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý
å»ï³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ Íñ³·ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É (òáõÛó ïí»ù Ñ³í³ëï³·ñÇ å³ï×»ÝÁ):

68.
69.

70.

Ò»ñ ÁÝï³ÝÇùáõÙ ù³ÝÇ± ÙÇÝã¨ 7
ï³ñ»Ï³Ý »ñ»Ë³ Ï³:

_________

Üñ³ÝóÇó ù³ÝÇëÇ± Ñ³Ù³ñ »ù
ëï³ó»É ºñ»Ë³ÛÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý
å»ï³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·Çñ:

_________ (ºÃ» áã Ù»ÏÇ, ·ñ»ù 0 ¨ ³Ýó»ù Ð. 73-ÇÝ)

àñï»ÕÇ±ó »ù ëï³ó»É ¹ñ³Ýù:

ÜÞºø ´àÈàð Âì²ðÎì²ÌÜºðÀ

71.

¸áõù û·ï³·áñÍ»±É »ù ³Û¹
Ñ³í³ëï³·ÇñÁ:

72.

¸áõù ·á±Ñ »ù ºñ»Ë³ÛÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý
å»ï³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ Íñ³·ñÇó:
1. ¶áÑ »Ù  ÆÝãáõ± 
2. â»½áù »Ù
3. ¸Å·áÑ »Ù  ÆÝãáõ± 

1. ÌÝÝ¹³ïáõÝ
2. äáÉÇÏÉÇÝÇÏ³ Ï³Ù ³ÙµáõÉ³ïáñÇ³
88. â·Çï»Ù/íëï³Ñ ã»Ù
1. ²Ûá
2. àã  ²Ýó»ù Ð. 73-ÇÝ
88. â·Çï»Ù/íëï³Ñ ã»Ù  ²Ýó»ù Ð. 73-ÇÝ
¶ð²Üòºø ÀÜÂºèÜºÈÆ Òºè²¶ðàì:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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ÄáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñ
73.

Ð³ñóíáÕÇ ë»éÁ

(âÎ²ð¸²È)
1. ²ñ³Ï³Ý
2. Æ·³Ï³Ý

74.

ø³ÝÇ± ï³ñ»Ï³Ý »ù:

75.

______
1. ²ÙáõëÝ³ó³Í

²ÙáõëÝ³ó³±Í »ù:

2. ´³Å³Ýí³Í/³ÙáõëÝ³ÉáõÍí³Í
3. ²ÛñÇ (³ÙáõëÇÝÁ Ù³Ñ³ó³Í)
4. â³ÙáõëÝ³ó³Í

76.

Ò»ñ ÏñÃáõÃÛáõÝÁ:

1. Â»ñÇ ÙÇçÝ³Ï³ñ· (10 ï³ñáõó ùÇã)
2. ¸åñáó (10 ï³ñÇ)
3. ØÇçÇÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý (10-13 ï³ñÇ)
4. ÆÝëïÇïáõï/Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý
5. Ð»ï¹ÇåÉáÙ³ÛÇÝ/³ëåÇñ³Ýïáõñ³

77.

¸áõù ³ßË³ïáõ±Ù »ù:

78.

ø³ÝÇ± ã³÷³Ñ³ë (18 ï³ñ»Ï³ÝÁ
Éñ³óñ³Í) Ù³ñ¹ ¿ µÝ³ÏíáõÙ Ò»ñ ï³ÝÁ
(Ý»ñ³éÛ³É` å³ï³ëË³ÝáÕÁ):

_________

ø³ÝÇ± ÙÇÝã¨ 18 ï³ñ»Ï³Ý »ñ»Ë³ ¿
µÝ³ÏíáõÙ Ò»ñ ï³ÝÁ:

_________

79.

80.

81.

Ò»ñ ÁÝï³ÝÇùáõÙ ù³ÝÇ± Ñá·Ç ¿
³ßË³ïáõÙ (Ñ³ßí»ù Ý³¨ Ò»½ ¨ Ýñ³Ýó,
áíù»ñ ³ßË³ïáõÙ »Ý ï³ÝÁ, ½µ³ÕíáõÙ »Ý
ÑáÕ³·áñÍáõÃÛ³Ùµ, ë»½áÝ³ÛÇÝ Ï³Ù
³ñï³·Ý³ ³ßË³ï³Ýùáí):
Ò»ñ ÁÝï³ÝÇùÝ û·ïíáõ±Ù ¿ ö³ñáëÇó Ï³Ù
ëáóÇ³É³å»ë ³Ý³å³Ñáí ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ
û·ÝáõÃÛ³Ý áñ¨¿ ³ÛÉ Íñ³·ñÇó:

1. ²Ûá
2. ²Ûá, µ³Ûó ýÇ½. ³ñÓ³Ïáõñ¹áõÙ »Ù
3. àã
4. î³ÝÝ »Ý ³ßË³ïáõÙ
5. ê»½áÝ³ÛÇÝ ³ßË³ïáÕ »Ù Ï³Ù ÑáÕ³·áñÍ
6. àõë³ÝáÕ »Ù
7. Âáß³Ï³éáõ »Ù
8. ²ÛÉ (Ýß»ù) _____________________

_________

1. ²Ûá
2. àã
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82.

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ, ÇÝãå»±ë
Ï·Ý³Ñ³ï»Çù Ò»ñ ÁÝï³ÝÇùÇ ÝÛáõÃ³Ï³Ý
íÇ×³ÏÁ:

1. ØÇçÇÝÇó µ³í³Ï³ÝÇÝ ó³Íñ
2. ØÇçÇÝÇó ÙÇ ÷áùñ ó³Íñ
3. ØÇçÇÝ
4. ØÇçÇÝÇó ÙÇ ÷áùñ µ³ñÓñ
5. ØÇçÇÝÇó µ³í³Ï³ÝÇÝ µ³ñÓñ

83.

ØÇçÇÝáõÙ, ³Ùë³Ï³Ý áñù³±Ý ·áõÙ³ñ ¿
Í³ËëáõÙ Ò»ñ ÁÝï³ÝÇùÁ:

1. 50 000 ¹ñ³ÙÇó ùÇã
2. 50 000 – 100 000 ¹ñ³Ù
3. 100 000 – 200 000 ¹ñ³Ù
4. 200 000 – 300 000 ¹ñ³Ù
5. 300 000 ¹ñ³ÙÇó ³í»ÉÇ
88.â·Çï»Ù/Ññ³Å³ñíáõÙ »Ù å³ï³ëË³Ý»É

ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ:

Ð³ñó³½ñáõÛóÇ ³í³ñïÁ ___:___
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Հավելված 2. Ընտրության և մատյանի ձևը

ºñ»Ë³ÛÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ Íñ³·ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙ
ØÇçÝ³Å³ÙÏ»ï ·Ý³Ñ³ïáõÙ

Úàôð²ø²ÜâÚàôð ²ÚòÆò ²è²æ 5-ð¸ ÎºîÆ ²ÔÚàôê²ÎàôØ Èð²òðºø
ÀÜîðì²Ì ¸ºäøÆ îìÚ²ÈÜºðÀ:
Ð³ñó³½ñáõó³í³ñÇ ³ÝáõÝÁ, ³½·³ÝáõÝÁ _____________________________________________
Ø³ñ½ _________________

ø³Õ³ù/·ÛáõÕ ______________________

²Ùë³ÃÇí

__________________

ÀÝïñáõÃÛ³Ý Ó¨
ÜºðÎ²Ú²òºø ºì Ð²ÎÆðÖ ´²ò²îðºø Òºð ²ÚòÆ Üä²î²ÎÀ:

84. Ò»ñ ï³ÝÁ µÝ³Ïíáõ±Ù ¿ §…¦ ³ÝáõÝáí »ñ»Ë³:
a. ²Ûá → ²Ýó»ù Ð. 3-ÇÝ
b. àã

85. ¸áõù ·Çï»±ù, Ã» áñï»Õ ¿ µÝ³ÏíáõÙ ³Û¹ »ñ»Ë³Ý:
a. ²Ûá → (ä³ñ½»ù Ñ³ëó»Ý ¨ Ñ»é³Ëáë³Ñ³Ù³ñÁ

_____________________________________)
³ñ¹ÛáõÝùÇ Ïá¹Á:

¶Ý³ó»ù Ýáñ Ñ³ëó»áí: Èñ³óñ»ù

b. àã → Èñ³óñ»ù ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ïá¹Á: ²Ýó»ù Ð. 6-ÇÝ:

86. Ò»ñ »ñ»Ë³Ý ÑÇí³Ý¹³Ýáó å³éÏ»±É ¿ 2011Ã. Ù³ñïÇ 1-Çó Ù³ÛÇëÇ 31-Ç ÙÇç¨
ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ:
a. ²Ûá
b. àã → Èñ³óñ»ù ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ïá¹Á: ²Ýó»ù Ð. 6-ÇÝ:

87. ÐÇí³Ý¹³ÝáóÇó ¹áõñë ·ñí»ÉÇë »ñ»Ë³Ý ÷á±ùñ ¿ñ 7 ï³ñ»Ï³ÝÇó:
a. ²Ûá
b. àã→ Èñ³óñ»ù ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ïá¹Á: ²Ýó»ù Ð. 6-ÇÝ:

88. êîàô¶ºø ÀÜîðì²Ì ¸ºäøÆ Ø²Üð²Ø²êÜºðÀ:
ºñ»Ë³ÛÇ ³ÝáõÝ,
³½·³ÝáõÝÁ

ÀÝ¹áõÝÙ³Ý
³Ùë³ÃÇíÁ

¸áõñë
·ñÙ³Ý
³Ùë³ÃÇíÁ

ÐÇí³Ý¹³ÝáóÇ
Ïá¹Á

ºñ»Ë³ÛÇ
Ñ»é³ËáëÁ

î³ñµ»ñ³ÏÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ

ÀÝïñí³Í ¹»åù
ä³ñ½í³Í
ÁÝïñí³Í ¹»åù
Üáñ ÁÝïñí³Í
¹»åù
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§√¦

Üáñ ÁÝïñí³Í
¹»åù
Üáñ ÁÝïñí³Í
¹»åù

a) ºÃ» ÀÝïñí³Í ¹»åùÇ ïáÕáõÙ ·ñ³Ýóí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ×Çßï »Ý, §+¦ Ýß³ÝÝ»ñ ¹ñ»ù
ä³ñ½í³Í ÁÝïñí³Í ¹»åùÇ ïáÕÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý í³Ý¹³ÏÝ»ñáõÙ: êÏë»ù
Ñ³ñó³½ñáõÛóÁ:
b) ºÃ» Ï³ ÇÝã-áñ ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝ ÀÝïñí³Í ¹»åùÇ ïáÕáõÙ ·ñ³Ýóí³Í
ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ»ï, ä³ñ½í³Í ÁÝïñí³Í ¹»åùÇ ïáÕáõÙ ·ñ»ù ×Çßï ïíÛ³ÉÁ: êÏë»ù
Ñ³ñó³½ñáõÛóÁ:
c) ºÃ» ä³ñ½í³Í ÁÝïñí³Í ¹»åùÇ ïáÕÁ Éñ³óÝ»ÉÇë å³ñ½íáõÙ ¿, áñ ÑáëåÇï³É³óÙ³Ý
Ù³ëÇÝ µáÉáñ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ëË³É »Ý, Ñ³ñóñ»ù »ñ»Ë³ÛÇ ÑáëåÇï³É³óÙ³Ý µáÉáñ ¹»åù»ñÇ
Ù³ëÇÝ 2011Ã. Ù³ñïÇ 1-Çó Ù³ÛÇëÇ 31-Ç ÁÝÃ³óùáõÙ ¨ Éñ³óñ»ù ³ÕÛáõë³ÏÇ Üáñ ÁÝïñí³Í
¹»åù»ñÇ ïáÕ»ñÇ ãÝ»ñÏí³Í í³Ý¹³ÏÝ»ñÁ: ÀÝïñ»ù ³ÛÝ Üáñ ÁÝïñí³Í ¹»åùÁ, áñÁ ï»ÕÇ ¿
áõÝ»ó»É ÝáõÛÝ í³ÛñáõÙ (ºñ¨³Ý Ï³Ù Ù³ñ½»ñ), áñï»Õ áñ` ÀÝïñí³Í ¹»åùÁ, ¨ áñÇ
³Ùë³ÃÇíÝ ³Ù»Ý³ÙáïÝ ¿ ÀÝïñí³Í ¹»åùÇ ³Ùë³ÃíÇÝ` ¹Ý»Éáí §√¦ Ýß³Ý ³Û¹ Üáñ
ÁÝïñí³Í ¹»åùÇ ¹ÇÙ³ó` Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý í³Ý¹³ÏáõÙ: êÏë»ù Ñ³ñó³½ñáõÛóÁ:

89. Ò»ñ ï³ÝÁ Ï³± áñ¨¿ ³ÛÉ »ñ»Ë³, áñÁ ÑÇí³Ý¹³Ýáó ¿ å³éÏ»É ºñ¨³ÝáõÙ /
Ù³ñ½»ñáõÙ (ÝáõÛÝÁ, ÇÝã-áñ ÁÝïñí³Í ¹»åùÇÝÁ) 2011Ã. Ù³ñïÇ 1-Çó Ù³ÛÇëÇ 31-Ç
ÙÇç¨ ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³-Ñ³ïí³ÍáõÙ:
a. ²Ûá
b. àã → ²Ýó»ù Ñ³çáñ¹ Ñ³ëó»ÇÝ:

90. ÐÇí³Ý¹³ÝáóÇó ¹áõñë ·ñí»ÉÇë »ñ»Ë³Ý ÷á±ùñ ¿ñ 7 ï³ñ»Ï³ÝÇó:
a. ²Ûá → Èñ³óñ»ù Ñ³çáñ¹ ³ÕÛáõë³ÏÁ (»Ã» Ï³Ý ÙÇ ù³ÝÇ ¹»åù»ñ, áñáÝù

Ñ³Ù³å³ï³ë-Ë³ÝáõÙ »Ý 6-ñ¹ ¨ 7-ñ¹ Ñ³ñó»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ, ÁÝïñ»ù ³ÛÝ
¹»åùÁ, áñÇ ³Ùë³ÃÇíÝ ³Ù»Ý³ÙáïÝ ¿ ÀÝïñí³Í ¹»åùÇ ³Ùë³ÃíÇÝ): êÏë»ù
Ñ³ñó³½ñáõÛóÁ:
b. àã → ²Ýó»ù Ñ³çáñ¹ Ñ³ëó»ÇÝ:
ºñ»Ë³ÛÇ ³ÝáõÝ, ³½·³ÝáõÝÁ

ÀÝ¹áõÝÙ³Ý
³Ùë³ÃÇíÁ

¸áõñë
·ñÙ³Ý
³Ùë³ÃÇíÁ

ÐÇí³Ý¹³ÝáóÇ
Ïá¹Á

ºñ»Ë³ÛÇ
Ñ»é³ËáëÁ

îÐ*

²ñ¹ÛáõÝ
-ùÇ
Ïá¹**

ÈñÇí
Ýáñ
¹»åù
*î³ñµ»ñ³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ = N-ÀÝïñí³Í ¹»åùÇ îÐ (ûñ` N-0001)
** ÐÝ³ñ³íáñ ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ïá¹»ñÝ »Ý. 1, 6, 7, 10, 11 (ï»՛ë ²ñ¹ÛáõÝùÇ Ïá¹»ñÁ Ý»ñù¨áõÙ)

Ø³ïÛ³ÝÇ Ó¨
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Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÷áñÓÇó Ï³Ù ³í³ñï³Í Ñ³ñó³½ñáõÛóÇó Ñ»ïá Éñ³óñ»ù ³Ûë
³ÕÛáõë³ÏÁ` ÁÝïñ»Éáí Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ïá¹Á Ý»ñùáÑÇßÛ³É óáõó³ÏÇó:
²ñ¹ÛáõÝùÇ Ïá¹
öáñÓ 1
öáñÓ 2

²ñ¹ÛáõÝùÇ Ïá¹»ñ
1. ²í³ñïí³Í Ñ³ñó³½ñáõÛó
2. ²Û¹åÇëÇ ¹»åù ãÏ³ (ëË³É ³ÝáõÝ Ï³Ù
Ñ³ëó»)
3. ºñ»Ë³Ý »Õ»É ¿ 7 ï³ñ»Ï³ÝÇó Ù»Í ¹áõñë
·ñí»ÉÇë
4. ºñ»Ë³Ý ãÇ ÑáëåÇï³É³óí»É 2011Ã. Ù³ñïÇ
1-Çó Ù³ÛÇëÇ 31-Ç ÙÇç¨
5. î³ÝÁ Ù³ñ¹ ãÏ³ñ*

7. Ø»ñÅáõÙ
8. ÐáëåÇï³É³óáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇó ¹áõñë
9. Ößïí³Í Ñ³ëó»*
10. Ð»ï³Ó·í³Í Ñ³ñó³½ñáõÛó*
11. ²Ý³í³ñï Ñ³ñó³½ñáõÛó*
12. ²ÛÉ

(Ýß»ù)_________________________
6. Ø³ÛñÁ Ï³Ù ËÝ³ÙáÕÁ ï³ÝÁ ã¿ñ*
* ²Ûë ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ïá¹»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý »ÝÃ³¹ñ»É »ñÏñáñ¹ ÷áñÓÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ:
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Հավելված 3. Իրազեկ համաձայնության ձև
ºñ»Ë³ÛÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ
Íñ³·ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙ
Æñ³½»Ï Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý Ó¨
´³ñ¨ Ò»½: ÆÙ ³ÝáõÝÁ _________________ ¿: Ð³Û³ëï³ÝÇ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ (Ð²Ð)
²éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï³½áïÙ³Ý ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý Ï»ÝïñáÝÁ (²ÌÐ¼Î)
²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý å³ïí»ñáí Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ, áñÇ
Ýå³ï³ÏÝ ¿ ·Ý³Ñ³ï»É ºñ»Ë³ÛÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ Íñ³·ñÇ
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ:
²Û¹
Íñ³·ñÇ
Ýå³ï³ÏÝ
¿
µ³ñ»É³í»É
Ù³ÝÏ³µáõÅ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÁ ¨ Ýí³½»óÝ»É »ñ»Ë³Ý»ñÇ ÑÇí³Ý¹³Ýáó³ÛÇÝ
µáõÅÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ï³ñíáÕ áã å³ßïáÝ³Ï³Ý í×³ñáõÙÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ:
¸áõù ÁÝ¹·ñÏí³Í »ù ³Ûë Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý Ù»ç, ù³ÝÇ áñ Ò»ñ »ñ»Ë³Ý ëï³ó»É ¿
ÑÇí³Ý¹³Ýáó³ÛÇÝ µáõÅáõÙ 2011Ã. Ù³ñï-Ù³ÛÇë Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ: Ò»ñ Ñ³ëó»Ý
ÁÝïñí»É ¿ å³ï³Ñ³Ï³Ýáñ»Ý` »ñ»Ë³Ý»ñÇ ÑÇí³Ý¹³Ýáó³ÛÇÝ µáõÅÙ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ
µ³½³ÛÇó9:
²Ûë Ñ³ñó³½ñáõÛóÁ Ïï¨Ç Ùáï 30 ñáå»:
Ò»ñ, Ò»ñ »ñ»Ë³ÛÇ ¨ Ýñ³Ý µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ óáõó³µ»ñ³Í ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ ³ÝáõÝÁ áã ÙÇ ï»Õ ãÇ
Ññ³å³ñ³ÏíÇ: Ò»ñ ³ÝáõÝÁ ¨ Ñ³ëó»Ý ã»Ý ÝßíÇ Ñ³ñó³Ã»ñÃÇÏÇ íñ³: Ò»ñ ïñ³Ù³¹ñ³Í áÕç
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ ·³ÕïÝÇ Ïå³ÑíÇ ¨ ÙÇ³ÛÝ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³óí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ÏÝ»ñÏ³Û³óí»Ý
½»ÏáõÛóáõÙ:
Ò»ñ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÝ ³Ûë Ñ»ï³½áïáõÃÛ³ÝÁ Ï³Ù³íáñ ¿: ¸áõù Ï³ñáÕ »ù Ññ³Å³ñí»É
å³ï³ëË³Ý»É ó³ÝÏ³ó³Í Ñ³ñóÇ Ï³Ù ó³ÝÏ³ó³Í å³ÑÇ ÁÝ¹Ñ³ï»É Ñ³ñó³½ñáõÛóÁ:
²Ûë Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ ùÝÝáõÃÛáõÝ ã¿: Ø»Ýù å³ñ½³å»ë ó³ÝÏ³ÝáõÙ »Ýù ÇÙ³Ý³É Ò»ñ ÷áñÓÁ`
Ï³åí³Í »ñ»Ë³ÛÇ ÑÇí³Ý¹³Ýáó³ÛÇÝ µáõÅÙ³Ý Ñ»ï:
¸áõù áã ÙÇ éÇëÏÇ ã»ù ¹ÇÙáõÙ` Ù³ëÝ³Ïó»Éáí ³Ûë Ñ»ï³½áïáõÃÛ³ÝÁ: Ò»ñ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÝ
³Ýß³Ñ³ËÝ¹Çñ ¿, ë³Ï³ÛÝ Ò»ñ ³ÝÏ»ÕÍ å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ Ïû·Ý»Ý å³ñ½»É áã å³ßïáÝ³Ï³Ý
í×³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í Çñ³íÇ×³ÏÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù³ÝÏ³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹³ÝáóÝ»ñáõÙ ¨
Ùß³Ï»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ` ³Û¹ ËÝ¹ñÇ ¹»Ù ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï å³Ûù³ñ»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí:
²Ûë Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ñó»ñ áõÝ»Ý³Éáõ ¹»åùáõÙ Ï³ñáÕ »ù ½³Ý·³Ñ³ñ»É
Ð³Û³ëï³ÝÇ ³Ù»ñÇÏÛ³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý` Ñ»ï¨Û³É Ñ»é³Ëáë³-Ñ³Ù³ñÝ»ñáí (ïñ³Ù³¹ñ»É
³Ûó»ù³ñïÁ):
ºÃ» Ñ³Ù³Ó³ÛÝ »ù Ù³ëÝ³Ïó»É, Ï³ñá±Õ »Ýù ß³ñáõÝ³Ï»É:

9

²Ûë Ý³Ë³µ³ÝÁ (³é³çÇÝ »ñÏáõ å³ñ³·ñ³ýÁ) Ï³ñ¹³ó»ù ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ó¨Á Éñ³óÝ»Éáõó ³é³ç, ÇëÏ
ÙÝ³ó³ÍÁ` Ñ³ñó³Ã»ñÃÇÏÁ Éñ³óÝ»Éáõó ³é³ç:
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Հավելված 4. Պատասխանելու հաճախականությունները
Աղյուսակ 1. Մասնակցության ցուցանիշները և հարցմանը չմասնակցելու հիմնական
պատճառները հիմնական ընտրանքում
Երևան, %

Պատասխանի
արդյունքներ

Գնահատումներ

Ավարտված
հարցազրույց
Սխալ անուն կամ
հասցեի
բացակայություն

Մարզ, %

Ընդամենը, %

Ելակետային

Առաջին
փորձ
N1=283
N2=245*
36.4

Երկրորդ
փորձ
N1=88
N2=71
70.5

Առաջին
փորձ
N1= 517
N2=546
58.2

Երկրորդ
փորձ
N1=98
N2-67
78.6

Առաջին
փորձ
N1= 800
N2=791
50.5

Երկրորդ
փորձ
N1=186
N2=138
74.7

Միջնաժամկ.

51.4

76.1

63.9

82.1

60.1

79.0

Ելակետային

25.5

6.8

12.2

1.0

16.9

3.8

Միջնաժամկ.

11.4

1.4

13.9

0

13.1

0.7

Ելակետային

11.3

11.4

6.0

11.2

7.9

11.3

Միջնաժամկ.

8.2

11.3

5.3

6.0

6.2

8.7

Մայրը կամ խնամակալը տանը չէր

Ելակետային

8.5

1.1

10.4

4.1

10.1

2.7

Միջնաժամկ.

13.5

5.6

8.2

9.0

9.9

7.2

Դեպքը չէր հա-

Ելակետային

2.9

0

2.7

3.1

2.8

1.6

Միջնաժամկ.

1.4

1.4

0.8

1.5

1.1

1.4

Ելակետային

1.1

6.8

0.8

1.0

0.8

3.8

Միջնաժամկ.

1.6

2.8

0.2

1.5

0.6

2.1

Ելակետային

7.4

0

4.8

0

5.8

0

Միջնաժամկ.

9.0

0

4.2

0

5.7

0

Ելակետային

6.0

3.4

4.9

1.0

5.3

2.1

Միջնաժամկ.

3.2

1.4

3.5

0

3.4

0.7

Տանը ոչ ոք չկար

մապատասխանում հարցման
պայմաններին
Մերժում
Պարցված հասցե
Տեղափոխված/այլ

*N1 –ընդհանուր թիվը, ելակետային գնահատում

N2 – ընդհանուր թիվը, միջնաժամկետ գնահատում
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Աղյուսակ 2. Մասնակցության ցուցանիշները և հարցմանը չմասնակցելու հիմնական
պատճառները լրացուցիչ ընտրանքում

Երևան, %

Մարզ, %

Ընդամենը, %

Ելակետային

Առաջին
փորձ
N1=183
N2 =101*
50.8

Երկրորդ
փորձ
N1=43
N2 = 11
60.5

Առաջին
փորձ
N1=193
N2 =197
58.0

Երկրորդ
փորձ
N1=31
N2 = 22
87.1

Առաջին
փորձ
N1=376
N2 =298
54.5

Երկրորդ
փորձ
N1=74
N2 =33
71.6

Միջնաժամկ.

57.4

90.9

66.5

86.4

63.4

87.9

Ելակետային

15.3

0

13.5

0

14.4

0

Միջնաժամկ.

12.9

0

9.6

4.5

10.7

0

Ելակետային

8.7

14.0

7.3

9.7

8.0

12.2

Միջնաժամկ.

9.9

9.1

5.6

4.5

7.0

6.1

Մայրը կամ խնամակալը տանը չէր

Ելակետային

12.0

4.7

14.0

3.2

11.2

4.1

Միջնաժամկ.

8.9

0

8.1

4.5

8.4

3.0

Դեպքը չէր հա-

Ելակետային

1.6

2.3

2.1

0

1.9

1.4

1.0

0

2.0

0

1.7

3.0

Ելակետային

2.7

16.3

0.5

0

1.6

9.5

Միջնաժամկ.

5.9

0

0

0

2.0

0

Ելակետային

5.5

0

5.2

0

5.3

0

Միջնաժամկ.

3.0

0

6.1

0

5.0

0

Ելակետային

3.2

2.3

3.1

0

3.2

1.4

Միջնաժամկ.

1.0

0

2.0

0

1.7

0

Պատասխանի

Գնահա-

արդյունքներ

տումներ

Ավարտված
հարցազրույց
Սխալ անուն կամ
հասցեի
բացակայություն
Տանը ոչ ոք չկար

մապատասխանում հարցման

Միջնաժամկ.

պայմաններին
Մերժում
Պարցված հասցե
Տեղափոխված/այլ

*N1 –ընդհանուր թիվը, ելակետային գնահատում

N2 – ընդհանուր թիվը, միջնաժամկետ գնահատում
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Հավելված 5. Որակական գնահատման ուղեցույցի օրինակ
ÊÙµ³ÛÇÝ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý áõÕ»óáõÛó
ÐÇí³Ý¹³Ýáó³ÛÇÝ Ù³ÝÏ³µáõÅ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ ³å³ÑáíáÕ µáõÅ³ÝÓÝ³Ï³½Ù
1. Ø»Ýù Ò»½ ÁÝ¹·ñÏ»É »Ýù ³Ûë Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý Ù»ç áñå»ë ÑÇí³Ý¹³Ýáó³ÛÇÝ
Ù³ÝÏ³µáõÅ³Ï³Ý

Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ

ÁÝ¹·ñÏí³Í

µÅÇßÏ/µáõÅùáõÛñ:

¸»Ù

ã»±ù

å³ï³ëË³Ý»É ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³ñó»ñÇ ºñ»Ë³ÛÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ Íñ³·ñÇ
í»ñ³µ»ñÛ³É:
2. Ò»ñ Ï³ñÍÇùáí, Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³±ñ ¿ñ, ³ñ¹Ûáù, ³Ûë Íñ³·ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙÁ: Àëï Ò»½,
áñá±Ýù ¿ÇÝ ºñ»Ë³ÛÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³í³ëï³·ñÇ Íñ³·ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý å³ï×³éÝ»ñÁ:
3. ´áõÅ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùÝ ³ñ¹Ûáù ÇÝã-áñ Ï»ñå Ñ³ßíÇ ³éÝí»±É ¿ Íñ³·ñÇ
Ùß³ÏÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ: ÆÝãåÇëÇ±Ý ¿ñ µáõÅ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ
Ý»ñ¹ñÙ³Ý

í»ñ³µ»ñÛ³É

µ³í³Ï³Ý³ã³÷
·áñÍ»É³Ï»ñåÇ

ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ

ï»Õ»Ï³óí³±Í
Çñ»ÝóÇó

»Ý

í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ Íñ³·ñÇ

³éÙ³Ùµ:

´ÅÇßÏÝ»ñÁ/µáõÅùáõÛñ»ñÝ

Íñ³·ñáí

Ý³Ë³ï»ëí³Í

³ÏÝÏ³ÉíáÕ

³ñ¹áù

·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ,

÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ,

Çñ»Ýó

Ýáñ

å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:
4. ´Ý³ÏãáõÃÛáõÝÁ µ³í³Ï³Ý³ã³÷ ï»Õ»Ï³óí³±Í ¿ ³ñ¹Ûáù ³Ûë Íñ³·ñÇ Ù³ëÇÝ ¨
Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Çñ»Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ïñ³Ù³¹ñíáÕ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ù³ëÇÝ: ºÃ» µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ µ³í³Ï³Ý³ã³÷ ï»Õ»Ï³óí³Í ã¿, Ç±Ýã ËÝ¹ÇñÝ»ñ ¿ ë³
³é³ç³óÝáõÙ:
5. ²Ûë Íñ³·ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ç±Ýã »Ý ß³ÑáõÙ ¨ Ç±Ýã »Ý ÏáñóÝáõÙ ³) ÑÇí³Ý¹Ý»ñÁ, µ)
³é³çÝ³ÛÇÝ ûÕ³ÏÇ µÅÇßÏÝ»ñÁ, ·) ÑÇí³Ý¹³Ýáó³ÛÇÝ ûÕ³ÏÇ µÅÇßÏÝ»ñÁ ¹) ÙÇçÇÝ
µáõÅ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÁ, ») ÑÇí³Ý¹³ÝáóÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ, ½) å»ïáõÃÛáõÝÁ:
6. ²Ûë Íñ³·ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ ÇÝãå»±ë ³½¹»ó ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ ³Ûó»ñÇ íñ³

³é³çÝ³ÛÇÝ

ûÕ³ÏáõÙ ¨ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ ¹ÇÙ»ÉÇáõÃÛ³Ý/ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÛ³Ý íñ³ »ñÏñáñ¹³ÛÇÝ ûÕ³ÏáõÙ`
ÑÇí³Ý¹³ÝáóÝ»ñáõÙ:
7. ÜÏ³ï»±É »ù ³ñ¹Ûáù áñ¨¿ ³Ýëå³ë»ÉÇ (ûñÇÝ³Ï` µ³ó³ë³Ï³Ý) Ñ»ï¨³Ýù ³Ûë Íñ³·ñÇ
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ, áñÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ãÇ »Õ»É Íñ³·ÇñÁ Ùß³ÏáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó:
185

öáñÓ 1: ÉÇÝáõ±Ù »Ý ³ñ¹Ûáù ¹»åù»ñ, »ñµ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÁ åáÉÇÏÉÇÝÇÏ³ ·Ý³Éáõ ÷áË³ñ»Ý
³é³çÝ³ÛÇÝ ûÕ³ÏÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹ÇÙáõÙ »Ý ÑÇí³Ý¹³Ýáó:
öáñÓ 2: ²ñ¹Ûá±ù ³ÝÑ³ñÏÇ áõÕ»·ñáõÙÝ»ñÝ ³é³çÝ³ÛÇÝ ûÕ³ÏÇó ¹»åÇ ÑÇíÝ³¹³Ýáó
³í»É³ó»É »Ý:

öáñÓ 3: Ï³± ³ñ¹Ûáù ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ñáëù Ù³ñ½»ñÇó ¹»åÇ ºñ¨³Ý: Æ±Ýã Ï³é³ç³ñÏ»ù
³Ûë ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ÉáõÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
8. ÆÝãå»±ë »ù ·Ý³Ñ³ïáõÙ ÑÇí³Ý¹³Ýáó³ÛÇÝ Ù³ÝÏ³µáõÅ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ
ÁÝ¹·ñÏí³Í µáõÅ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ÃÇíÁ:

öáñÓ: Î³± ³ñ¹Ûáù Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ ³í»ÉóáõÏ Ï³Ù å³Ï³ë: Æ±Ýã ËÝ¹ÇñÝ»ñ ¿
³é³ç³óÝáõÙ µáõÅ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ Íñ³·ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í:
9. ÆÝãå»±ë ¿ Ó¨³íáñíáõÙ µáõÅ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ³ßË³ï³í³ñÓÁ Íñ³·ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙÇó Ñ»ïá:

öáñÓ: ¸áõù ·Çï»±ù, Ã» ÇÝãå»ë ¿ Ó¨³íáñíáõÙ Ò»ñ ³ßË³ï³í³ñÓÁ: ¸áõù ·á±Ñ »ù Ò»ñ
³ßË³ï³í³ñÓÇó: ²ñ¹Ûáù Íñ³·ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙÇó Ñ»ïá ¸áõù ëï³Ýáõ±Ù »ù Ò»ñ Ý³ËÏÇÝ
»Ï³ÙáõïÇÝ

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý

å»ïáõÃÛ³Ý

ÏáÕÙÇó

³Ûë

³ßË³ï³í³ñÓ:

Íñ³·ñÇ

²ñ¹Ûáù

ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ

¸áõù

ëï³Ýáõ±Ù

µÅßÏÇ/µáõÅùáõÛñÇ

»ù

Ñ³Ù³ñ

Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ÙµáÕç ·áõÙ³ñÁ:
10. ¸áõù ï»ÕÛ³±Ï »ù, ÑÇí³Ý¹³Ýáó³ÛÇÝ ûÕ³ÏáõÙ µáõÅ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ³ßË³ï³í³ñÓÇ
Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý ²Ü ÏáÕÙÇó Ùß³Ïí³Í ã³÷áñáßÇãÇó (óáõÛó ï³É ûñÇÝ³ÏÁ):
²Û¹ï»Õ Ýßí³Í ¿, áñ ³ßË³ï³í³ñÓÇ Ñ³ßí³ñÏÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ µáõÅÑ³ëï³ïáõÃÛ³Ý
ïÝûñ»ÝÇ ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí: àñù³Ýá±í »ù Ñ³Ù³Ó³ÛÝ í³ñÓ³ïñÙ³Ý ³Ûë
Ï³ñ·ÇÝ: ÆÝãå»±ë Ï³ñ»ÉÇ ¿ µ³ñ»É³í»É í³ñÓ³ïñÙ³Ý Ï³ñ·Á:
11. ºÃ» ³Ù÷á÷»Éáõ ÉÇÝ»Ýù` áñá±Ýù »Ý, Áëï Ò»½, ³Ûë Íñ³·ñÇ áõÅ»Õ ¨ ÃáõÛÉ ÏáÕÙ»ñÁ: Æ±Ýã
Ï³é³ç³ñÏ»Çù Íñ³·ÇñÁ µ³ñ»É³í»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
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