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ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ  14 
 

 

Հայաստանում առաջնային բուժօգնություն իրականացնող բժշկական 

կազմակերպություններ են հանդիսանում ամբուլատոր – պոլիկլինիկական բժշկակական 

հաստատությունները` պոլիկլինիկաները (ինչպես առանձնացված, այնպես էլ 

հիվանդանոցին կից), որոնք գործում են քաղաքային բնակավայրերում, գյուղական բժշկական 

ամբուլատորիաներն ու առողջության կենտրոնները, ընտանեկան բժշկի գրասենյակները և 

ԲՄԿ-ները1: Մասնագիտացված բուժօգնությունը տրամադրվում է երկրորդ կամ երրորդ 

մակարդակի բժշկական  հաստատությունների միջոցով, ինչպիսիք են քաղաքային 

բազմապրոֆիլ  ու մոնոպրոֆիլ հիվանդանոցները (ինֆեկցիոն, հակատուբերկուլոզային, 

ուռուցքաբանական, մաշկավեներաբանական, հոգեբուժական) և մարզային բազմապրոֆիլ 

հիվանդանոցներն ու և ծննդատները: Երրորդային բուժօղակը ներառում է մասնագիտացված 

բուժօգնություն մատուցող կառույցներ` համապարփակ առողջապահական 

ծառայությունների առկայությամբ, որոնք մեծամասամբ տեղակայված են Երևանում:  

Անկախացումից հետո, Հայաստանի կառավարությունը ձեռնամուխ եղավ 

առողջապահական ծառայությունների բարելավման ուղղությամբ` իրականացնելով մի շարք 

առողջապահական բարեփոխումներ, որոնց հիմնականում միտված էին առաջնային օղակի 

հզորացմանը և այդ ճանապարհով բնակչությանը մատչելի ու որակյալ բուժօգնության 

ապահովմանը: Համաձայն 2006թ-ի “Առողջապահական համակարգն անցումային փուլում, 

Հայաստան” զեկույցի, առողջապահական բարեփոխումները ներառել են “առողջապահական 

համակարգի կառավարման օղակի ապակենտրոնացումն առավել բաց և դեմոկրատ 

կառույցների, առողջապահական ծառայությունների մատուցման տարանջատումը 

ստացիոնար և ամբուլատոր ծառայությունների, ֆինանսավորման և կառավարման 

համակարգերում փոփոխությունները, հասարակությանը մատուցվող բուժօգնության և 

բուժծառայությունների վերաբերյալ օրենքի ընդունումը 1996թ-ին և 1997թ-ին պաշտոնական 

վճարումների հաստատումը: 1998թ-ին, որպես 1997թ-ի անվճար ծառայությունների 

մատուցման վերաբերյալ որոշման շարունակություն, ՀՀ Կառավարությունը ներկայացրեց 

առաջին պետական Հիմնական Ծառայությունների Փաթեթը (ՀԾՓ, Basic Benefits Package 

(BBP)) և հիմնեց Պետական Առողջապահական Գործակալությունը: ՀԾՓ-ն հասարակության 

բոլոր խավերի համար նախատեսված` պետության կողմից երաշխավորված անվճար 

մատուցվող առողջապահական հիմնական ծառայությունների փաթեթ է (ներառյալ 

թերապևտի, ընտանեկան բժշկի, մանկաբույժի, տեղամասային բժշկի և 11 նեղ 

մասնագետների ծառայություններ): Բացի այդ, ՀՀ կառավարությանը 2004 թվականին 

սահմանել է հասարակության խոցելի` սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերի ցանկ, 

                                                           
1 ԲՄԿ–ն բուժակ-մանկաբարձական կետն է, որը գործում է փոքրաթիվ /մինչև 500/ բնակչությամբ գյուղական համայնքներում: 

ԲՄԿ–ում աշխատում են բուժակներ, բուժքույրեր, և մանկաբարձներ:  ԲՄԿ-ները գործում են գյուղական բժշկական 

ամբուլատորիաների կամ առողջության կենտրոնների կազմում, իսկ դրանցում աշխատող  բուժքույրերը կամ մանկաբարձները 

պարտավոր և իրավասու են կատարել տվյալ ԲՄԿ-ի կողմից սպասարկվող գյուղական համայնքի բնակչության շրջանակում 

կանխարգելիչ աշխատանք, տվյալ գյուղին կցված ընտանեկան բժշկի նշանակումները, ինչպես նաև իրականացնել քույրական 

ինքնուրուն բուժական միջոցառումներ և նշանակումներ:  
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որոնց համար նախատեսվել է առողջապահական ծառայությունների ավելի լայն շրջանակ: 

2006թ-ից սկսած, բնակչության բոլոր խմբերին, բուժօգնության մատչելիության ապահովման 

և սոցիալական արդարության սկզբունքի պահպանման նպատակով, անվճար հիմունքներով 

հասարակությանը մատուցվող առողջապահական ծառայությունների շրջանակն էլ առավել 

ընդլայնվեց` ներառելով ամբուլատոր – պոլիկլինիկական ծառայությունն ամբողջությամբ 

(Հակոբյան, 2006թ): Պետության կողմից իրականացվող առողջապահական համակարգի 

բարեփոխումների հիմնական առաջնայնություն է դիտարկվել ուժեղ առաջնային 

բուժօգնության համակարգի հաստատումը: 

Հայաստանի բնակչության համար նախատեսված Առաջնային բուժօգնությանն 

ուղղված բարեփոխումների ու ապագայի տեսլականն առաջին անգամ ՀՀ Կառավարության 

կողմից հաստատվել է 1997թ-ին, որից հետո վերախմբագրվել և նոր տեսքով ամրագրվել ՀՀ 

կառավարության 2003թ-ի “Հայաստանի Հանրապետության բնակչության առողջության 

առաջնային պահպանման 2003–2008 թվականների ռազմավարություն” անվամբ որոշման 

մեջ, որին հաջորդել է 2008թ-ի ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշմամաբ 

հաստատված “Հայաստանի Հանրապետության բնակչության առողջության առաջնային 

պահպանման 2008–2013 թվականների ռազմավարությունը”: Համաձայն, 2008թ-ի, 

Հայաստանի Առողջապահական Համակարգի Գնահատման զեկույցի (Health System 

Performance Assessment in Armenia (HSPA)), Առաջնային օղակի բուժծառայությունների (ԱՕԲ) 

մարտավարության հիմնական նպատակներն են՝ հիվանդությունների կանխարգելում, 

առաջնային բուժօգնության առավել մատչելիություն, կատարելագործված առաջնային 

օղակի բուժծառայությունների որակ և արդյունավետություն, շարունակական բուժօգնության 

մատուցում, առաջնային օղակի բուժծառայությունների արագ արձագանք` հասարակության 

պահանջներին, հիվանդանոցային ծառայությունների անհարկի պահանջարկի կրճատում, 

առկա ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության աճ և հասարակության բարձր 

մասնակցության աստիճան՝ ԱՕԲ նպատակների իրականացման գործընթացին: Մշակվել են 

հատուկ մարտավարություններ նշված նպատակների իրագործումն ապահովելու համար, 

այդ թվում՝ կանխարգելիչ միջոցառումների ամրապնդում ռիսկային գործոնների նվազեցման 

և վաղ ախտորոշման միջոցով, ընտանեկան բժշկության ներդրում, առաջնային 

բուժօգնության համապարփակ ծառայությունների մատուցում, ամբուլատոր 

բուժհիմնարկների և պոլիկլինիկաների նյութական և տեխնիկական հագեցվածության, 

ինչպես նաև վերջիններիս կողմից մատուցվող ծառայությունների բազմազանության 

ընդլայնում (HSPA, 2008; ՀՀ Կառավարություն, 2003թ.):  

Առաջնային բուժօգնության ծառայությունների բարձր որակի և արդյունավետության 

մակարդակի շարունակական  բարելավման ու առողջապահական կրթման միջոցով 

համայնքների բնակչության ակտիվ ներգրավման նպատակով, ՀՀ ԱՆ և ԱՄՆ միջազգային 

զարգացման գործակալությունը (USAID) համատեղ 2005թ-ին նախաձեռնել են հնգամյա 

ծրագիր Առաջնային բուժօգնության օղակի բարեփոխումներ (Primary Health Care Reform 

(PHCR)) անվանմամբ: Այդ ծրագրի գործունեության ոլորտներն էին՝ առաջնային 

բուժօգնության օղակում իրականացվող բժշկական օգնության և ծառայությունների 

բարելավումը, ընտանեկան բժիշկների կողմից մատուցվող ծառայությունների` 

կանխարգման ուղղվածությունն ու որակի ապահովումն ու շարունակական բարելավումը, 

առողջապահական խնդիրների վերաբերյալ  հասարակության իրազեկվածության 

բարձրացումը, առողջության պահպանմանն ուղղված վարքագծի մշակումը և առաջնային 
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բուժօգնության օղակների կողմից մատուցվող ծառայությունների նկատմամբ պահանջարկի 

ավելացումը: 

15-49 տարեկան բոլոր կանայք և տղամարդիկ ՀԺԱՀ 2010-ի շրջանակում 

պատասխանել են մի շարք հարցերի առաջնային բուժօգնության օղակների կողմից 

մատուցվող ծառայությունների հասանելիության և օգտակարության վերաբերյալ: 

Տեղեկատվություն է հավաքագրվել այն մասին, թե արդյոք հարցվողն ընտրել է իր 

ընտանեկան բժշկին, և եթե այո, ապա ինչ մասնագիտացվածություն ունի նա: Ընտանեկան 

բժիշկ ընտրած հարցվողները նաև պատասխանել են այն հարցին, թե որ տարածքային 

բուժհաստատությունում է աշխատում այդ բժիշկը, ինչպես նաև թե արդյոք վերջին 

այցելության ժամանակ հարցվողը բավարարված է եղել մատուցված ծառայությունների 

որակով: Ի հավելումն նշյալի, հարցվողներին տրվել են հարցեր կատարված կանխարգելիչ 

բուժհետազոտությունների և վերջին անգամ պոլիկլինիկա կամ ամբուլատոր 

բուհաստատություն դիմելու պահանջ ունենալու վերաբերյալ: 
 

 

14.1  ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ՕՂԱԿԻ ԲՈՒԺԱՇԽԱՏՈՂ 
 

Բացի գյուղական բժշկական ամբուլատորիաների վերակառուցումից ու 

բուժսարքավորումներով և գույքով հագեցումից, առաջնային օղակի բարեփոխումների 

նպատակներից էր նաև առաջնային օղակի բժիշկների` որպես ընտանեկան բժիշկների 

մասնագիտացման, ինչպես նաև բնակչության կողմից առաջնային օղակի բժշկի ազատ 

ընտրության հնարավորության ապահովումը (ԱՀԿ, 2009թ): Համաձայն 1996թ-ի 

հասարակությանը մատուցվող բժշկական օգնության և ծառայությունների մասին օրենքի, ՀՀ 

քաղաքացիներն իրավունք ունեն ընտրելու իրենց առաջնային օղակի բժշկին (այսինքն` 

ընտանեկան բժիշկ, տեղամասային թերապևտի կամ մանկաբույժի) և գրանցվել նրա մոտ: 

Ընտրելով առաջնային օղակի բժշկի, անձը փաստացի ընտրում է նաև այն ամբուլատոր-

պոլիկլինիկական հաստատությունը, որտեղ շարունակելու է իր բուժսպասարկումը:  

Առաջնային օղակի բուժհաստատության ընտրությունը հնարավոր է իրականացնել ըստ 

քաղաքային, գյուղական կամ մարզային կտրվածքով (Հակոբյան և այլոք, 2006): 

ՀԺԱՀ 2010թ-ին, 15-49 տարեկան բոլոր հարցվողները պատասխանել են, թե արդյոք 

նրանք ընտրել են իրենց առաջնային օղակի բուժաշխատողին: Առաջնային բուժաշխատողին 

ընտրած անձինք այնուհետև հարցվել են այդ բուժաշխատողի մասնագիտացվածության 

վերաբերյալ: Արդյունքները ներկայացված են Աղյուսակ 14.1.1 և 14.1.2-ում, 

համապատասխանաբար կանանց և տղամարդկանց համար: 

Ընդհանուր առմամբ, կանանց կեսից ավելին (58 տոկոս) և տղամարդկանց մեկ 

երրորդը (38 տոկոս) ընտրել են իրենց առողջության պահպանման առաջնային օղակի 

բուժաշխատողին: Կանանց շրջանում այս ցուցանիշը խիստ չի տատանվում է ըստ տարիքի, 

իսկ տղամարդկանց շրջանում, ընդհանուր առմամբ աճում է տարիքին զուգահեռ՝ 15-19 

տարիքային խմբում կազմելով 29 տոկոս, մինչև 50 տոկոս՝ 45-49 տարիքային խմբում: Ի 

տարբերություն քաղաքաբնակների, գյուղաբնակ կանայք և տղամարդիկ առավել շատ են 

հակված եղել իրենց առողջության պահպանման առաջնային օղակի բուժաշխատողի 

ընտրությանը: Ցուցանիշի մարզային տատանումները խոսուն են՝ ինչպես կանանց, այնպես էլ 

տղամարդկանց դեպքում: Սյունիքի մարզի ցուցանիշը նվազագույնն է 

(համապատասխանաբար՝ 5 և 4 տոկոս), իսկ ամենաբարձր ցուցանիշները գրանցվել են 
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Շիրակի մարզի կանանց (89 տոկոս) և Գեղարքունիքի մարզի տղամարդկանց շրջանում (85 

տոկոս):   

Առաջնային բուժաշխատող ունեցող հարցվողների շրջանում, կանանց 70 և 

տղամարդկանց 60 տոկոսը նշել են, որ իրենց առաջնային օղակի բուժաշխատողը 

մասնագիտացված է ներքին և ընդհանուր բժշկության մեջ (սույն զեկույցի շրջանակում՝ 

թերապևտ)2: Կանանց 15 և տղամարդկանց 17 տոկոսն ընտրել են ընտանեկան բժշկին, որպես 

իրենց առաջնային օղակի բժիշկ, իսկ ավելի քիչ մասնաբաժինն ընտրել է մանկաբույժի կամ 

այլ բժշկի: Գյուղաբնակները և բարեկեցության վերջին երկու ցածր մակարդակների 

հարցվողներն առավելապես են հակված եղել ընտանեկան բժշկին, որպես առաջնային 

բուժաշխատող ընտրելուն: Ի տարբերություն այլ ենթախմբերի հարցվողների, Արարատի 

կանայք (90 տոկոս) և Շիրակի տղամարդիկ (66 տոկոս) առավելապես են հակված եղել 

ընտանեկան բժշկին, որպես առաջնային բուժաշխատող ընտրելուն: Այդուհանդերձ, 

զարմանալի է, որ Արարատի մարզի տղամարդկանց միայն 15 տոկոս է և Շիրակի մարզի 

կանանց 9 տոկոսն է ընտրել ընտանեկան բժշկին, որպես առաջնային բուժաշխատող: Թեպետ 

սպասելի է, որ նույն մարզի կանայք և տղամարդիկ բժշկի ընտրության ժամանակ պետք է 

առաջնորդվեին նմանատիպ որոշմամբ, սակայն համաձայն տվյալների, նրանց որոշումները 

տարբերվել են միմյանցից: 

                                                           
2 Հայաստանի ներկա առողջապահական համակարգում, բժիշկը, ով մասնագիտացված է ինչպես ներքին, այնպես էլ ընդհանուր 

առողջության գծով (ընդհանուր բժիշկ), անվանվում է “թերապևտ” (ռուսերեն տարբերակում), ինչպես ընդունված էր նախկին 

Խորհրդային համակարգում: 



Չափահասների առողջություն | 329 

 

 Աղյուսակ 14.1.1 Առաջնային օղակի բժիշկ, Կանայք   

 

15-49 տարեկան կանանց տոկոսը, ովքեր ընտրել են իրենց առաջնային բժշկին և կանանց տոկոսային բաշխումը, ովքեր ընտրել են իրենց 

առաջնային բժշկին ըստ բժշկի մասնագիտացվածության համաձայն հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010  

 
 Կանանց 

տոկոսը 

որոնք 

ընտրել են 

հիմնական 

բժիշկ 

 Առաջնային բժշկին ընտրած կանանց շրջանում բժշկի 

մասնագիտացվածությունը` 

  

 
 

   

 
Հիմնական 
բնութագրիչներ 

Կանանց 

թվաքանակ 

Ընտանեկան 

բժիշկ Թերապևտ Մանկաբույժ 

Այլ 

մասնագիտություն Չգիտի Ընդամենը 

Կանանց 

թվաքանակ  

 Տարիք           

 15-19  54.0  861  13.0  67.1  12.4  0.4  7.1 100.0 465   

 20-24  59.7  1,032  17.8  69.4  8.1  0.3  4.4 100.0 616   

 25-29  54.4  950  15.5  68.0  12.5  1.3  2.8 100.0 517   

 30-34  60.8  838  17.5  66.9  11.1  2.1  2.3 100.0 510   

 35-39  61.5  643  12.3  74.4  7.8  1.4  4.1 100.0 395   

 40-44  55.4  742  14.5  72.7  8.0  2.3  2.4 100.0 411   

 45-49  60.8  857  15.1  75.3  7.1  0.6  1.9 100.0 521   

 Բնակավայր           

 Քաղաքային  54.5  3,641  10.0  78.4  7.1  1.3  3.2 100.0 1,986   

 Գյուղական  63.5  2,281  22.6  59.4  13.0  1.0  4.0 100.0 1,449   

 Մարզ           

 Երևան  46.8  2,069  7.0  85.4  4.4  1.8  1.4 100.0 968   

 Արագածոտն  11.5  260  5.8  91.9  0.4  0.0  2.0 100.0 30   

 Արարատ  50.8  379  89.6  1.6  8.8  0.0  0.0 100.0 193   

 Արմավիր  53.6  535  35.0  52.0  5.2  3.6  4.1 100.0 287   

 Գեղարքունիք  83.1  459  6.7  90.4  1.8  0.0  1.1 100.0 381   

 Լոռի  62.5  513  4.8  83.7  9.9  0.7  1.0 100.0 321   

 Կոտայք  79.8  543  19.3  63.2  10.0  0.3  7.2 100.0 433   

 Շիրակ  89.4  598  8.7  64.4  19.3  0.8  6.8 100.0 534   

 Սյունիք  5.4  198  *  *  *  *  * 100.0 11   

 Վայոց ձոր  58.3  131  1.1  70.7  20.8  3.0  4.4 100.0 76   

 Տավուշ  84.5  238  4.5  59.3  26.8  1.0  8.5 100.0 201   

 Կրթություն           

 Հիմնական  59.5  347  14.6  65.6  8.9  0.9  10.0 100.0 207   

 Միջնակարգ  58.4  2,137  17.9  68.1  10.3  0.5  3.2 100.0 1,248   

 
Միջին-
մասնագիտական  59.4  1,681  14.7  68.8  11.5  2.1  2.9 100.0 999   

 Բարձրագույն  55.8  1,757  12.9  76.0  6.9  1.0  3.3 100.0 981   

 
Բարեկեցության 
մակարդակ           

 Ամենացածր  55.4  1,151  22.2  57.6  14.4  1.5  4.3 100.0 638   

 Ցածր  64.3  1,211  19.3  64.1  10.4  0.8  5.4 100.0 779   

 Միջին  60.1  1,139  10.5  75.2  10.4  1.8  2.1 100.0 685   

 Բարձր  56.8  1,146  14.5  74.6  7.3  0.8  2.7 100.0 651   

 Ամենաբարձր  53.4  1,275  9.9  80.7  5.6  0.9  2.9 100.0 682   

                    

 Ընդամենը 58.0 5,922 15.3 70.4 9.6 1.1 3.6 100.0 3,434  

 Նշում` Աստղանիշը նշանակում է, որ տվյալները հիմնված են 25-ից փոքր չկշռված դեպքերի վրա և սեղմվել են:    
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 Աղյուսակ 14.1.2  Առաջնային օղակի բժիշկ, Տղամարդիկ  

 

15-49 տարեկան տղամարդկանց տոկոսը, ովքեր ընտրել են իրենց առաջնային բժշկին և տղամարդկանց տոկոսային բաշխումը, ովքեր ընտրել են իրենց 

առաջնային բժշկին ըստ բժշկի մասնագիտացվածության համաձայն հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010  

 
  Տղամարդկանց 

տոկոսը որոնք 

ընտրել են 

հիմնական 

բժիշկ 

 Առաջնային բժշկին ընտրած տղամարդկանց շրջանում բժշկի 

մասնագիտացվածությունը` 

  

 
 

   

 
Հիմնական 
բնութագրիչներ Թվաքանակ 

Ընտանեկան 

բժիշկ Թերապևտ Մանկաբույժ 

Այլ 

մասնագիտություն Չգիտի Ընդամենը 

Տղամարդկանց 

թվաքանակ  

 Տարիք           

 15-19  28.5  229  13.3  64.1  3.5  2.3  16.8  100.0 65   

 20-24  33.4  298  16.5  61.6  8.9  0.8  12.1  100.0 100   

 25-29  35.5  285  17.4  56.5  6.0  4.1  16.0  100.0 101   

 30-34  38.9  229  12.3  58.9  8.3  1.7  18.8  100.0 89   

 35-39  46.8  162  13.4  60.3  12.0  1.7  12.5  100.0 76   

 40-44  41.3  164  25.6  58.9  1.7  3.6  10.3  100.0 68   

 45-49  49.5  217  20.9  63.1  5.0  3.7  7.3  100.0 107   

 Բնակավայր           

 Քաղաքային  32.6  984  12.8  66.3  4.5  1.7  14.8  100.0 320   

 Գյուղական  47.5  600  22.0  53.9  9.1  3.6  11.5  100.0 285   

 Մարզ           

 Երևան  23.4  593  10.2  71.0  4.3  1.7  12.8  100.0 139   

 Արագածոտն  17.8  70  18.2  66.9  0.8  0.0  14.1  100.0 12   

 Արարատ  25.8  125  (15.4 ) (13.9)  (0.0)  (0.0)  (70.7)  100.0 32   

 Արմավիր  35.8  148  (17.3) (45.9)  (11.1)  (15.7)  (10.0)  100.0 53   

 Գեղարքունիք  84.5  83  5.6  93.0  0.5  0.0  0.9  100.0 70   

 Լոռի  48.5  130  1.8  98.2  0.0  0.0  0.0  100.0 63   

 Կոտայք  60.0  148  10.5  50.7  14.0  2.7  22.1  100.0 89   

 Շիրակ  64.2  131  66.2  23.5  0.0  1.2  9.0  100.0 84   

 Սյունիք  3.8  63  *  *  *  *  *  100.0 2   

 Վայոց ձոր  42.3  24  (0.0)  (41.3)  (17.2)  (1.1)  (40.3)  100.0 10   

 Տավուշ  73.1  68  3.8  64.9  27.7  2.4  1.1  100.0 50   

 Կրթություն           

 Հիմնական  38.0  188  7.7  69.9  12.5  0.0  9.9  100.0 71   

 Միջնակարգ  36.2  619  16.5  61.3  6.0  2.6  13.5  100.0 224   

 
Միջին-
մասնագիտական  42.6  301  20.2  58.7  5.2  4.1  11.7  100.0 128   

 Բարձրագույն  38.3  477  19.4  56.8  6.1  2.4  15.3  100.0 182   

 
Բարեկեցության 
մակարդակ           

 Ամենացածր  37.5  332  27.7  47.6  8.2  6.2  10.3  100.0 124   

 Ցածր  45.8  285  19.0  55.7  9.1  0.9  15.3  100.0 130   

 Միջին  43.5  312  13.1  69.3  5.5  0.7  11.4  100.0 136   

 Բարձր  30.7  332  12.7  67.9  4.6  1.3  13.6  100.0 102   

 Ամենաբարձր  35.1  323  12.1  62.5  5.4  3.9  16.1  100.0 113   

                     

 Ընդամենը 38.2 1,584 17.1 60.4 6.7 2.6 13.2 100.0 606  

Նշում` Փակագծերում ներկայացված տվյալները հիմնված են 25-49 չկշռված դեպքերի վրա: Աստղանիշը նշանակում է, որ տվյալները հիմնված են 25-ից 
փոքր չկշռված դեպքերի վրա և սեղմվել են:  

 

Ընտանեկան բժիշկ 
 

1997թ-ին ՀՀ առողջապահության նախարարությունը նախաձեռնեց “Ընտանեկան 

բժշկության” ներդրման ծրագիրը: Այդ բարեփոխման հիմնական նպատակն էր զարգացնել ու 

ամրապնդել առաջնային բուժօգնությունը, ինչպես նաև ընտանեկան բժշկության 

համակարգի ներդրմամբ ապահովել բնակչության տարբեր սոցիալական խմբերի ու տարիքի 

անձանց կանխարգելիչ միջոցառումները, շարունակական բժշկական օգնությունն ու 
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սպասարկումը, հանդիսանալով դեպի առողջապահական ծառայություններ մուտքն 

ապահովող օղակ: Ակնկալվում էր, որ առաջնային օղակի բուժծառայության 

բարեփոխումները կհանգեցնեն ընտանեկան բժիշկների փոխարինմանը պոլիկլինիկայի 

համակարգին, ինչպես նաև նրանց կողմից ընդհանուր բժիշկների գործառույթների 

իրականացմանը և հիվանդանոցներում առկա նեղ մասնագետների հետ սերտ 

համագործակցությանը (HSPA, 2008թ):  

Ընտանեկան բժիշկների մասնագիտացման դասընթացները հանդիսանում են 

առաջնային բուժօգնության բարեփոխումների կարևոր բաղադրիչ: Համաձայն “2003-2008թթ 

առողջության առաջնային պահպանման ռազմավարության”, ուրվագծվել էր, որ 

հանրապետության բնակչությունը 1,500-2,000 ընտանեկան բժիշկների կարիք ունի: 

Բարեփոխումների ներդրումից ի վեր, մի շարք բժիշկներ, ովքեր աշխատում էին 

ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական հաստատություններում, ներառյալ այն 

բժիշկները, ովքեր մասնագիտացած էին ներքին և ընդհանուր բուժօգնության բնագավառում 

(թերապևտ), մանկաբույժներ և նեղ մասնագետներ, հնարավորություն ստացան 

մասնագիտանալու որպես ընտանեկան բժիշկներ: Թեև մինչև 2010թ.-ը ընտանեկան բժշկի 

մասնագիտացում են անցել ավելի քան 1,200 ընտանեկան բժիշկներ, այդուհանդերձ նրանց 

կողմից մատուցվող ծառայություններն ամբողջապես չեն իրագործվում, պայմանավորված մի 

շարք գործոններով, այդ թվում՝ անհրաժեշտ ֆինանսավորման և վերահսկողի աջակցության 

բացակայություն, այն բուժհաստատությունների լիցենզայի բացակայություն, ուր 

որակավորումից հետո վերադառնում են ընտանեկան բժիշկները, ընտանեկան բժիշկների 

մատուցած ծառայությունների վերաբերյալ հասարակության ցածր իրազեկվածության 

մակարդակ, ինչպես նաև քաղաքային պոլիկլինիկաներում մեծ քանակությամբ նեղ 

մասնագետների առկայություն (ԱՀԿ, 2009; Հակոբյան և այլոք, 2006թ.):  

Հայաստանում ընտանեկան բժիշկների կողմից մատուցվող ծառայություններն 

առավել մանրամասնությամբ հասկանալու նպատակով, 15-49 տարեկան հարցվողները, 

ովքեր որպես իրենց առաջնային օղակի բժիշկ ընտրել էին ընտանեկան բժշկին, հարցվել են, 

թե արդյոք նախկինում ընտանեկան բժիշկը եղել է իրենց թերապևտը, մանկաբույժը կամ այլ 

բժիշկ: Ի հավելումն նշյալի, տեղեկատվություն է հավաքագրվել, թե արդյոք իրենց 

ընտանեկան բժիշկն աշխատում է նրանց տարածքային ամբուլատոր 

բուժհաստատությունում, ինչպես նաև վերջին այցելության ժամանակ հարցվողի 

գոհունակության վերաբերյալ: Արդյունքները ներկայացված են Գծապատկեր 14.1-ում: 

Հարցվողների մեծամասնությունը պատասխանել է, որ նրանց ընտանեկան բժիշկը 

հանդիսանում է իրենց նախկին թերապևտը (կանանց 78 տոկոսի և տղամարդկանց 70 

տոկոսի դեպքում): Թեպետ ՀՀ քաղաքացիներն իրավասու են ընտրելու իրենց 

բուժաշխատողին ինչպես տարածքային, այնպես էլ մարզային կտրվածքով, այդուհանդերձ, 

իրենց ընտանեկան բժշկին ընտրած տաս հարցվողից ինը նշել է, որ նրանց առաջնային 

օղակի բուժաշխատողն աշխատում է իրենց տարածքային բուժհաստատությունում:  

Ընդհանուր առմամբ, ինչպես կանայք, այնպես էլ տղամարդիկ իրենց վերջին այցի ժամանակ 

բավարարված են եղել իրենց ընտանեկան բժշկի մատուցած ծառայություններից 

(համապատասխանաբար՝ 97 և 99 տոկոս): 
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14.2  ԱՌԱՋՆԱՅԻՆ ԲՈՒԺԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Ինչպես արդեն նշվեց, առողջապահական համակարգի բարեփոխումների հիմնական 

բաղադրիչը եղել է ընտանեկան բժշկության ներդրումը, որպես մի համակարգ, որի 

պարագայում, այն հանդիսանալու էր առաջնային օղակում բժշկական օգնության և 

ծառայությունների մատուցման մատչելիության ու որակի բարելավման գրավական 

(Հակոբյան և այլոք, 2006թ): Այնուամենայնիվ, բնակչության որոշ մասը, դեռևս շարունակում է 

շրջանցել առաջնային օղակի բժիշկներին (ներառյալ նաև ընտանեկան) և առողջական բոլոր, 

այդ թվում նաև ոչ հրատապ խնդիրներով ուղղակիորեն դիմում է հիվանդանոց: Համաձայն 

2009թ-ի Առողջապահական Համակարգի Գնահատման հետազոտության, հարցվողների 43 

տոկոսը հիվանդանոց է դիմել ըստ իր ցանկության, 39 տոկոսը՝ մասնագետների ցուցումով, և 

միայն 20 տոկոսն է եղել ընտանեկան բժիշկների ուղղորդմամբ (ԱՀԿ, 2009թ): 

ՀԺԱՀ 2010-ի նպատակներից մեկն է բացահայտել հարցվողների շրջանում 

առաջնային բուժօգնության արդյունավետությունը և բուժհաստատությունից օգտվելու 

ցուցանիշը: 15-49 տարեկան բոլոր անձինք հարցվել են հետազոտությանը նախորդող երկու 

ամսվա ընթացքում առաջնային բուժօգնության դիմելու նրանց փորձի վերաբերյալ: Նախ, 

բոլոր կանայք և տղամարդիկ հարցվել են, թե արդյոք նրանք հարցմանը նախորդող երկու 

ամսվա ընթացքում ունեցել են բուժօգնության կարիք, որի համար անհրաժեշտ է դիմել 

պոլիկլինիկա կամ ամբուլատոր բուժհաստատություն: Դրական պատասխանի պարագայում, 

հարցվողները նաև պատասխանել են, թե արդյոք նրանք դիմել են պոլիկլինիկա կամ 

ամբուլատոր բուժհաստատություն: Պոլիկլինիկա չդիմած անձինք, հավելյալ նաև հարցվել են, 

թե արդյոք բուժօգնության տվյալ կարիքի համար դիմել են հիվանդանոց կամ մասնագետի 

օգնության, և թե ինչու նրանք չեն դիմել պոլիկլինիկա կամ ամբուլատոր 

բուժհաստատություն:  
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Կանայք Տղամարդիկ 

Գծապատկեր 14.1   Ընտանեկան բժշկի բնութագրիչը և հարցվողի 

բավարարվածությունը 15-49 տարեկան կանանց և 

տղամարդկանց շրջանում 

ՀԺԱՀ 2010 

Ընտանեկան բժիշկը նախկինում 

եղել է հարցվողի՝ 

Հարցվողի ընտանեկան բժիշկը նախկինում,  

չի հանդիսացել նրա բժիշկը 

Վերջին այցի ժամանակ հարցվողը  

բավարարված է եղել ընտանեկան  

բժշկի կողմից մատուցված  

ծառայությունների որակով 

Հարցման պահին հարցվողի տարածքային  

բուժհաստատությունում աշխատող բժիշկ 
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Այց պոլիկլինիկա կամ ամբուլատոր բուժհաստատություն 
 

Համաձայն Աղյուսակ 14.2-ի, կանանց 76 և տղամարդկանց 85 տոկոսը նշել են, որ 

հարցմանը նախորդող երկու ամսվա ընթացքում կարիք չեն ունեցել պոլիկլինիկա կամ 

ամբուլատոր բուժհաստատություն այցելելու: Կանանց միայն 14, իսկ տղամարդկանց՝ 10 

տոկոսն է նշել, որ կարիք են ունեցել պոլիկլինիկա կամ ամբուլատոր բուժհիմնարկություն 

այցելելու: Կանանց մնացյալ 10 տոկոսը և տղամարդկանց 6 տոկոսը կարիք են ունեցել 

պոլիկլինիկա կամ ամբուլատոր բուժհաստատություն այցելելու, սակայն չեն գնացել տվյալ 

բուժհաստատությունները3: Թեպետ ցուցանիշի տատանումն էական չէ ըստ քաղաքային և 

գյուղական բնակավայրերի, այդուհանդերձ, արդյունքներն ըստ մարզերի խիստ փոխական 

են: Լոռու, Արմավիրի և Վայոց ձորի կանայք, կարիքի պարագայում, առավել հաճախ են դիմել 

առաջնային բուժօգնության բուժհաստատություններ (համապատասխանաբար՝ 25, 22 և 21 

տոկոս): Այս ցուցանիշն ամենացածրը եղել է Արարատի կանանց շրջանում (4 տոկոս): 

Շիրակի և Կոտայքի կանայք ամենաշատն են հակված եղել նշելու, որ նրաք կարիք են ունեցել 

բուժման առաջնային բուժօգնության օղակում, սակայն չեն այցելել (20 և 18 տոկոս, 

համապատասխանաբար): Վայոց ձորի (22 տոկոս) և Կոտայքի (15 տոկոս) մարզի 

տղամարդիկ առավելապես են հակված եղել նշելու, որ նրաք հարցմանը նախորդող երկու 

ամսվա ընթացքում կարիք են ունեցել բուժման առաջնային բուժօգնության օղակում և այցելել 

են պոլիկլինիկա կամ ամբուլատոր բուժհաստատություն, իսկ Կոտայքի 16 տոկոս 

տղամարդկանց պարագայում (ամենաբարձր ցուցանիշը), նրանք կարիք են ունեցել բուժման 

առաջնային բուժօգնության օղակում, սակայն չեն այցելել պոլիկլինիկա կամ ամբուլատոր 

բուժհաստատություն:  

 

 

                                                           
3 ՀԺԱՀ 2010թ-ի տվյալները տարբերվում են 2006թ-ի Տնային տնտեսությունների առողջության հետազոտության (ՏՏԱՀ) 

արդյունքներից:  Համաձայն 2006թ-ի ՏՏԱՀ արդյունքների, կանանց 41 տոկոսը, հարցմանը նախորդող երկու ամսվա ընթացքում, 

կարիք չի ունեցել բուժհաստատություն դիմելու, 32 տոկոսը կարիք ունեցել է և դիմել է պոլիկլինիկա կամ ամբուլատոր 

բուժհաստատություն, և 26 տոկոսը կարիք է ունեցել, սակայն չի դիմել պոլիկլինիկա կամ ամբուլատոր բուժհաստատություն 

(Emerging Market Groups, 2006թ): Այս երկու հետազոտությունների արդյունքներն ուղղակիորեն համեմատելի չեն, քանի որ 

մեթոդաբանությունները տարբեր են: Նախ, ընտրանքի կատարման մեթոդաբանությունն է տարբերվում, ապա տարբերվում է 

հետազոտության մասնակից բնակչության տարիքային խումբը, ինչպես նաև յուրաքանչյուր հարցաթերթում փոքր-ինչ 

տարբերվել են հարցադրումները: Օրինակ, ՀԺԱՀ 2010թ-ի ընթացքում կանայք հարցվել են, թե արդյոք նրանք անհրաժեշտության 

պարագայում դիմել են պոլիկլինիկա կամ ամբուլատոր բուժհաստատություն, մինչդեռ ՏՏԱՀ 2006-ի շրջանակում, կանայք 

հարցվել են, թե արդյոք նրանք կամ իրենց ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը անհրաժեշտության պարագայում դիմել է 

պոլիկլինիկա կամ ամբուլատոր բուժհաստատություն: ՀԺԱՀ 2010-ում, ընտրված ՏՏ-ի 15-49 տարեկան բոլոր կանայք հարցվել են 

համաձայն անհատական հարցաթերթերի, մինչդեռ ՏՏԱՀ 2006 հետազոտության շրջանակում հարցաշարի հարցերին 

պատասխանել է 18 և բարձր տարիքի, ՏՏ-ն չափահաս որևէ կին անդամ (նախապատվությունը տրվել է մինչև 18 տարեկան 

երեխաներ ունեցող կանանց) (Emerging Market Groups, 2006թ): 
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 Աղյուսակ 14.2 Առաջնային բուժծառայության օգտակարությունը    

 

15-49 տարեկան կանանց և տղամարդկանց տոկոսը, ովքեր հարցմանը նախորդող երկու ամսվա ընթացքում կարիք են ունեցել բուժօգնության 

համար պոլիկլինիկա կամ ամբուլատոր բուժհաստատություն դիմելու և այն անձանց տոկոսը, ովքեր բավարարված են եղել մատուցված 

ծառայություններով ըստ հիմնական բնութագրիչերի, Հայաստան 2010   ք 

  Կանայք Տղամարդիկ  

  

Վերջին երկու 

ամսվա 

ընթացքում 

կարիք է ունեցել 

բուժօգնության 

համար 

պոլիկլինիկա 

/ամբուլատոր 

բուժման դիմելու՝ 

Կարիք չի 

ունեցել 

բուժօգնութ.
 համար 

պոլիկլինիկա 

/ամբուլատ.
 բուժման 

դիմելու 

   

Վերջին երկու 

ամսվա 

ընթացքում 

կարիք է ունեցել 

բուժօգնության 

համար 

պոլիկլինիկա 

/ամբուլատոր 

բուժման 

դիմելու՝ 

Կարիք չի 

ունեցել 

 

    

 
Հիմնական 
բնութագրիչներ 

Այցելել է 

բուժհաս

տատություն1

 

Չի 

այցելել 

բուժհաս
տատություն1 

Տեղեկ.
 չկա Ընդամենը 

Թվաքանակ

 

Այցելել 

է 

1  

Չի 

այցելել 

բուժհաս

տատութ

յուն1   

 Տարիք              

 15-19  12.0  4.9  83.1 0.0 100.0 1,893  7.0  5.6  87.4  0.0  100.0  527   

 25-29  16.5  7.5  76.0 0.0 100.0 950  7.8  4.7  87.5  0.0  100.0  285   

 30-39  15.7  12.4  72.0 0.0 100.0 1,481  10.5  6.1  83.5  0.0  100.0  391   

 40-49  13.4  15.5  70.9 0.2 100.0 1,598  14.0  6.6  79.1  0.3  100.0  381   

 Բնակավայր               

 Քաղաքային  13.5  10.2  76.2 0.1 100.0 3,641  11.8  5.7  82.4  0.1  100.0  984   

 Գյուղական  14.8  9.7  75.4 0.0 100.0 2,281  6.2  6.0  87.8  0.0  100.0  600   

 Մարզ                

 Երևան  11.4  9.0  79.5 0.2 100.0 2,069  14.6  4.2  81.1  0.0  100.0  593   

 Արագածոտն  9.2  4.0  86.8 0.0 100.0 260  14.1  11.1  74.8  0.0  100.0  70   

 Արարատ  3.6  0.9  95.6 0.0 100.0 379  0.0  0.4  99.3  0.3  100.0  125   

 Արմավիր  22.1  7.1  70.8 0.0 100.0 535  5.3  10.7  84.0  0.0  100.0  148   

 Գեղարքունիք  16.0  6.2  77.8 0.0 100.0 459  3.9  3.1  93.0  0.0  100.0  83   

 Լոռի  25.4  13.3  61.4 0.0 100.0 513  0.9  0.0  98.5  0.6  100.0  130   

 Կոտայք  13.7  18.0  68.3 0.0 100.0 543  15.4  16.2  68.5  0.0  100.0  148   

 Շիրակ  15.0  19.9  65.1 0.0 100.0 598  9.3  10.5  80.2  0.0  100.0  131   

 Սյունիք  11.4  1.8  86.8 0.0 100.0 198  2.4  0.0  97.6  0.0  100.0  63   

 Վայոց ձոր  20.8  10.4  68.8 0.0 100.0 131  21.7  10.0  68.3  0.0  100.0  24   

 Տավուշ  8.8  11.2  80.0 0.0 100.0 238  3.8  0.0  96.2  0.0  100.0  68   

 Կրթություն               

 Հիմնական  11.8  7.5  80.7 0.0 100.0 347  10.9  6.4  82.8  0.0  100.0  188   

 Միջնակարգ  14.0  12.4  73.5 0.0 100.0 2,137  8.5  5.6  85.8  0.1  100.0  619   

 
Միջին-
մասնագիտական  15.4  10.9  73.8 0.0 100.0 1,681  10.1  5.8  84.2  0.0  100.0  301   

 Բարձրագույն  13.1  6.8  79.9 0.2 100.0 1,757  10.5  5.8  83.5  0.2  100.0  477   

 
Բարեկեցության 
մակարդակ              

 Ամենացածր  14.5  10.9  74.6 0.0 100.0 1,151  5.4  5.8  88.8  0.0  100.0  332   

 Ցածր  14.3  9.9  75.8 0.0 100.0 1,211  11.3  7.5  81.3  0.0  100.0  285   

 Միջին  16.2  12.7  70.9 0.2 100.0 1,139  12.3  5.3  82.3  0.0  100.0  312   

 Բարձր  12.8  9.1  78.1 0.0 100.0 1,146  7.6  8.6  83.4  0.3  100.0  332   

 Ամենաբարձր  12.4  7.9  79.6 0.1 100.0 1,275  12.2  1.9  85.9  0.0  100.0  323   

                         

 Ընդամենը 14.0 10.0 75.9 0.1 100.0 5,922 9.7 5.8 84.5 0.1 100.0 1,584  

 
1 Ներառում է միայն պոլիկլինիկաները և ամբուլատոր հաստատությունները 

 

 1   

Ընդամենը 

Թվաքանակ
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տատութ

յուն

բուժօգնութ.
 համար 

պոլիկլինիկա 

/ամբուլատ.
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Տեղեկ.
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Կանանց 10 և տղամարդկանց 6 տոկոսի շրջանում, ովքեր անհրաժեշտություն են 

ունեցել սակայն չեն դիմել պոլիկլինիկա կամ ամբուլատոր բուժհաստատություն, փոխարենը 

կանանց 13 և տղամարդկանց 18 տոկոսն այցելել են հիվանդանոց (Տվյալները ներկայացված 

չեն): ՀԺԱՀ 2010-ի և 2006թ-ին իրականացված մեկ այլ հետազոտության (Տնային 

տնտեսությունների առողջության հետազոտություն (ՏՏԱՀ) կամ Household Health Survey 

(HHS)) վերոնշյալ տվյալները համընկնում են, համաձայն որի պոլիկլինիկայի փոխարեն 

հիվանդանոց են դիմել ըստ ՀԺԱՀ 2010-ի կանանց 13 տոկոսը, իսկ ըստ ՏՏԱՀ 2006թ-ի՝ 16 

տոկոսը (Emerging Market Groups, 2006):  

 
Առողջական խնդիրների լուծման նպատակով ամբուլատոր-պոլիկլինիկական 
բուժհաստատություն չդիմելու պատճառները 
 

Գծապատկեր 14.2-ը ցույց է տալիս անհրաժեշտության պարագայում պոլիկլինիկա 

կամ ամբուլատոր բուժհաստատություն չդիմած կանանց և տղամարդկանց մասնաբաժինն 

ըստ հարցման պահին իրենց կողմից որպես խոչընդոտ նշված պատճառների: Ինչպես 

կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց շրջանում ամենատարածված խոչընդոտը համարվել է 

ծառայությունների ենթադրյալ բարձր արժեքը: Կանանց 50 և տղամարդկանց 41 տոկոսը, 

ովքեր կարիք են ունեցել բուժզննման, սակայն չեն դիմել, նշել են, որ չեն դիմել 

բուժհաստատություն, քանի որ կարծել են, թե տվյալ ծառայությունը  թանկ է: Այս ցուցանիշը 

համընկնում է 2006թ-ին իրականացված մեկ այլ հետազոտության արդյունքի հետ, համաձայն 

որի կանանց 50 տոկոսը չի դիմել ամբուլատոր բուժմանը, հաշվի առնելով ծառակության 

“բարձր” գինը (HHS, Emerging Markets Group, 2006): 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Անհրաժեշտության պարագայում պոլիկլինիկա կամ ամբուլատոր բուժզննման 

չդիմելը պայմանավորված է նաև անձնական պատճառներով: Կանանց գրեթե մեկ քառորդը և 
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տղամարդկանց մեկ հինգերորդը, որպես խոչընդոտ նշել են ժամանակի բացակայությունը, 

կանանց 14 և տղամարդկանց 12 տոկոսը նշել են, որ չեն վստահում մասնագետներին, իսկ 

կանանց 14 և տղամարդկանց 5 տոկոսը նշել են, որ նրանք վախենում են սպասվող 

ախտորոշումից: Կանանց միայն 5 և տղամարդկանց 3 տոկոսի համար է տրանսպորտային 

միջոցի բացակայությունը հանդիսացել որպես խոչընդոտ: Հարցվողների փոքր մասն է միայն 

որպես խոչընդոտ նշել մատուցվող ծառայության որակի հետ կապված պատճառներ: 

Հարցվողների 6 տոկոսի համար մտահոգիչ է եղել առկա բժիշկների որակավորումը, 3-4 

տոկոսի համար՝ անհրաժեշտ սարքավորումների բացակայությունը, և մեկ տոկոսի դեպքում՝ 

բուժհաստատության աղտոտությունը: 

Գյուղաբնակ, ցածր կրթական և բարեկեցության մակարդակ ունեցող կանայք 

առավելապես են հակված ֆինանսական միջոցների բացակայությունը, որպես իրենց 

առողջության պահպանման նպատակով պոլիկլինիկա կամ ամբուլատոր 

բուժհաստատություն չայցելելու խոչընդոտ նշելուն, քան մյուս ենթախմբերի կանայք: 

Ֆինանսական միջոցների բացակայությունը, որպես պոլիկլինիկա կամ ամբուլատոր 

բուժհաստատություն չայցելելու խոչընդոտ նշած կանանց մասնաբաժինն ըստ մարզերի 

տատանվում է նվազագույնը՝ 29 տոկոս, Շիրակում, մինչև ամենաբարձրը՝ 76 կամ 72 տոկոս՝ 

Տավուշում (Տվյալները ներկայացված չեն): Քանի որ տղամարդկանց շրջանում նման 

պատասխան տված անձանց տեսակարար կշիռը չափազանց փոքր է եղել, այդ իսկ 

պատճառով ցուցանիշը չի վերլուծվել ըստ հիմնական բնութագրիչների:  

 

 

14.3  ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ԲՈՒԺԶՆՆՈՒՄ 
 

ՀՀ ԱՆ-ն հորդորում է Հայաստանի բնակչությանը, որ առնվազն տարեկան մեկ անգամ 

կատարեն կանխարգելիչ բուժզննում: Ներկայումս, կանխարգելիչ բուժզննումն իր մեջ 

ներառում է պարբերական ստուգում ուղղված արյան բարձր ճնշման, շաքարախտի, թոքերի 

հիվանդությունների հայտնաբերմանը, ինչպես նաև որոշակի քննություններ ուղղված 

վերարտադրողական առողջությանը (կրծքի զննում, ՊԱՊ քսուկի թեսթ՝ կանանց համար, և 

շագանակագեղձի ստուգում՝ տղամարդկանց համար): ՀԺԱՀ 2010-ում ներառվել են մի շարք 

հարցեր՝ ուղղված կանխարգելիչ բուժզննման նպատակով բուժհաստատություն կատարված 

այցերին: 15-49 տարեկան բոլոր հարցվողներին տրվել է հարց, թե արդյոք նրանք, հարցմանը 

նախորդող երեք տարվա ընթացքում այցելել են բուժհաստատություն՝ խորհուրդ տրվող 

կանխարգելիչ բուժզննման իրականացման նպատակով: Այն անձինք, ովքեր իրականացրել 

են նման այց, հարցվել են նաև վերջին այցի ժամկետի և այդ այցի շրջանակում կատարված 

հետազոտությունների և բովանդակության մասին: 

Հայաստանի կանանց 25 տոկոսը և տղամարդկանց 19 տոկոսը հարցմանը նախորդող 

երեք տարվա ընթացքում այցելել են բուժհաստատություն կանխարգելիչ զննման 

նպատակով: Կանանց շրջանում, 17 տոկոսին բուժաշխատողը հայտնել է, որ նրանք ունեն 

արյան բարձր ճնշում, 13 տոկոսին կատարվել է կրծքի բուժզննում, 14 տոկոսին կատարվել է 

ՊԱՊ քսուկի թեսթ՝ արգանդի վզիկի քաղցկեղի հայտնաբերման նպատակով, և 3 տոկոսի մոտ 

հայտնաբերվել է շաքարային դիաբետ: Տղամարդկանց շրջանում, ովքեր հարցմանը 

նախորդող երեք տարվա ընթացքում այցելել են բուժհաստատություն կանխարգելիչ զննման 

նպատակով, 14 տոկոսին բուժաշխատողը հայտնել է, որ նրանք ունեն արյան բարձր ճնշում, 

10 տոկոսին կատարվել է շագանակագեղձի բուժզննում, 7 տոկոսի մոտ հայտնաբերվել է թոքի 
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հիվանդություն, և 5 տոկոսի շրջանում հայտնաբերվել է շաքարային դիաբետ (Տվյալները 

ներկայացված չեն):  

Ընդհանուր առմամբ, կանխարգելիչ բուժզննում անցած կանանց և տղամարդկանց մեկ 

երրորդը վերջին անգամ բուժհաստատություն այցելել են մեկից երեք տարի առաջ: Կանանց 

24 և տղամարդկանց 31 տոկոսը կանխարգելիչ բուժզննման նպատակով վերջին անգամ 

բուժհաստատություն այցելել են հարցումից 6-11 ամիս առաջ, իսկ կանանց 43 և 

տղամարդկանց 36 տոկոսը՝ վերջին վեց ամսվա ընթացքում (Տվյալները ներկայացված չեն):  

 

 

14.4 ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ ԶԼՄ-Ի ՄԻՋՈՑՈՎ 
 

Զանգվածային լրատվական միջոցները (ԶԼՄ) հնարավորություն են ընձեռում 

հասարակության լայն շերտին հասու դարձնել առողջության վերաբերյալ տեղեկատվություն: 

ՀԺԱՀ 2010-ի շրջանակում տվյալներ են հավաքագրվել ռադիոյի, հեռուստատեսության, 

օրաթերթի և ամսագրի միջոցով առողջության վերաբերյալ տեղեկատվության ստացման 

մասին:  

Աղյուսակներ 14.3.1 և 14.3.2-ը ցույց են տալիս, որ հինգ կանանցից չորսից ավելին և 

տղամարդկանց կեսից ավելին ռադիոյով, հեռուստատեսությամբ կամ թերթերի/ամսագրերի 

միջոցով ստացել են առողջության վերաբերյալ հաղորդագրություններ հարցմանը նախորդող 

մի քանի ամիսների ընթացքում: Կանանց 81 տոկոսը և տղամարդկանց 55 տոկոսն 

առողջության վերաբերյալ հաղորդագրություն են ստացել հեռուստատեսությամբ: 

Օրաթերթերը և ամսագրերը ևս հանդիսանում են առողջության վերաբերյալ 

հաղորդագրության ստացման հիմնական աղբյուր՝ կանանց շրջանում (46 տոկոս) և 

տղամարդկանց մոտ (12 տոկոս): Հարցվողների փոքր մասի համար է ռադիոն հանդիսացել 

առողջության վերաբերյալ հաղորդագրության ստացման աղբյուր, այդուհանդերձ, կանանց 17 

տոկոսը և տղամարդկանց 8 տոկոսը ռադիոյով լսել են առողջության վերաբերյալ 

հաղորդագրություն: Ի տարբերություն ռադիոյի միջոցով առողջության վերաբերյալ 

տեղեկատվության ստացմանը, հեռուստատեսությամբ ավելի բարձր հասանելիության 

գերակշռումը զարմանալի չէ, քանի որ գրեթե բոլոր ՏՏ-ն ունեցել են հեռուստացույց, սակայն 

նրանց միայն 12 տոկոսն է ունեցել ռադիոընդունիչ (Գլուխ 2, Աղյուսակ 2.5):  

ԶԼՄ-ի հասանելիությունը կապված է բնակավայրի, կրթական և բարեկեցության 

մակարդակների հետ: Ի տարբերություն քաղաքաբնակ, բարձր կրթական և բարեկեցության 

մակարդակ ունեցող անձանց, գյուղաբնակ, ցածր կրթական և բարեկեցության մակարդակ 

ունեցող հարցվողներն առավել քիչ են հակված եղել առողջության վերաբերյալ 

հաղորդագրություն տեսնելու կամ լսելու ԶԼՄ-ի որևէ միջոցով: Ցուցանիշը խիստ 

տատանվում է ըստ մարզերի: Շիրակի մարզի տղամարդկանց և Լոռու, Սյունիքի, Կոտայքի 

մարզերի 10 կանանցից շուրջ 9-ը ստացել են առողջության վերաբերյալ հաղորդագրություն 

ԶԼՄ-ի մեկ կամ մի քանի աղբյուրներով: Արարատի մարզի կանանց 66 տոկոսը և Սյունիքի 

տղամարդկանց 75 տոկոսը վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում ԶԼՄ-ի որևէ տեսակով 

առողջության վերաբերյալ տեղեկատվության չեն ստացել:  
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 Աղյուսակ 14.3.1 Առողջության վերաբերյալ տեղեկատվության հասանելիությունը ԶԼՄ-ի միջոցով, 

Կանայք 

 

 

15-49 տարեկան կանանց տոկոսը, ովքեր առողջության վերաբերյալ տեղեկատվություն են ստացել 

ռադիոյի, հեռուստատեսության, օրաթերթի կամ ամսագրի միջոցով հարցմանը նախորդող մի 

քանի ամսվա ընթացքում ըստ հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010    

    

 

 

Չի ստացել 

առողջապահական 

հաղորդագրություն 

ԶԼՄ-ի ոչ մի 

միջոցով 

  

     

 

 Ստացել է առողջապահական 

հաղորդագրություն՝ 

 

 

 
Հիմնական 
բնութագրիչներ Ռադիո Հեռուստացույց 

Օրաթերթ 

կամ 

ամսագիր 

Կանանց 

թվաքանակ  

 Տարիք       

 15-19  17.3  74.5 42.4 22.8  861   

 20-24  15.8  80.3 46.4 18.1  1,032   

 25-29  15.6  80.4 43.0 19.2  950   

 30-34  19.8  83.9 52.3 14.9  838   

 35-39  17.7  84.1 51.6 15.1  643   

 40-44  17.2  81.9 45.6 16.6  742   

 45-49  14.0  80.9 43.2 17.4  857   

 Բնակավայր       

 Քաղաքային  22.8  83.2 54.3 15.2  3,641   

 Գյուղական  6.8  76.6 33.0 22.2  2,281   

 Մարզ       

 Երևան  31.1  83.0 55.9 15.8  2,069   

 Արագածոտն  3.5  86.3 11.1 13.7  260   

 Արարատ  0.3  33.7 15.2 65.6  379   

 Արմավիր  2.1  73.1 24.9 26.3  535   

 Գեղարքունիք  2.5  79.8 23.7 19.6  459   

 Լոռի  5.6  90.8 62.7 5.7  513   

 Կոտայք  16.6  86.0 60.8 9.7  543   

 Շիրակ  31.2  85.6 54.2 13.3  598   

 Սյունիք  0.6  92.4 58.0 7.6  198   

 Վայոց ձոր  2.4  87.6 36.4 11.8  131   

 Տավուշ  0.5  88.0 44.7 11.3  238   

 Կրթություն       

 Հիմնական  6.4  65.3 18.5 33.5  347   

 Միջնակարգ  9.3  76.4 31.1 22.4  2,137   

 
Միջին-
մասնագիտական  18.6  83.9 50.8 14.3  1,681   

 Բարձրագույն  25.9  85.8 65.2 12.8  1,757   

 
Բարեկեցության 
մակարդակ       

 Ամենացածր  5.5  73.7 24.7 25.5  1,151   

 Ցածր  9.3  77.9 36.1 20.5  1,211   

 Միջին  17.3  85.4 50.9 12.9  1,139   

 Բարձր  23.5  86.3 60.4 12.1  1,146   

 Ամենաբարձր  27.1  80.2 57.8 18.2  1,275   
            

 Ընդամենը 16.7 80.7 46.1 17.9 5,922  
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 Աղյուսակ 14.3.2 Առողջության վերաբերյալ տեղեկատվության հասանելիությունը ԶԼՄ-ի միջոցով, 

Տղամարդիկ 

 

 

15-49 տարեկան տղամարդկանց տոկոսը, ովքեր առողջության վերաբերյալ տեղեկատվություն են 

ստացել ռադիոյի, հեռուստատեսության, օրաթերթի կամ ամսագրի միջոցով հարցմանը նախորդող մի 

քանի ամսվա ընթացքում ըստ հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010    

    
 

Չի ստացել 
առողջապահական 
հաղորդագրություն 

ԶԼՄ-ի ոչ մի 
միջոցով 

  

 

 Ստացել է առողջապահական 
հաղորդագրություն՝ 

 

 

 
Հիմնական 
բնութագրիչներ Ռադիո Հեռուստացույց 

Օրաթերթ 
կամ 

ամսագիր 
Տղամարդկանց 

թվաքանակ  

 Տարիք       

 15-19  4.8  50.8  8.4  49.1  229   
 20-24  5.3  50.5  10.2  48.8  298   
 25-29  6.0  55.9  14.0  43.2  285   
 30-34  9.4  56.0  10.2  43.8  229   
 35-39  13.9  59.2  13.3  37.7  162   
 40-44  9.2  61.5  12.8  38.5  164   
 45-49  11.6  57.1  17.4  41.9  217   

 Բնակավայր       
 Քաղաքային  11.0  58.5  16.1  40.4  984   
 Գյուղական  3.4  49.8  5.8  49.9  600   

 Մարզ       
 Երևան  14.0  57.7  19.6  40.8  593   
 Արագածոտն  11.1  77.0  14.4  22.8  70   
 Արարատ  0.2  32.3  1.2  67.7  125   
 Արմավիր  5.2  36.8  4.8  63.2  148   
 Գեղարքունիք  2.8  42.5  2.4  57.5  83   
 Լոռի  1.0  86.1  2.8  12.9  130   
 Կոտայք  6.8  31.8  6.5  68.2  148   
 Շիրակ  7.3  92.8  24.2  7.2  131   
 Սյունիք  0.0  25.5  2.5  74.5  63   
 Վայոց ձոր  10.5  43.0  6.2  55.0  24   
 Տավուշ  5.2  60.0  12.0  37.2  68   

 Կրթություն       
 Հիմնական  1.7  39.3  3.8  59.5  188   
 Միջնակարգ  4.8  51.3  4.6  48.3  619   

 
Միջին-
մասնագիտական  7.7  59.0  9.3  40.8  301   

 Բարձրագույն  15.1  64.2  27.3  34.3  477   

 
Բարեկեցության 
մակարդակ       

 Ամենացածր  3.1  50.6  4.2  49.2  332   
 Ցածր  4.8  50.1  5.6  49.4  285   
 Միջին  7.6  59.2  12.5  39.7  312   
 Բարձր  9.7  59.4  19.6  39.2  332   
 Ամենաբարձր  15.0  56.4  18.4  42.9  323   
              

 Ընդամենը 8.1 55.2 12.2 44.0 1,584  
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14.5  ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Հայաստանի Կառավարութունը ներկայումս նախաձեռնում է առողջապահական 

համակարգի բարեփոխումներ, որոնք միտված են անօրինական վճարների նվազմանը և 

բուժհաստատությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացմանը: 

Ներկայում, Հայաստանում առողջության ապահովագրությունը պարտադիր չէ, 

այդուհանդերձ, որոշ դեպքերում անձինք կամավոր կերպով ձեռք էին բերել առողջության 

ապահովագրություն իրենց գործատուների միջոցով կամ անհատապես: Քանի որ ընդհանուր 

հասարակության իրազեկվածության և հասկացողության մակարդակն ինչպես 

ապահովագրական համակարգի, այնպես էլ առողջության ապահովագրության նկատմամբ 

սահմանափակ է, համակարգի դրական և բացասական ազդեցության գնահատումը դառնում 

է բարդ: Ի հավելումն նշվածի, ապահովագրական ընկերությունների միջնորդությամբ 

մատուցվող առողջապահական ծառայությունների որակի նկատմամբ վստահելիությունը 

դեռևս բարձր չէ (Հակոբյան և այլոք, 2006թ):  

ՀԺԱՀ 2010-ի շրջանակում, բոլոր հարցվողներին տրվել են հարցեր, թե արդյոք նրանք 
ունեն առողջության ապահովագրության ծածկույթ: Ինչպես ակնկալվում էր, առողջության 
ապահովագրության ծառայություններից օգտվում են կանանց ընդամենը 1 տոկոսը, իսկ 
տղամարդկանց՝ 2 տոկոսը (տվյալները ներկայացված չեն): Այն անձինք, ովքեր եղել են 
ապահովագրված, տղամարդկանց մեծամասնության դեպքում իրենց առողջության 
ապահովագրությունը ձեռք են բերել գործատուի, իսկ կանանց պարագայում՝ պետական 
Հիմնական Ծառայությունների Փաթեթի միջոցով: 




