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Մահվան դեպքերի մասին տեղեկությունները ստացվում են քաղաքացիական
կացության մահվան վերաբերյալ ակտերի
գրառումների հիման վրա, որոնք տրամադրվում են ՀՀ արդարադատության նախարարության քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման (ՔԿԱԳ) գործակալության տարածքային բաժիններից:
Մահացության ընդհանուր գործակիցը հաշվարկվում է որպես հաշվետու տարում
արձանագրված մահվան դեպքերի և մշտական բնակչության միջին տարեկան թվաքանակի ցուցանիշների հարաբերություն, 1 000
բնակչի հաշվով:
Մահացության տարիքային գործակիցները բնութագրում են յուրաքանչյուր
տարիքային խմբում մահացության միջին
մակարդակը: Դրանք հաշվարկվում են հաշվետու տարվա ընթացքում, տվյալ տարիքում
մահացածների թվաքանակի և ընթացիկ գնահատման արդյունքներով ստացված, համապատասխան տարիքի բնակչության միջին
տարեկան թվաքանակի (մշտական բնակչություն) հարաբերությամբ:

The data on deaths are derived based on the
registrations of Civil Acts on deaths which are
provided by the regional divisions of Civilian
Registrar’s Agency of RA Ministry of Justice.

Մահվան պատճառների մասին տեղեկատվության աղբյուր է հանդիսանում
մահվան
մասին
կազմված
մահվան
բժշկական վկայագրերում մահացության
պատճառների վերաբերյալ բժշկի կատարած
գրանցումը: Հիշատակված փաստաթղթերը`
մահվան վերաբերյալ ակտի հետ միասին,
վիճակագրական մշակման համար տրամադրվում են վիճակագրական մարմիններին:
Մինչև 2003թ. մահվան ակտերի մշակումն
ըստ մահվան պատճառների իրականացվել է
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից ընդունված Հիվանդությունների միջազգային դասակարգչի` 9րդ վերանայման, իսկ 2004թ.-ից` 10-րդ
վերանայման համաձայն: Դրանով պայմանավորված, հիվանդությունների որոշ խմբերի
համար ցուցանիշների համադրելիությունը
հնարավոր չէր պահպանել:
Մայրական մահացությունը բնորոշվում է որպես հղիությամբ պայմանավորված
կնոջ մահ, անկախ հղիության տևողությունից,

The source of the data on death causes are the
records on causes of death compiled by the
physician in the medical certificates of death.
The above mentioned documents attached to the
Civil Acts on deaths are provided to RA National
Statistical Service for statistical processing.
Before 2003, the statistical processing of Civil
Acts on deaths by causes of death was compiled
in
accordance
with
the
International
Classification of Diseases of World Health
Organization (WHO), 9th Revision, and since
2004 it has been compiled in accordance with the
10th Revision. On this account it was not possible
to maintain the comparability of data for some
groups of diseases.
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Crude death rate is calculated as ratio of
registered death events in the reported year to
the midyear number of de jure population, per
1 000 population.

Age-specific death rates describe average death
level in each age group. They are calculated as a
ratio of the number of deaths at the given age to
the average annual number of population (de
jure) at appropriate age, resulted from
population current estimate.

Maternal mortality is the death of a women due
to pregnancy irrespective of its duration, which
occurred during pregnancy or within 42 days of
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որը վրա է հասել հղիության ընթացքում կամ
ավարտից հետո 42 օրերի ընթացքում, որևէ
պատճառից՝ կապված հղիության հետ, կամ
բարդացած
հղիությունով,
կամ
նրա
վարումով, բացի դժբախտ պատահարից կամ
պատահական ծագած պատճառից:

termination of pregnancy, from any cause related
to or aggravated by the pregnancy or its
processing, but not from accidental or incidental
cause.

Մահացության
գործակիցն
ըստ
մահվան պատճառների` մահացածների
թվաքանակն է ըստ մահվան առանձին
պատճառների,
հարաբերած
մշտական
բնակչության միջին տարեկան թվաքանակին: Ի տարբերություն մահվան ընդհանուր գործակիցների, տվյալ հաշվարկը
տարեկան կտրվածքով կատարվում է 100 000
բնակչի հաշվով:

Mortality rate by causes of death is a measure of
the number of deaths due to specific causes,
scaled to the average annual number of de jure
population. Unlike total mortality rate, it is
calculated in units of deaths per 100 000
population per year.

Կյանքի
սպասվող
տևողությունը
ծննդյան պահից - տարիների այն թիվն է, որ
ծնվող սերունդը, միջին հաշվով, կապրի,
պայմանով, որ այդ սերնդի ողջ կյանքի
ընթացքում
մի
տարիքից
հաջորդին
անցնելիս մահացությունը յուրաքանչյուր
տարիքում հավասար կլինի բնակչության
մահացության տվյալ ժամանակահատվածի
մակարդակին:

Life expectancy at birth is the average number of
years that a newborn generation is expected to
live, if the mortality pattern prevailing across all
age groups of given generation equals current
mortality rate of the given period.
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5.1

ԿՅԱՆՔԻ ՍՊԱՍՎՈՂ ՄԻՋԻՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԾՆՆԴԻՑ, 1997-2017ԹԹ.
LIFE EXPECTANCY AT BIRTH, 1997-2017
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5.2

ՄԱՀԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ՄԱՀՎԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԻ 1997-2017ԹԹ.
(%-ով ընդհանուրի նկատմամբ)
MORTALITY BY MAIN CAUSES OF DEATH FOR 1997-2017 (in % to total)
0

10

20

30

40

50

Արյան շրջանառության համակարգի
հիվանդություններից
Diseases of blood circulatory system
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