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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԿՈՒՐՈՒԹՅԱՆ ԲԵՐՈՂ 
ԱԿՆԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅԱՆ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԵՎ ԱԿՆԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ 
ԽՈՑԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀաՄաԹՎի ԳնաՀաՏաԿաննԵՐԸ

ՋՐբաշյան ն.Մ.1,2

1 Հայկական ակնաբուժության նախագիծ, Երևան, Հայաստան
2 Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման 

ամբիոն, Երևան, Հայաստան

Հանձնված է` 21/04/2013թ., ընդունված է` 15/12/2013թ.

Հոդվածում ներկայացվում են Հայաստանի Հանրապետության բնակչության տար-
բեր տարիքային խմբերում ակնային առողջության, կուրության բերող ակնային հիվան-
դությունների տարածվածության և կատարակտի վիրաբուժական ծածկույթի գնահա-
տականները, բնակչության ակնային առողջության խոցելիության համաթիվը: Դրանք, 
որոշում ընդունողներին, հնարավորություն կտան երկրում գնահատել ակնաբուժական 
ծառայությունների պահանջարկը և ըստ այդմ ճշգրտել ակնաբուժությանն ուղղված 
պետական քաղաքականության առաջնահերթությունները:

2007-2009 թթ. ընթացքում, Հայկական ակնաբուժության նախագծի ակնաբույժներն 
ակնային զննումներ են իրականացրել երկրի շուրջ 26 հազար բնակչի շրջանում (615 
գյուղական ու քաղաքային համայնքում): Հայկական ակնաբուժության նախագիծը, զուգահեռ, 
հավաքագրել է ակնաբուժական զննում անցած բնակչության տվյալները. 
1) Կշռվել են զննված բնակչության սեռա-տարիքային ու տարածքային (քաղաք-գյուղ և մարզեր) 

համաչափությունները` երկրի ժողովրդագրական ու տարածքային բնութագրիչներին 
համապատասխանեցնելու համար.

2) Տարածվել են, ազգային մակարդակում, ներկայացուցչականության ապահովման նպատակով.
3) Վերլուծվել են SPSS փաթեթի միջոցով, ինչի արդյունքում գնահատվել են Հայաստանի բնակ-

չության ակնային առողջության հիմնական բնութագրիչները: 
Ըստ ստացված արդյունքների, Հայաստանի մեծահասակ (տվյալ դեպքում16 և ավելի տարե-

կան) բնակչության 4,8 %-ն ունի տեսողության խաթարում (այդ թվում` 0,7 %-ը կույր է): 
Տեսողության խաթարման հիմնական պատճառը կատարակտն է (այս հիվանդությամբ է 
բացատրվում տեսողության խաթարման դեպքերի շուրջ 51 %-ը):

Մեծահասակ բնակչության շրջանում ամենատարածված աչքի հիվանդություններն են՝ 
կատարակտը (8,4%) և ակնահատակի տարբեր հիվանդությունները (7,9 %):

 Չնայած դրան, կատարակտի վիրաբուժական ծածկույթը մեր երկրում բավական ցածր 
է և գնահատվել է շուրջ 24 %: Սա նշանակում է, որ կատարակտով պայմանավորված տեսո-
ղության խաթարման ու կուրության դեպքերի գերակշիռ մասը ընդգրկված չեն վիրաբուժա-
կան ծառայություններում: 

Աչքի հիվանդություններն առավել տարածված են 50 և ավելի տարիքի բնակչության 
շրջանում: Տարիքային այս խմբում տեսողության խաթարման տարածվածությունը 1,8 
անգամ ավելի բարձր է, քան, ընդհանուր առմամբ, մեծահասակների շրջանում և կազմում է 
8,4 % (կատարակտի տարածվածություն` 27 %, մակուլյար դեգեներացիա՝ 6,5%, գլաուկոմա՝ 
3,4 %, դիաբետիկ ռետինոպաթիա՝ 4,4 %): Հայաստանի մեծահասակ բնակչության շուրջ 13 %-ն 
ունի կուրության բերող առնվազն մեկ ակնային հիվանդություն. այսինքն` ունեն խոցելի 
ակնային առողջություն: 50 և ավելի տարեկանների շրջանում խոցելի ակնային առողջություն 
ունեցողների ներկայացվածությունը գրեթե երեք անգամ ավելին է և կազմում է 37 %: 50 
տարեկանից հետո կյանքի յուրաքանչյուր լրացուցիչ 5 տարին 9%-ով ավելացնում է խոցելի 
ակնային առողջության հավանականությունը: 

Հաշվի առնելով աչքի հիվանդությունների, մասնավորապես՝ կատարակտի տարած-
վածությունը և վերջինիս վիրահատական ծածկույթը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրա-
պետության բնակչության ծերացումը, Հայաստանում ակնաբուժությանն ուղղված քաղա-
քականության առաջնահերթությունները ճշգրտման կարիք ունեն:


