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ԱրդիականությունԱրդիականություն

 Ներկա տնտեսության պայմաններում առողջապահական
բուժօգնության որակի ապահովման, կառավարման
խնդիրների գիտական հիմնավորումը արդիական

 Բնակչությանը բժշկական ծառայությունների մատուցման
համակարգի ստեղծման համատեքստում կարևոր
բերում առանձին տարածաշրջաններում բժշկական
մատուցման օպտիմալ համակարգի ստեղծումը

 Վերջին տարիներին, ժամանակակից տեխնոլոգիաների
զուգահեռ, ավելի մեծ կարևոր է տրվում կյանքի
ուսումնասիրությանը նվիրված հետազոտություններ
նպատակ ունի համարժեք գնահատել պացիենտի
ցուցաբերված բուժօգնության արդյունավետությունը՝
նախապես մշակված գործիքներ:

ԱրդիականությունԱրդիականություն

առողջապահական համակարգում
կառավարման և ֆինանսավորման
արդիական է:

մատուցման արդյունավետ
կարևոր նշանակություն է ձեռք
բժշկական ծառայությունների

ստեղծումը:

տեխնոլոգիաների զարգացմանը
կյանքի որակի
ություններին, քանի որ այն

պացիենտի առողջական վիճակը և
արդյունավետությունը՝ օգտագործելով



ՀետազոտությանՀետազոտության ննպատակըպատակը

Շիրակի մարզում ազգաբնակչությանը
ցուցաբերված բուժօգնության

ապահովման առանձնահատկությունների
ուսումնասիրության հիման

ԲՕՈ-ի ապահովման համակարգ

պատակըպատակը

ազգաբնակչությանը
բուժօգնության որակի

առանձնահատկությունների
հիման վրա մշակել

համակարգ:



Հետազոտության խնդիրները

 Ուսումնասիրել և վերլուծության ենթարկել Շիրակի մարզի ազգաբնակչության
հիմնական ցուցանիշների դինամիկան 2012-2015թթ. ժամանակահատվածում:

 Ուսումնասիրել և գնահատել Շիրակի մարզում կատարված առողջապահական
ֆինանսական հոսքերը 2012-2015թթ. ժամանակահատվածի համար: 

 Ուսումնասիրել և գնահատել բժշկական ծառայությունների մատուցման համար
կառուցվածքը, ֆինանսական մատչելիությունը 2012-2015թթ. ժամանակահատվածի

 Ուսումնասիրել և գնահատել Շիրակի մարզի բնակչության բուժօգնության բավարարվածության

 Վերլուծության ենթարկել մարզային մակարդակում բժշկական ծառայությունների
համեմատության մեջ դնելով ցուցաբերված բժշկական ծառայությունների և բնակչության
ցուցանիշների հետ: 

 Գնահատել պոպուլյացիոն մակարդակում Շիրակի մարզում բնակչության կյանքի
օգնությամբ, ինչպես նաև սրտամկանի ինֆարկտով հիվանդների կյանքի որակը
օգնությամբ, քրոնիկ սրտային անբավարարությամբ հիվանդների կյանքի որակը
բրոնխիալ ասթմայով և թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդությամբ հիվանդների
շնչառական հարցաթերթի օգնությամբ:

 Մշակել Շիրակի մարզում բուժօգնության որակի բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների

նդիրները

ազգաբնակչության առողջության և առողջապահության
:

առողջապահական ծախսերի արդյունավետությունը և

համար անհրաժեշտ պայմանները, ծավալներն ու
ժամանակահատվածի համար: 

բավարարվածության մակարդակը:

ծառայությունների որակն ու մատչելիությունը` դրանք
բնակչության հիմնական առողջական

կյանքի որակը միջազգային SF-12 հարցաթերթի
որակը միջազգային Սիեթլյան հարցաթերթի
որակը Մինեսոթյան հարցաթերթի օգնությամբ, 

հիվանդների կյանքի որակը Սուրբ Գևորգ հոսպիտալի

միջոցառումների համալիր մոտեցումներ:



Աշխատանքի գիտական նորույթը

Առաջին անգամ մարզային մակարդակում կատարվել
ազգաբնակչության հիվանդացության, դիմելիության
ֆինանսական միջոցների համեմատական վերլուծություն
անոթային հիվանդացությամբ տառապող հիվանդների
օրինաչափությունները: 

Մարզային մակարդակում բուժօգնության որակի բարելավման
առողջապահական ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության
բարձրացման համար առաջարկվել է կիրառել ԿՈ-

նորույթը

կատարվել է ՊՆԾ-ի, 
դիմելիության և հատկացված

վերլուծություն, գնահատել են սիրտ-
հիվանդների ԿՈ-ի հիմնական

բարելավման և
արդյունավետության

-ի չափանիշները:



ԱշխատանքիԱշխատանքի գործնականգործնական
նշանակությունընշանակությունը

Ստացված
գիտագործնական նշանակությունը
կայանում է նրանում, որ
է ԲՕՈ-ի արդյունքային
գնահատման համար կիրառել
չափանիշները:

գործնականգործնական
նշանակությունընշանակությունը

արդյունքների
նշանակությունը
որ առաջարկվել

արդյունքային բաղադրիչի
կիրառել ԿՈ-ի



ՆյութըՆյութը և և մեթոդներըմեթոդները

Հետազոտության մեթոդը

Առողջություն և առողջապահություն վիճակագրական տեղեկագրեր

Շիրակի մարզ
Աողջապահական համակարգ
ՀՀ առողջապահության ազգային հաշիվներ
ՀՀ ԱՆ պետական առողջապահական գործակալություն
տվյալների բազա
Բուժօգնության որակից պացիենտների բավարարվածության
գնահատում
SF-12 միջազգային հարցաթերթ
Սիեթլյան հարցաթերթ
Մինեսոթյան հարցաթերթ
Սուրբ Գևորգ հիվանդանոցի շնչառական հարցաթերթ

Համալիր սոցիալ-հիգիենիկ հետազոտության հարցաթերթ

մեթոդներըմեթոդները/1//1/
Հետազոտության ծավալ և
ժամանակագրություն

տեղեկագրեր 2012-2015թթ.

2012-2015թթ

2012-2015թթ.

2012-2016թթ.

բավարարվածության
n= 500

n= 726

n= 265

n= 264

n= 202

հարցաթերթ
n= 529 (ամբուլատոր
քարտ/հիվանդության պատմագիր)



ՆյութըՆյութը և և մեթոդներըմեթոդները

SF-12 հարցաթերթը (The Short Form-12
 Առողջության ֆիզիկական բաղադրիչ՝ (Physical health 
 ֆիզիկական գործունեություն, 

 դերային ֆիզիկական գործունեություն,

 ցավի ինտենսիվություն,

 ընդհանուր առողջություն:

 Առողջության հոգեկան բաղադրիչ՝ (Mental Health 
 կենսունակություն,

 սոցիալական գործունեություն,

 դերային էմոցիոնալ գործունեություն,

 հոգեկան առողջություն:

մեթոդներըմեթոդները/2//2/

12)
(Physical health - PH)

(Mental Health - MH)



ՆյութըՆյութը և և մեթոդներըմեթոդները

Սիեթլյան հարցաթերթը (Seattle Angina Questionnaire SAQ)  
հարցից.

 ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության սահմանափակում
limitation),

 նոպաների կայունություն (AS - Angina stability), 

 նոպաների հաճախականություն (AF- Angina frequency)

 բուժումից բավարարվածություն (TS-Treatment satisfaction),

 հիվանդության նկատմամբ վերաբերմունք (DP-

մեթոդներըմեթոդները/3//3/

(Seattle Angina Questionnaire SAQ)  կազմված է 19 

սահմանափակում (PL- Physical 

, 

Angina frequency),

Treatment satisfaction),

Disease perception):



ՆյութըՆյութը և և մեթոդներըմեթոդները

Մինեսոթյան հարցաթերթը (Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire 
MLHFQ) կազմված է 21 պնդումներից.

 Ֆիզիկական բաղադրիչը ենթադրում է 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 
հանրագումար (նվազագույն 0, առավելագույնը

 Էմոցիոնալ բաղադրիչը ենթադրում է 17, 18, 19, 20, 21 
հանրագումար (նվազագույն 0, առավելագույնը

 Սոցիալական բաղադրիչը ենթադրում է 1, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 
պնդումների հանրագումար (նվազագույն 0, առավելագույնը

մեթոդներըմեթոդները/4//4/

(Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire -

2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 պնդումների
40 միավոր),

17, 18, 19, 20, 21 պնդումների
25 միավոր),

1, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16 
առավելագույնը 40 միավոր):



ՆյութըՆյութը և և մեթոդներըմեթոդները

Սուրբ Գևորգ հիվանդանոցի շնչառական հարցաթերթ
Questionnaire - SGRQ).
 Ախտանիշներ (Symptoms) - այն ցույց է տալիս է

ազդեցությունը, դրանց հաճախականությունը և
 Գործունեություն (Activity) – ցույց է տալիս այն գործունեությունները

առաջանում կամ սահմանափակվում են հևոցի
 Ազդեցություններ (Impacts) – իր մեջ ներառում է

որոնք վերաբերում են շնչառական համակարգի
առաջացող սոցիալական և հեգեբանական գործունեության
սահմանափակումներին:

մեթոդներըմեթոդները/4//4/

հարցաթերթ (ST George’s Respiratory 

է շնչառական ախտանիշների
և ծանրությունը, 

գործունեությունները, որոնք
հետևանքով, 

է մի շարք ասպետկներ, 
համակարգի հիվանդության հետևանքով

գործունեության



ՇիրակիՇիրակի մարզումմարզում սիրտսիրտ
հիվանդացությանհիվանդացության կանխատեսականկանխատեսական

գնահատումգնահատում

tt yy ii yy00

2012թ. 11712

2013թ. 12699

2014թ. 14042 12205.5

2015թ. 14122 12817.67

2016թ. 15772 13621

2017թ. 14645.33

2018թ.

2019թ.

սիրտսիրտ--անոթայինանոթային
կանխատեսականկանխատեսական

գնահատումգնահատում

1.084273 13234.09

1.094962 14034.85

1.06436 14497.64

1.077244 15776.59

16995.23

18308.01



ՇիրակիՇիրակի մարզումմարզում շնչառականշնչառական
հիվանդացությանհիվանդացության կանխատեսականկանխատեսական

գնահատումգնահատում

tt yy ii yy00

2012թ. 10226

2013թ. 11143

2014թ. 11215 10684,25 1,089665

2015թ. 12326 10861,3

2016թ. 13513 11561,2 1,064231

2017թ. 12351,23 1,072166

2018թ.

2019թ.

շնչառականշնչառական օրգաններիօրգանների
կանխատեսականկանխատեսական

գնահատումգնահատում

1,089665 11642,26

1,04727 11374,72

1,064231 12303,78

1,072166 13242,57

14198,23

15222,86



Կլաստերային վերլուծությունվերլուծություն



ԳծապատկերԳծապատկեր 1. 1. Արյան Արյան շրջանառության համակարգի շրջանառության համակարգի 
հիվանդություններով հիվանդացության 1 միավորին բաժին հիվանդություններով հիվանդացության 1 միավորին բաժին 

ընկնող հոսպիտալացման համեմատական նկարագիրըընկնող հոսպիտալացման համեմատական նկարագիրը

Սրտի քրոնիկ
ռևմատիկ

հիվանդություններ

Գերճնշումային
հիվանդություններ

Սրտի իշեմիկ
հիվանդություն

ա.թ.՝
կրծքահեղձուկ

Սրտամկանի սուր
ինֆարկտ

Սրտամկանի
կրկնակի
ինֆարկտ

շրջանառության համակարգի շրջանառության համակարգի 
հիվանդություններով հիվանդացության 1 միավորին բաժին հիվանդություններով հիվանդացության 1 միավորին բաժին 

ընկնող հոսպիտալացման համեմատական նկարագիրըընկնող հոսպիտալացման համեմատական նկարագիրը

Սրտամկանի

ինֆարկտ

Ուղեղանոթային
հիվանդություններ

այդ թվում՝
ուղեղանոթային

հիվանդություններ

Ուղեղի ինֆարկտ Ինսուլտ՝
չճշտված, որպես
արյունազեղում/ 

ինֆարկտ

Ուղեղի ինֆարկտ
չառաջացնող
նախա / և
ուղեղային

զարկերակների
խցանում և
նեղացում



Շիրակի մարզում բուժօգնության
բավարարվածության գնահատում

Բավարարում է Ձեզ բժշկական սպասարկման

Պոլիկլինիկա
Հիվանդանոց
Մասնավոր բուժպրոֆիլակտիկ հաստատություն
Շտապօգնություն

Բավարված եք արդյոք բժշկի վերաբերմունքից

Պոլիկլինիկա
Հիվանդանոց

Մասնավոր բուժպրոֆիլակտիկ հաստատություն

Շտապօգնություն
Բավարված եք արդյոք միջին բուժանձնակազմի վերաբերմունքից

Պոլիկլինիկա
Հիվանդանոց

Մասնավոր բուժպրոֆիլակտիկ հաստատություն

Շտապօգնություն

բուժօգնության որակից
գնահատում (1)

սպասարկման արդյունքը
Այո Ոչ Մասամբ
53,5% 19,0% 27,5%
34,3% 26,2% 39,5%
58,1% 15,6% 26,3%
36,5% 18,8% 44,8%

վերաբերմունքից
Այո Ոչ Մասամբ
72,1% 8,0% 19,9%

46,7% 19,9% 33,4%

63,6% 14,9% 21,4%

46,9% 15,8% 37,4%
վերաբերմունքից

Այո Ոչ Մասամբ
75,1% 8,2% 16,7%

50,2% 21,0% 28,8%

66,0% 13,0% 21,1%

49,7% 15,1% 35,2%



Շիրակի մարզում բուժօգնության
բավարարվածության գնահատում

Բավարված եք արդյոք բժշկական օգնության ցուցաբերման
պայմաններից

Պոլիկլինիկա

Հիվանդանոց

Մասնավոր բուժպրոֆիլակտիկ հաստատություն

Շտապօգնություն
Բավարված եք արդյոք դեղորաքով ապահովվածության

Պոլիկլինիկա

Հիվանդանոց

Մասնավոր բուժպրոֆիլակտիկ հաստատություն

Շտապօգնություն

բուժօգնության որակից
գնահատում (2)
ցուցաբերման սանիտարա-հիգիենիկ

Այո Ոչ Մասամբ

52,4% 22,6% 25,0%

30,8% 35,0% 34,2%

57,5% 16,3% 26,2%

35,2% 26,6% 38,2%
ապահովվածության մակարդակից

Այո Ոչ Մասամբ

43,3% 33,3% 23,4%

23,1% 44,9% 32,0%

53,8% 21,6% 24,6%
25,9% 30,1% 44,0%



ԳծապատկերԳծապատկեր 22. . ՍեփականՍեփական
ինքանագնահատումնինքանագնահատումն ըստըստ սոցիոլոգիականսոցիոլոգիական

հարցմանհարցման տվյալներիտվյալների

ՍեփականՍեփական առողջությանառողջության
սոցիոլոգիականսոցիոլոգիական

տվյալներիտվյալների



Գծապատկեր 3. Շիրակի 
ազգաբնակչության կյանքի որակի 

չափանիշները ըստ SF-12 

Շիրակի մարզի 
ազգաբնակչության կյանքի որակի 

հարցաթերթի



Գծապատկեր 4. Կյանքի որակի չափանիշների 
առանձնահատկությունները ցավ կրծքավանդակում, 

հոդացավ և գլխացավ գանգատների դեպքում՝ ըստ 
հարցաթերթի

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

PF RP BP GH VT

41,2

47,2 47,9 49,0 48,8

42,4
45,0 44,9

46,7 46,146,9
48,4 49,0

50,3
47,9

ցավ կրծքավանդակում հոդացավ մեջքի

Կյանքի որակի չափանիշների 
առանձնահատկությունները ցավ կրծքավանդակում, 

հոդացավ և գլխացավ գանգատների դեպքում՝ ըստ SF-12 

SF RE MH

50,7

46,4
47,3

58,2

46,8
44,1

53,1

48,0
46,5

մեջքի ցավ



Գծապատկեր 5. Կյանքի որակի չափանիշների 
առանձնահատկությունները վզի/ուսերի ցավ, ոտքերի 
այտուց, երակների վարիկոզ լայնացում գանգատների 

դեպքում՝ ըստ SF-12 հարցաթերթի

Կյանքի որակի չափանիշների 
առանձնահատկությունները վզի/ուսերի ցավ, ոտքերի 
այտուց, երակների վարիկոզ լայնացում գանգատների 

հարցաթերթի



Գծապատկեր 6. ԿՈ-ի ֆիզիկական և հոգեբանական 
բաղադրիչների ընդհանուր նկարագրի 

առանձնահատկությունները մի շարք ախտանշանների 
դեպքում

ֆիզիկական և հոգեբանական 
բաղադրիչների ընդհանուր նկարագրի 

առանձնահատկությունները մի շարք ախտանշանների 



ԳծապատկերԳծապատկեր 7. 7. ՔրոնիկՔրոնիկ սրտայինսրտային
սիրտսիրտ--անոթայինանոթային պացիենտներիպացիենտների

փոփոխությանփոփոխության առանձնահատկություններնառանձնահատկություններն
հարցաթերթհարցաթերթ

Ֆիզիկական բաղադրիչ Էմոցիոնալ բաղադրիչ Սոցիալական

21,10

10,40

16,50

21,70

10,20

17,60
20,60

10,50

Ընդհանուր ընտրանք Արական

սրտայինսրտային անբավարարությամբանբավարարությամբ ուղեկցվողուղեկցվող
պացիենտներիպացիենտների կյանքիկյանքի որակիորակի բաղադրիչներիբաղադրիչների

առանձնահատկություններնառանձնահատկություններն ըստըստ սեռիսեռի ((ՄինեսոթյանՄինեսոթյան
հարցաթերթհարցաթերթ))

Սոցիալական բաղադրիչ Ընդհանուր բալ

48,10

17,60

49,50

15,70

46,80

Արական Իգական



Գծապատկեր Գծապատկեր 8. 8. Մինեսոթյան հարցաթերթի ֆիզիկական Մինեսոթյան հարցաթերթի ֆիզիկական 
բաղադրիչի բաղադրիչի սանդղակներիսանդղակների

առանձնահատկություններնառանձնահատկություններն

Մինեսոթյան հարցաթերթի ֆիզիկական Մինեսոթյան հարցաթերթի ֆիզիկական 
փոփոխությանփոփոխության

առանձնահատկություններնառանձնահատկություններն ըստըստ սեռիսեռի



ԳծապատկերԳծապատկեր 9. 9. ՄինեսոթյանՄինեսոթյան հարցաթերթիհարցաթերթի
բաղադրիչիբաղադրիչի սանդղակներիսանդղակների փոփոխությանփոփոխության

առանձնահատկություններնառանձնահատկություններն

հարցաթերթիհարցաթերթի էմոցիոնալէմոցիոնալ
փոփոխությանփոփոխության

առանձնահատկություններնառանձնահատկություններն ըստըստ սեռիսեռի



Գծապատկեր  Գծապատկեր  1010. . Մինեսոթյան հարցաթերթի երեք Մինեսոթյան հարցաթերթի երեք 
բաղադրիչի փոփոխության բաղադրիչի փոփոխության 

առանձնահատկություններն ըստ տարիքային առանձնահատկություններն ըստ տարիքային 
խմբերիխմբերի

Մինեսոթյան հարցաթերթի երեք Մինեսոթյան հարցաթերթի երեք 
բաղադրիչի փոփոխության բաղադրիչի փոփոխության 

առանձնահատկություններն ըստ տարիքային առանձնահատկություններն ըստ տարիքային 



ԳծապատկերԳծապատկեր 11. 11. ՄինեսոթյանՄինեսոթյան հարցաթերթիհարցաթերթի
փոփոխությանփոփոխության առանձնահատկություններնառանձնահատկություններն

մակարդակիմակարդակի

հարցաթերթիհարցաթերթի երեքերեք բաղադրիչիբաղադրիչի
առանձնահատկություններնառանձնահատկություններն ըստըստ կրթականկրթական

մակարդակիմակարդակի



ԳծապատկերԳծապատկեր 1122. . ՄինեսոթյանՄինեսոթյան հարցաթերթիհարցաթերթի
բաղադրիչիբաղադրիչի փոփոխությանփոփոխության

առանձնահատկություններնառանձնահատկություններն ըստըստ
կարգավիճակիկարգավիճակի

հարցաթերթիհարցաթերթի երեքերեք
փոփոխությանփոփոխության

ըստըստ ընտանեկանընտանեկան
կարգավիճակիկարգավիճակի



ԳծապատկերԳծապատկեր 13. 13. Սրտամկանի ինֆարկտով և Սրտամկանի ինֆարկտով և 
ստենոկարդիայով հիվանդների կյանքի որակի ստենոկարդիայով հիվանդների կյանքի որակի 
պարամետրերը ըստ Սիեթլյան հարցաթերթիկիպարամետրերը ըստ Սիեթլյան հարցաթերթիկի
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Սրտամկանի ինֆարկտով և Սրտամկանի ինֆարկտով և 
ստենոկարդիայով հիվանդների կյանքի որակի ստենոկարդիայով հիվանդների կյանքի որակի 
պարամետրերը ըստ Սիեթլյան հարցաթերթիկիպարամետրերը ըստ Սիեթլյան հարցաթերթիկի
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ԳծապատկերԳծապատկեր 14. 14. Սրտամկանի ինֆարկտով և Սրտամկանի ինֆարկտով և 
ստենոկարդիայով հիվանդների կյանքի որակի ստենոկարդիայով հիվանդների կյանքի որակի 

պարամետրերը պարամետրերը կախվածկախված կրթականկրթական

PL AS AF

52,8

59,7

71,8
77,4

51,2
58,2

67,8

բարձրագույն կրթություն միջին մասնագիտական

Սրտամկանի ինֆարկտով և Սրտամկանի ինֆարկտով և 
ստենոկարդիայով հիվանդների կյանքի որակի ստենոկարդիայով հիվանդների կյանքի որակի 

կրթականկրթական մակարդակիցմակարդակից

TS DP

77,4

58,2

69,2

51,5

մասնագիտական կրթություն



Գծապատկեր Գծապատկեր 1515. . Շիրակի մարզի թոքերի քրոնիկ Շիրակի մարզի թոքերի քրոնիկ 
օբստրուկտիվ  հիվանդությամբ և բրոնխիալ ասթմայով օբստրուկտիվ  հիվանդությամբ և բրոնխիալ ասթմայով 

հիվանդների ԿՈհիվանդների ԿՈ--ի գնահատումն ըստ ի գնահատումն ըստ 
հարցաթերթիհարցաթերթի

Շիրակի մարզի թոքերի քրոնիկ Շիրակի մարզի թոքերի քրոնիկ 
օբստրուկտիվ  հիվանդությամբ և բրոնխիալ ասթմայով օբստրուկտիվ  հիվանդությամբ և բրոնխիալ ասթմայով 

ի գնահատումն ըստ SGRQ ի գնահատումն ըստ SGRQ 



Գծապատկեր Գծապատկեր 1616. . Շիրակի մարզի շնչառական Շիրակի մարզի շնչառական 
հիվանդություններով պացիենտների ԿՈհիվանդություններով պացիենտների ԿՈ

գնահատումն SGRQ հարցաթերթով ըստ նոզոլոգիայիգնահատումն SGRQ հարցաթերթով ըստ նոզոլոգիայի

Շիրակի մարզի շնչառական Շիրակի մարզի շնչառական 
հիվանդություններով պացիենտների ԿՈհիվանդություններով պացիենտների ԿՈ--ի ի 

հարցաթերթով ըստ նոզոլոգիայիհարցաթերթով ըստ նոզոլոգիայի
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