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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 
 

Առողջապահության համակարգի գործունեության բարելավումը և բնակչության 

հարաճուն պահանջի պայմաններում դրա արդյունավետության բարձրացումը ՀՀ 

կառավարության քաղաքականության առաջնային գերակայություններից մեկն է` 

թելադրված ժամանակի հրամայականով և բնակչությանը որակյալ բժշկական 

ծառայություններ մատուցելու անհրաժեշտությամբ:  

Բնակչության առողջության պահպանման ու բարելավման նպատակով 

իրականացվող կանխարգելիչ միջոցառումներն աշխարհի ցանկացած երկրի 

առողջապահական համակարգի առաջնահերթ ու կարևորագույն խնդիրներից են: 

Առողջ և բարեկեցիկ կյանքով ապրող բնակչությունը լուրջ երաշխիք է տվյալ երկրի 

տնտեսության զարգացման գործընթացում:  

Առողջապահության համակարգի գերակա խնդիրներից է միջգերատեսչական 

համագործակցությունը, որը հնարավորություն կընձեռի կենտրոնական և մարզային 

մակարդակներում արդյունավետ կառավարման, ֆինանսական միջոցների առավել 

նպատակային օգտագործման, հանրային առողջապահության ծառայությունների 

կատարելագործման, մասնագիտական որակավորման շարունակական բարձրացման 

և այլ ուղղություններով կյանքի կոչելու բնակչության առողջությանն առնչվող 

ռազմավարական ծրագրերի իրականացումը: 

Առողջապահության ոլորտի կառավարման արդյունավետության բարձրացման 

համար իրականացվող բարեփոխումներն ուղղված են համակարգի 

արդիականացմանն ու բնակչության առողջության բարելավմանը, ոչ վարակիչ 

հիվանդությունների դեմ պայքարում առաջացած բեռի նվազեցման նպատակով 

սիրտանոթային հիվանդությունների, չարորակ նորագոյացությունների, շաքարային 

դիաբետի վաղ հայտնաբերման ու վերահսկման միջոցառումների իրականացմանը, 

արյունաբանության և ուռուցքաբանության ասպարեզում բժշկական օգնության ու 

սպասարկման որակի բարելավմանն ու ենթակառուցվածքների ստեղծմանը, ինչպես 

նաև առողջ ապրելակերպ խթանելու, առողջ ընտանիք ձևավորելու և ամրապնդելու 

նպատակով բնակչության առողջապահական կարիքների գնահատմանը:  
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ՀՀ Առողջապահության նախարարությունը, հավատարիմ մնալով 

Կառավարության ստանձնած պարտավորություններին, պատասխանատվություն է 

կրում բժշկական սպասարկման մատչելիության, ֆինանսական ռիսկերի նվազեցման, 

բնակչության գոհունակության բարձրացման և այլ ոլորտների հետ միջգերատեսչական 

համագործակցության արդյունքում բնակչության առողջության պահպանման և 

բարելավման համար` հենվելով ԱՀԿ-ի «Առողջություն 2020» համաեվրոպական նոր 

քաղաքականության վրա: Առողջապահական համակարգի գործունեության 

գնահատումը (ԱՀԳԳ) գործիք է, որը հնարավորություն է ընձեռում դիտարկելու և 

գնահատելու առողջապահական համակարգի կառավարման արդյունավետությունը, 

բարեփոխումների առաջընթացն ու ազդեցությունը բնակչության առողջության վրա: 

Համակարգի ճիշտ գնահատումը բարեփոխման բանալի է և փաստարկ հետագա 

ներդրումների համար 

ՀՀ կառավարությունը խիստ կարևորելով այս հանգամանքը, մշտապես իր 

ուշադրության կենտրոնում է պահում բնակչության առողջության պահպանմանն 

ուղղված, ինչպես արդեն գործող, այնպես էլ նոր մշակվող ծրագրերի իրականացումը, 

առողջ հասարակության առկայությամբ է պայմանավորված առողջապահական 

համակարգի ֆինանսական բեռի նվազումն ու երկրի տնտեսության զարգացումը: 

Գաղտնիք չէ, որ ցանկացած երկրի առկա ֆինանսական միջոցներն 

անսահմանափակ չեն, և չի բացառվում բյուջեում հնարավոր ճեղքերի առաջացումը, 

որը սակայն, չպետք է խոչընդոտի բնակչության առողջության պահպանմանն ուղղված 

անհրաժեշտ ներդրումների հատկացմանը: Առողջապահական համակարգի ամենամյա 

բյուջեից հատկացումների հայտերը պետք է ներկայացվեն հիմնավորված և խիստ 

անհրաժեշտությամբ պատճառաբանված: Դրա համար պետք է կարևորել 

համակարգում առկա բացերի հաղթահարմանն ուղղված հիմնական գործառույթները: 

 Ակնհայտ է, որ վերը նշված միջոցառումները չեն կարող իրականացվել առանց 

պետության ակտիվ միջամտության, քանի որ սոցիալական և ժողովրդագրական 

ցուցանիշների բարելավումն անմիջականորեն կապված են մատուցվող բժշկական 

ծառայությունների որակի և մատչելիության հետ 
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 Պետական կարգավորման անհրաժեշտությունը առողջապահության ոլորտում 

պայմանավորված է ազատ շուկայի ինքնակարգավորման գործիքների 

անարդյունավետությամբ, կամ այսպես կոչված շուկայի «ձախողումներով», որոնք են` 

1. Ազատ շուկայի մասնակիցներ են հանդիսանում սպառողները, ովքեր 

ձևավորում են պահանջարկը, և վաճառողները, ովքեր ձևավորում են առաջարկը: 

Սակայն առողջապահության ոլորտում սպառողը չի ձևավորում պահանջարկ կոնկրետ 

ծառայության նկատմամբ, այլ պահանջարկ առողջապահական ծառայությունների 

նկատմամբ ընդհանրապես:  

2.  Առողջապահական մի շարք ծառայություններ առավել շատ օգուտ են բերում 

հասարակությանը ամբողջությամբ վերցրած, քան անհատին (պատվաստումները, 

հակահամաճարակային միջոցառումները): Դրանց հասցրած վնասները չափազանց 

ծանր են` բուժումը յուրաքանչյուր քաղաքացու հայեցողությանը թողնելու համար: 

3. Հասարակության բոլոր անդամների համար երաշխավորված նվազագույն 

բուժսպասարկման ծառայությունների ապահովում: Այստեղ շեշտադրումը կատարվում 

է բարոյական սկզբունքների վրա, որոնք հանդես են գալիս հակասության մեջ 

տնտեսական սկզբունքների հետ: 

4. Մրցակցության սահմանափակվածությունը: 

Ըստ տվյալների` աշխատունակ տարիքի բնակչության մահացության մակարդակը 

այնպիսի հիվանդություններից, որոնց բուժումը հայտնի է և կիրառվում է բժշկական 

պրակտիկայում, 80%-ով կախված է բժշկական ծառայության մատուցման 

ժամանակից, մակարդակից և որակից1: Վերլուծելով ՀՀ առողջապահության 

համակարգում ֆինանսավորման իրական վիճակը, համակարգում շրջանառվող 

ֆինանսական միջոցների անկառավարելի փաստը, համապատասխան 

ռազմավարական ծրագրով հատկացվելիք ֆինանսական միջոցների ծավալները` 

պարզ է դառնում, որ օրինականացված բազմաղբյուր ֆինանսավորման  

բացակայության պայմաններում դժվարանում է իրական ֆինանսական հոսքերի 

հայտնաբերումն ու կառավարումը: ՀՀ-ում պետության կողմից առողջապահական 

կարիքների համար հատկացվում է ՀՆԱ-ի 1.39%-ը այն դեպքում, երբ ԱՊՀ միջին 

1 Максимова Т.М., “Социальный градиент в формировании здоровья населения”, М.: Per Se, 2005, стр 238 
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ցուցանիշը կազմում է 3.2%2: Պետական բյուջեից կատարվող ֆինանսավորման նման 

պայմաններում, երբ երկրում չեն գործում սոցիալական ապահովագրության 

մեխանիզմներ, զարմանալի չէ, որ ՀՀ-ում տնային տնտեսությունների կողմից 

կատարվող ծախսերը կազմում են ընդհանուր առողջապահական ծախսերի 52.2%-ը, 

այն դեպքում, երբ զարգացած երկրներում այդ ցուցանիշը տատանվում է  10-15% 

սահմաններում, իսկ ԱՊՀ միջինը կազմում է 36.4%3:  

Այս պայմաններում պարտադիր բժշկական ապահովագրության (ՊԲԱ) ներդրումը 

միակ ճիշտ ռազմավարական որոշումն է, որը թույլ կտա պահպանել 

առողջապահությունը որպես ճյուղ և կձևավորի նոր սոցիալական ինստիտուտ, որում 

կզուգակցվեն ապահովագրության սկզբունքները, բժշկական ծառայությունների 

ֆինանսավորման նոր մոտեցումները և քաղաքացիների իրավունքների 

պաշտպանությունը: 

Առողջության պարտադիր ապահովագրությունը ապահովում է բնակչության 

որոշակի խմբերի համար առողջապահական ծառայությունների հասանելիությունը՝ 

պարտադիր մասնակցության պայմանով և շահագրգիռ անձանց կողմից կամ անունից 

ապահովագրական վճարների վճարման իրավասությամբ: Առողջության սոցիալական 

ապահովագրության մեխանիզմներ Առողջության սոցիալական ապահովագրությունը 

ապահովում է առողջապահական ծառայությունների հասանելիությունը՝ հիմնված 

իրավասու անձի կողմից կամ անունից ոչ ռիսկային վճարների վրա: Պարտադիր 

մասնավոր ապահովագրության դեպքում բոլոր ռեզիդենտները (կամ բնակչության 

որոշակի խումբ) պարտավոր են առողջության ապահովագրություն առաջարկող 

ապահովագրական ընկերության կամ առողջության ապահովագրության հիմնադրամի 

հետ կնքել առողջության ապահովագրության պայմանագիր, ինչը նշանակում է, որ 

առողջության ապահովագրությունը պարտադիր է: Ապահովագրության պայմանագիրը 

կնքվում է անհատի և ապահովագրական ընկերության միջև: 

 

2 База данных “Здоровье для всех” (БД ЗДВ), Копенгаген, Европейское региональное бюро ВОЗ: 
3 База данных “Здоровье для всех” (БД ЗДВ), Копенгаген, Европейское региональное бюро ВОЗ: 
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Բժշկական ապահովագրությունը մեծամասամբ կոչված է լուծելու հետևյալ 

խնդիրները` 

• յուրաքանչյուր քաղաքացու համար համապատասխան քանակի և որակի բժշկական 

ծառայության դիմաց ֆինանսական ապահովման պակասուրդի լրացում, 

• ֆինանսավորման համակարգի ստեղծում, որը կշահադրդի բժշկական 

ծառայողներին բարելավել սպասարկման որակը, 

• ապահովագրված անձանց համար  երկրի ցանկացած մասում մատչելի բժշկական 

ծառայությունների ապահովում4: 

• ՊԲԱ համակարգի կիրառումը Հայաստանում կլուծի ոչ միայն առողջապահական, 

այլ նաև մի շարք սոցիալական խնդիրներ, որոնցից են. 

• բյուջետային միջոցների սահմանափակ ներգրավմամբ առողջապահության 

ֆինանսավորման էական ընդլայնում,  

• առողջապահության բնագավառի աշխատողների աշխատավարձերի բարձրացում, 

• առողջապահության համար անհրաժեշտ տեխնիկական հագեցվածություն, 

• բնակչության սոցիալապես անապահով խավի համար բժշկական սպասարկման 

սոցիալական երաշխիքներ, 

• բնակչության համընդհանուր մասնակցություն առողջապահության բնագավառում: 

ՊԲԱ համակարգի ներդրմանը  զուգահեռ անհրաժեշտ է նաև պայմաններ 

ստեղծել կամավոր բժշկական ապահովագրության (ԿԲԱ) համակարգի զարգացման 

համար: Հայաստանում ԿԲԱ համակարգն առայժմ թույլ է զարգացած: Նման 

գնահատականի հիմք է հանդիսացել ԿԲԱ համակարգում բնակչության 

ընդգրկվածության աստիճանը (որը չի գերազանցում բնակչության  ընդհանուր 

թվաքանակի 0.5%-ը), բուժհաստատություններում բուժօգնություն ստանալու համար 

դիմած անձանց ընդհանուր թվաքանակում ապահովագրված անձանց տեսակարար 

կշիռը (որը չի գերազանցում 3%-ը), ինչպես նաև առողջապահության ընդհանուր 

4Бочкарева  В., “Есть ли перспективы у обязательного медицинского страхования в России?”  
(http://www.socpolitika.ru/rus/social_policy_research/discussion/document248_print.shtml): 
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ծախսերում ԿԲԱ ընկերությունների կատարած ծախսերը(0.3)5: Անհրաժեշտ է մշակել 

այնպիսի միջոցառումներ, որոնք կհանգեցնեն ապահովագրական ընկերությունների 

ռիսկի նվազմանը, առաջարկվող ծառայությունների փաթեթի ընդլայնմանը: 

Հետևապես, ժամանակակից պայմաններում անգնահատելի է առողջապահական 

ոլորտի կառավարման կատարելագործման դերն ու նշանակությունը:   

Առողջապահական համակարգի գործունեության բարելավման և արդյունավետ 

կառավարման համար խիստ անհրաժեշտ է էլեկտրոնային միասնական 

առողջապահական տեղեկատվական համակարգի ներդրումը` թափանցիկ և ճշգրիտ 

տվյալների հավաքագրման և գնահատման համար, որն առանցքային կարևորություն 

կունենա հետագա բարեփոխումների, հստակ միջոցառումների ռազմավարության և 

քաղաքականության մշակման համար: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5Տվյալները վերցված են «ՀՀ առողջապահության ազգային հաշիվների 2015 թ. զեկույց», ՀՀ ԱԾԻԳ, 
Երևան 2011, էջ 19: 
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ԳԼՈՒԽ 1 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 

  

1.1 Առողջապահության ոլորտի կառավարման 

տեսամեթոդաբանական հիմնահարցերը 

  

Առողջապահության ոլորտի դերն ու նշանակությունն անգնահատելի է 

շուկայական տնտեսության ժամանակակից պայմաններում: Յուրաքանչուր պետության 

համար շատ կարևոր է ունենալ առողջ հասարակություն և այդ նպատակին հասնելու 

համար անհրաժեշտ է ստեղծել մի համակարգ, որը յուրաքանչյուր քաղաքացու 

հնարավորություն կընձեռի հնարավորինս մատչելի կերպով լուծել իր առողջության 

պահպանման խնդիրները, քանի որ ինչպես նշում էր Հուլիոս Կեսարը դեռևս մ.թ.ա 1 

դարում «Քաղաքացիների առողջությունը պետության գերակա խնդիրն է» 6:: 

Մարդկության բոլոր խնդիրների շարքում առողջության խնդիրը 

կարևորագույններից մեկն է: Հարց է առաջանում` իսկ ի՞նչ է նշանակում առողջություն: 

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը առողջությունը սահմանում 

է իբրև «լիարժեք ֆիզիկական, հոգեկան և սոցիալական բարեկեցության 

վիճակ»7: Ակնհայտ է, որ առողջության և առողջապահության հարցերը փոփոխվում են 

համամարդկային մշակույթի զարգացմանը զուգահեռ` մնալով շատ հրատապ մարդու 

կյանքի ողջ փուլերի ընթացքում` ծննդից մինչև մահ: Առողջապահության ոլորտի 

կառավարման հայեցակարգերի ուսումնասիրության ժամանակ կարևոր է հասկանալ, 

թե ինչ դեր ունի սոցիալական աշխատողը առողջ ապրելակերպի և առողջության 

պահպանման համար բարենպաստ պայմանների ստեղծման ապահովման գործում:  

6 “Экономика здравоохранения” Под редакцией И. М. Шеймана Москва 2001г, էջ 45 
7“Экономика здравоохранения” Под редакцией И. М. Шеймана Москва 2001г, էջ 45 
8Здравоохранение. Учебник.  Под ред. А.Г. Грязновой, Е.В. Маркиной. Финансы и статистика, 2011, էջ 
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Մարդու առողջությունը ինչպես բնական, այնպես էլ հասարակական 

գիտությունների ուսումնասիրությունների առարկա է, օրինակ` կենսաբանության, 

բժշկության, սոցիոլոգիայի, հոգեբանության, փիլիսոփայության և այլն: Մարդու 

առողջության մասին խոսելիս պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ մարդն ունի 

ոչ միայն կենսաբանական սկիզբ, այլև որոշակի սոցիալական տարածությունում և 

սոցիալական ժամանակում ապրող արարած է:   

Ուստի մարդու առողջությունը պայմանավորող երկու բաղադրիչները` 

կենսաբանականը և սոցիալականը, գտնվում են սերտ փոխկապվածության մեջ: 

Մարդու սոցիալական միջավայրը, հասարակության տնտեսական բարեկեցությունը 

պայմանավորված են այնպիսի ժողովրդագրական ցուցիչներով, ինչպիսիք են 

ծնելիությունը, մահացությունը, բնակչության հիվանդությունների կառուցվածքը և այլն, 

որոնք հանդիսանում են հատուկ բժշկասոցիալական հետազոտությունների առարկա, 

որոնց հիմքի վրա էլ մշակվում են համապատասխան ծրագրեր և հետագա 

ռազմավարություն իրավիճակի բարելավման համար: 

Հասարակության և կոնկրետ անհատի բարեկեցության բարելավման նպատակով 

բժշկությունը և սոցիալական աշխատանքը կիրառում են տարբեր մեթոդաբանական 

մոտեցումներ և տեխնոլոգիաներ: Բժշկությունը մեծ մասամբ ուսումնասիրում է մարդու 

օրգանիզմի ֆիզիոլոգիական և անատոմիական վիճակը, բացահայտում 

ֆիզիոլոգիական նորմայից շեղումները, ախտորոշում օրգանիզմում տեղի ունեցող 

պաթոլոգիական փոփոխությունները, որոշում դրանց պատճառահետևանքային 

կապերը և հիվանդությունների զարգացման մեխանիզմները: Այդ ամենի հետ 

համատեղ կիրառվում են օրգանիզմի առավել ամբողջական վերականգման, դրա 

ֆիզիոլոգիական գործընթացների կարգավորման համար անհրաժեշտ տարբեր 

մեթոդներ` բուժման համար: 

Ի տարբերություն բժշկության` սոցիալական աշխատանքի խնդիրը այն 

հիմնական սոցիալական գործոնների բացահայտումն է, որոնք առավել էական 

ազդեցություն են թողնում մարդու առողջության, սոցիալական ադապտացիայի, և 

ժառանգական ծառի վրա, որոնք էլ իրենց հերթին պայմանավորում են մարդու 

առողջական վիճակը: Պրակտիկ դաշտում, ըստ էության, բժշկական անձնակազմը չի 
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զբաղվում վերը նշված հարցերով և հիվանդությունը պայմանավորող սոցիալական 

գործոնների ուսումնասիրությամբ: Ահա այստեղ է, որ առաջ է գալիս բժշկական և 

առողջապահական տարբեր հաստատություններում և կազմակերպություններում 

սոցիալական աշխատողի կարևորման հարցը, ընդ որում առողջապահության ոլորտում 

սոցիալական աշխատանքը, հանդիսանալով մասնագիտական գործունեության նոր 

ձև, պետք է իրականացվի որակապես նոր մակարդակի վրա` այն է 

բժշկասոցիալական աշխատանքի մակարդակը: Բժշկասոցիալական աշխատանքը 

սահմանվում է իբրև բժշկական, հոգեբանամանկավարժական և սոցիալ-իրավական 

բնույթի միջմասնագիտական գործունեության ձև, որն ուղղված է առողջության 

վերականգմանը, պահպանմանը և ամրապնդմանը: 

Անկախ ճգնաժամից և երկրների տնտեսությունների վրա ունեցած դրա 

ազդեցությունից, առողջապահությունը միշտ մեծամասշտաբ ներդրումների կարիք 

ունի: 

Առողջապահության հետ կապված հանրային բարիքների թողարկման ծավալների 

ընդլայունումը կարող է համապատասխան խթաններ ստեղծել` երկարաժամկետ 

տնտեսական աճ ապահովելու համար, ինչպես դա եղավ 20-րդ դարի ընթացքում, երբ 

ժամանակակից բժշկության մասսայականացման շնորհիվ նախանցյալ դարի 

համեմատությամբ` կյանքի միջին տևողությունը կրկնապատկվեց, ինչը Եվրոպայում, 

Ամերիկայում, Ավստրալիայում և Ասիայի բազմաթիվ երկրներում իր հերթին 

հանգեցրեց խնայողությունների ավելացման և ներդրումային բումի: Եթե 

երկարակեցության առավելությունները զուգակցվեն արտադրողականության աճով և 

թոշակի անցնելու ավելի ուշ հասակով, ապա մեկ շնչին ընկնող եկամուտները կաճեն, 

ինչը կնպաստի առավել որակյալ առողջապահական ծառայությունների պահանջարկի 

ավելացման: 

Առավել որակյալ առողջապահությունը նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրում է 

պահանջում: Եվ այս իմաստով շատ կարևոր է համեմատել ծախսերը հավանական 

օգուտների հետ: Հատկապես` ծերացող հասարակություն ունեցող երկրների 

պարագայում նմանատիպ փոփոխությունները միարժեքորեն դրական սոցիալական 

նշանակություն ունեն, քանի որ դրանց շնորհիվ մեծանում է եղած աշխատուժի 
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արտադրողականությունը: Բոլոր կանխատեսումները վկայում են, որ առաջիկա 

տասնամյակների ընթացքում հենց Եվրոպան է հանդես գալու աշխարհին դեպի առողջ 

ծերություն տանող առաջամարտիկը: 

Ներկայի բոլոր հետազոտությունները ապացուցում են, որ եվրոպացիներն ու 

ճապոնացիները ոչ միայն կյանքի ամենաերկար տևողությունն ունեն, այլև 

ամենաառողջն են` ցանկացած տարիքում: Բավական է նշել, որ Եվրոպայում 20-65 

տարեկան հասակում մահացությունը մոտ 30 տոկոսով ցածր է, քան ԱՄՆ-ում: 

Ուստի՝ երկարաժամկետ տնտեսական կայուն արդյունք գրանցելու համար անհրաժեշտ 

է պետականորեն լուրջ ուշադրություն դարձնել առողջապահությանն ու բարձրացնել 

առողջապահական ծառայությունների որակը:  

Առողջապահության ոլորտի   կառավարման հայեցակարգերի միջազգային փորձի 

ուսումնասիրությունը և վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ բժշկական 

ապահովագրության համակարգերը առաջնային դեր ունեն առողջապահության 

ոլորտում: Դրանց միջոցով էլ բնութագրվում են տարբեր երկրների առողջապահական 

համակարգերը: 

Բժշկական ապահովագրության համակարգերը տարաբնույթ են` պետական,  

մասնավոր, հանրային, խառը, առևտրային, ոչ առևտրային: Ներկայումս դրանք 

լայնորեն կիրառվում են Արևմտյան Եվրոպայի, Հյուսիսային Ամերիկայի երկրներում, 

Իսրայելում, Ավստրալիայում, Նոր Զելանդիայում, Ճապոնիայում: Բժշկական 

ապահովագրության բավականին զարգացած համակարգեր են գործում նաև 

Լատինական Ամերիկայի, Միջին Արևելքի և Ասիայի որոշ երկրներում: Տնտեսական 

Համագործակցության և Զարգացման Կազմակերպության անդամ 22 երկրներում 2009 

թվականի տվյալներով բժշկական ապահովագրության համակարգերում ընդգրկված 

էր բնակչության 90%-ը, իսկ հասարակական հիմնադրամներից ստացվող 

փոխհատուցումը կազմում էր ծախսերի 74%-ը8:  

Առողջապահության ոլորտի կառավարման տեսամեթոդաբանական 

հիմնահարցերի շարքից կարևորվում են առողջության բարելավման հիմնահարցը` 

8 Роберте Дж. Л. “Медицинское страхование” // Бюллетень НИИ социальной гигиены, экономики и управления 
здравоохранением им. Н.А. Семашко, -2010 Вып. 3., էջ 75 
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առողջապահության համակարգի որոշիչ նպատակը, որի խնդրո առարկաներն են 

բնակչության առողջության միջին մակարդակի բարելավումը և առողջության 

բաշխվածության անհավասարությունների կրճատումը: 

Բացի այդ, կարևորվում է նաև ֆինանսական ներդրման արդարացիության կամ 

ֆինանսավորման արդարացիության սկզբունքը, որի խնդիրն է երաշխավորել, որ 

անհրաժեշտ բուժօգնություն ստանալու դեպքում տնային տնտեսությունները 

չկատարեն սնանկացնող ծախսեր և, որ հարուստների համեմատ, աղքատ տնային 

տնտեսությունների ներդրումներն առողջապահության համակարգում ավելի 

փոքրածավալ լինեն: 

Այս առանցքային նպատակների իրագործմանն են կոչված առողջապահության 

համակարգի հիմնական գործառույթները. առողջապահական համակարգի 

զարգացման տեսլականի սահմանումը, բնապահպանական որոշիչների վերաբերյալ 

տվյալների հավաքագրումը, միջոլորտային և բազմաթիվ շահագրգիռ կողմեր 

ընդգրկող համատեղ ջանքերի խրախուսումն ու ղեկավարումը` բնակչության 

առողջության հարցում ձեռքբերումներն առավելագույնին հասցնելու և աղետների 

դեպքում առողջապահական համակարգի պատրաստվածությունը երաշխավորելու 

համար: 
   

1.2 Առողջապահական համակարգի գործունեության գնահատման 

հայեցակարգային հիմնադրույթները 

  

Բնակչության առողջության պահպանումը և բարելավումն այլևս դադարել են 

համարվել միայն առանձին պետությունների խնդիրները: 1980 թ. տարբեր երկրներում 

անհրաժեշտություն էր առաջացել որոշակիորեն միասնականացնել ազգային 

առողջապահական համակարգերի իրավիճակը և գնահատել համակարգի 

գործունեության արդյունավետությունը, այսինքն ավելի արդյունավետ իրականացնել 

առողջապահական խնդիրների լուծմանն ուղղված միասնական ազգային և 

միջազգային ջանքերը: Այդ նպատակով Առողջապահության համաշխարհային 

կազմակերպությունը (ԱՀԿ) շարունակաբար մասնակցել է գլոբալ առողջապահական 
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համակարգերի արդյունավետության գնահատման աշխատանքներին, որի 

արդյունքում տարբեր երկրների փորձագետներն եկել են մի ընդհանուր 

համաձայնության առ այն, որ առողջապահական համակարգը բնակչության 

առողջության պահպանման և բարելավման նպատակից բացի պետք է ձգտի նաև 

երկու այլ՝ կենսական, սոցիալապես ցանկալի նպատակների: Դրանցից առաջինը 

«արձագանքումը» կամ «բարյացակամությունն» է (ինչը նշանակում է, որ 

առողջապահության համակարգը պետք է պատշաճ արձագանքի մարդկանց 

ակնկալիքներին), իսկ երկրորդը՝ «արդարացիությունը» (ինչը ենթադրում է, որ 

համակարգի արձագանքը պետք է հավասար լինի բոլորի հանդեպ՝ առանց 

խտրականության): 

Ցանկացած առողջապահական համակարգ ունի երեք կարևորագույն նպատակ` 

1.  Առողջության բարելավում` առողջապահության համակարգի որոշիչ նպատակը, 

որի խնդրո առարկաներն են` 

ա) բնակչության առողջության միջին մակարդակի բարելավումը և 

բ) առողջության բաշխվածության անհավասարությունների կրճատումը: 

2. Արձագանքման հզորացում, որն ունի երկու բաղադրիչ` 

ա) անհատների հանդեպ հարգանքի դրսևորում 

բ) ուղղվածություն` դեպի սպառող: 

3. Ֆինանսական ներդրման արդարացիություն կամ ֆինանսավորման 

արդարացիություն, որի խնդիրն է երաշխավորել, որ անհրաժեշտ բուժօգնություն 

ստանալու դեպքում տնային տնտեսությունները չկատարեն սննկացնող ծախսեր և, որ 

հարուստների համեմատ, աղքատ տնային տնտեսությունների ներդրումներն 

առողջապահության համակարգում ավելի փոքրածավալ լինեն: 

Այս երեք առանցքային նպատակների իրագործմանն են կոչված 

առողջապահության համակարգի հետևյալ չորս հիմնական գործառույթները. 

1. Ըստ Տալլինի Խարտիայի սահմանման՝ կառավարման խնդիրն է. սահմանել 

առողջապահական համակարգի զարգացման տեսլականը, և լիազորություններ 

ունենալ ու պատասխանատվություն կրել առողջապահական քաղաքականության 

օրենսդրության, կարգավորման և իրավակիրառման, ինչպես նաև դրա սոցիալական, 
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տնտեսական և բնապահպանական որոշիչների վերաբերյալ տվյալներ հավաքագրելու 

համար: 

Կառավարումը ներառում է նաև միջոլորտային և բազմաթիվ շահագրգիռ կողմեր 

ընդգրկող համատեղ ջանքերի խրախուսումն ու ղեկավարումը` բնակչության 

առողջության հարցում ձեռքբերումներն առավելագույնին հասցնելու, և աղետների 

դեպքում առողջապահական համակարգի պատրաստվածությունը երաշխավորելու 

համար: 

2. Առողջապահական համակարգի ֆինանսավորումը զբաղվում է ֆինանսական 

միջոցների աղբյուրներով, առողջապահական համակարգի ռեսուրսների և 

կարողությունների համար ներդրումներ կատարելու և դրանք ֆինանսավորելու 

նպատակով ֆինանսական միջոցների գոյացման և համադրման հարցերով: 

3. Ռեսուրսների կազմավորումը զբաղվում է համակարգի ռեսուրսների 

(բժշկական կադրերի, առողջապահական հաստատությունների և այլն) առկայության և 

պահանջվող առողջապահական ծառայությունների մատուցման համար դրանց 

բավարար լինելու հարցերով: 

4. Ծառայությունների մատուցումը դիտարկում է, թե ինչպես են մատուցվում 

առողջապահական ծառայությունները` դրանց ծավալները, որակը, աշխարհագրական 

վայրերը և մատչելիությունը: 

Այսպիսով, տվյալ երկրի առողջապահական համակարգի գործունեության 

գնահատման ընթացքում անհրաժեշտ է պատասխանել հետևյալ հարցերին. 

1. Որքանո՞վ է առողջապահական համակարգը պատշաճ իրականացնում իր 

առանցքային նպատակները (բնակչության առողջության բարելավում, 

առողջապահական համակարգի արձագանքում, ֆինանսական 

պաշտպանվածություն): 

2.Ինչպե՞ս է  միջանկյալ նպատակների (առողջապահական ծառայությունների 

մատչելիության, ընդգրկման, որակի և անվտանգության բարելավումը) գծով 

համակարգի կատարողականը նպաստում առաջնային նպատակների իրագործմանը: 

2008 թ. հունիսին, ԱՀԿ-ի Եվրոպական տարածաշրջանի 53 անդամ պետության 

ներկայացուցիչներ հանդիպեցին Էստոնիայում և հաստատեցին «Առողջապահության 
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համակարգերը առողջության և բարեկեցության համար» Տալլինի Խարտիան: Տալլինի 

Խարտիայի նպատակն է ազգային առողջապահության համակարգերի հզորացման 

միջոցով բարելավել մարդկանց առողջությունը` միաժամանակ հաշվի առնելով 

տարածաշրջանում առկա սոցիալական, մշակութային և տնտեսական 

տարբերությունները: Խարտիայի շրջանակներում անդամ պետությունները 

պարտավորություն են ստանձնել խրախուսել թափանցիկությունը և 

հաշվետվողականությունը` առողջապահության համակարգերի գործունեությունը 

բարելավելու հարցում` չափելի արդյունքների հասնելու նպատակով: 

Յուրաքանչյուր անդամ պետության կողմից սեփական առողջապահական 

համակարգի գործունեության պարբերական գնահատման կանոնավոր 

գործընթացների մշակումը հանդիսանում է Տալլինի Խարտիայում առաջարկված 

առաջին քայլը: 

Հայաստանում առողջապահական համակարգի գործունեության գնահատումն 

իրականացվում է 2007թ.-ից և այս գործընթացն ինստիտուցիոնալացվել է, որի 

արդյունքում ՀՀ ԱԱԻ Առողջապահության տեղեկատվական վերլուծական կենտրոնում 

ստեղծվել է առողջապահության համակարգի գործունեության գնահատման բաժին: 

Հայաստանը Եվրոպական տարածաշրջանի եզակի երկրներից է, որ իրականացնում է 

առողջապահական համակարգի գործունեության կանոնավոր գնահատում: 

 Գնահատման աշխատանքներն երաշխավորում են առողջապահության 

համակարգի ռազմավարությունը, որը կենտրոնանում է բնակչության առողջության 

վրա ազդեցությունները բարելավելու շուրջ, այն մասին, որ քաղաքականությանն 

առնչվող որոշումներ կայացնողները պատշաճ տեղեկացված լինեն առողջապահության 

խնդիրների և դրանց գործոնների վերաբերյալ, որ կառավարության տարբեր 

քաղաքականությունները նպաստեն երկրի բնակչության առողջության բարելավմանը, 

որ կառավարման բոլոր ոլորտներում խրախուսվի առողջ հանրային 

քաղաքականությունը և, վերջապես, որ հարաբերություններն առողջապահության 

ոլորտի բոլոր շահագրգիռ կողմերի միջև կարգավորվեն թափանցիկության և 

հաշվետվողականության մթնոլորտում: 
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Առողջապահական համակարգի գործունեության գնահատման կանոնավոր 

գործընթացը նպաստում է առողջապահական համակարգի կառավարման 

հզորացմանը՝  երաշխավորելով, որ. 

ա. առողջապահական համակարգն ունի ռազմավարական ուղղություն, որը 

կենտրոնանում է բնակչության առողջության վրա ազդեցությունները բարելավելու 

շուրջ, 

բ. քաղաքականությանն առնչվող որոշումները հիմնավորված են 

առողջապահության խնդիրների և դրանց գործոնների պատշաճ ըմբռնումով և դրանց 

վերաբերյալ տվյալներով, 

գ. կառավարության տարբեր քաղաքականությունները նպաստում են երկրի 

բնակչության առողջության բարելավմանը, 

դ. կառավարության ամբողջ գործունեությունը խրախուսում է առողջ 

քաղաքականությունները, 

ե. թափանցիկությունը և հաշվետվողականությունն օգնում են կանոնակարգել 

հարաբերություններն առողջապահության ոլորտի բոլոր շահագրգիռ կողմերի միջև: 

Հայաստանի առողջապահական համակարգի գործունեության գնահատման 

(ԱՀԳԳ) նպատակով մշակվել է առողջապահական համակարգի ռազմավարության 

քարտեզը, որը հստակ սահմանում է առողջապահական համակարգի երեք 

առանցքային նպատակները և չորս կարևորագույն գործառույթները, ինչպես նաև 

առողջապահական ռազմավարական թեմաները, որոնք արտացոլում են Հայաստանի 

առողջապահական համակարգի նպատակներն ու բարեփոխումների 

ռազմավարությունը: 

 Հայաստանում ԱՀԳԳ իրականացվել է հետևյալ նպատակներով. 

• Գնահատել առողջապահական համակարգի հիմնական նպատակների 

իրագործման մակարդակն և կատարել համակարգում տեղի ունեցող 

փոփոխությունների մոնիթորինգ:  

•  Ապահովել առողջապահական համակարգի գործունեության ամփոփիչ 

գնահատում: 
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•  Առողջապահության ոլորտի ազգային քաղաքականության ուշադրության 

կենտրոնում պահել առողջապահական համակարգի գործունեություն:  

• Նպաստել առողջապահական համակարգի կառավարման արդյունավետության 

բարձրացմանը:  

•  Հնարավոր դարձնել առողջապահական համակարգի արդյունավետության 

գնահատումը: 

•  Կարևորել առողջապահական համակարգի գործունեության բարելավմանն 

ուղղված գործառույթների և աշխատանքների գերակա բնագավառները:  

•  Խթանել առողջապահական համակարգում տվյալների առավել լիարժեք 

որոնումն ու հավաքագրումը և դրանց ճիշտ վերլուծությունը:  

Որևէ համակարգի գործունեությունը գնահատելու խիստ կարևոր պայման է 

ճիշտ ինդիկատորների ընտրությունը, որը կատարվում է ԱՀԳԳ ռազմավարության 

շրջանակում:  

ԱՀԳԳ ինդիկատորների ընտրության և դրանց փաթեթի մշակման 

նախապայմաններն են.  

• Ինդիկատորների կապն առողջապահական համակարգի բարեփոխման 

նպատակների և ռազմավարության հետ:   

• Տվյալների առկայությունը և հավաստիությունը: 

 Համակարգի գործունեությունը գնահատելիս դիտարկվել են ինդիկատորների 

արդյունքներն ըստ տարիների և ուսումնասիրվել վերջիններիս միտումները: Ստացված 

արդյունքները համեմատվել են նաև ՀՀ կառավարության ռազմավարական 

ծրագրերում կամ ՀԶՆ-ում (Հազարամյակի զարգացման նպատակներ) սահմանված 

նպատակային ցուցանիշերի հետ: 

• Դիտարկվել են ՀՀ առողջապահական համակարգում գրանցված 

փոփոխությունները` համեմատություն կատարելով ուսումնասիրության սկզբի՝ 

1990թ.-ի, և երկրում արագ տնտեսական աճի սկզբնաշրջանի՝ 2000թ.-ի 

պատկերի հետ:  

• Փորձ է կատարվել բացահայտելու առողջապահական համակարգի 

գործունեության իրականացված բարեփոխումների առնչությունները` 
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օգտագործելով բարեփոխումների հատուկ ծրագրեր (օրինակ` առողջության 

առաջնային պահպանման բարեփոխման կամ հիվանդանոցային օղակի 

օպտիմալացման): 

•  Վերլուծվել է բնակչության առողջության վիճակն ըստ բարեկեցության և 

ժողովրդագրական խմբերի առողջապահական ծառայությունների 

մատչելիության աստիճանը որոշելու համար:  

•  Գնահատվել է բնակչության գոհունակությունը բուժհաստատությունների 

ծառայություններից:   

• Վերլուծվել են քրոնիկական հիվանդությունների հիմնախնդիրները և այդ 

հիվանդությունների զարգացմանը նպաստող ռիսկի գործոնների 

տարածվածությունը:   

• Վերլուծվել են կադրային ներուժի պատրաստաման, բաշխվածության և 

ապոհովվածության  հիմնախնդիրները: 

* Աղբյուրը՝ Հայաստան: Առողջապահության համակարգի գործունեության գնահատումը: 2016թ.՝  
http://nih.am/uploads/files/hspa_2016_arm.pdf 

 

Գործունեության նպատակների ու գործառույթների կառուցվածքը ներկայացնենք 

գծապատկեր 1-ում: 

Գծապատկեր 1. ՀՀ առողջապահական համակարգի գործունեության ռազմավարական 
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²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý 

Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ñ¹Ûáõ-
Ý³í»ïáõÃÛáõÝ 

Ø³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝ 

àñ³Ï ¨ ³Ýíï³Ý·áõ-
ÃÛáõÝ 

èÇëÏÇ ·áñÍáÝÝ»ñ, 
³éáÕçáõÃÛ³Ý ËÃ³-
ÝáõÙ ¨ ÑÇí³Ý¹áõ-

ÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÝË³ñ-
·»ÉáõÙ 

²éáÕç³å³Ñ³-
Ï³Ý ï»Õ»Ï³-
ïíáõÃÛ³Ý Ï³-

é³í³ñáõÙ 

²éáÕç³å³Ñáõ-
ÃÛ³Ý é»ëáõñë-

Ý»ñ 

Î³é³í³ñáõÙ 

²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý íÇ-
×³ÏÇ µ³ßËí³ÍáõÃÛ³Ý 

µ³ñ»É³íáõÙ 

²éáÕç³å³Ñáõ-
ÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç 

³ñÓ³·³ÝùáõÙ 

²ñ¹³ñ³óÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ, ÁÝ¹·ñÏí³ÍáõÃÛáõÝ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý 
å³ßïå³Ýí³ÍáõÃÛáõÝ 

քա

րտեզ* 

 

 

* Աղբյուրը՝ Հայաստան: Առողջապահության համակարգի գործունեության գնահատումը: 
2013թ.՝ http://www.moh.am/karavar/HSPA%202013_REPORT%20%20ARM%20FINAL_07.pdf 

 

Առողջապահական համակարգի գործունեության գնահատման հայեցակարգային 

հիմնադրույթներին համապատասխան՝ առողջապահական համակարգի բժշկական 

կադրերի բաժնում դիտարկվում են բժշկական կադրերի պատրաստումը  

համապատասխան բարձրագույն և միջին մասնագիտական կրթական 

հաստատություններում, առկա կադրերի շարունակական մասնագիտացման 

գործընթացը, մարդկային ներուժի բաշխվածությունն ըստ տիպերի և ըստ 

հաստատությունների տիպերի: Առանձնակի ուշադրություն է դարձվում առողջության 

առաջնային պահպանման օղակում կադրերի հետ կապված խնդիրներին: Անհրաժեշտ 
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է դիտարկել կադրերի հոսունության և բնակչությանը սպասարկող բժշկական թափուր 

աշխատատեղերի խնդիրները: 

Ֆինանսական արդարացիություն և ֆինանսական պաշտպանվածություն 

բաժնում դիտարկվում են առողջապահական համակարգի ֆինանսավորման ոլորտում 

ներկայում գործող սկզբունքները, ֆինանսավորման ուղղությունները և դրանց 

փոփոխության միտումները, բնակչության կողմից առողջապահական նպատակների 

համար իրականացվող ծախսերը և դրանց միտումները: 

Բուժծառայությունների մատչելիություն բաժնում դիտարկվում են 

առողջապահական համակարգի ծառայությունների սպառումը և մատչելիությունն ըստ 

բուժհաստատությունների տիպերի, բնակչության բնակավայրերի և բարեկեցության 

խմբերի: Առանձնակի ուշադրություն է դարձված բուժծառայությունների մատչելիության 

և բուժօգնության անմատչելիության խնդիրներին: 

Բուժծառայությունների որակ բաժնում դիտարկվում են տվյալ երկրում առավել 

տարածված և մահվան պատճառ հանդիսացող հիվանդությունների հետ կապված 

հարցերը: 

Առողջապահական համակարգի արձագանքում բաժնում դիտարկվում են 

առողջապահության համակարգի գործունեությունը և ստացած առողջապահական 

ծառայությունների տարբեր բաղադրիչներով հիվանդների բավարարության 

աստիճանը: 

Առողջապահության ոլորտի ռիսկի գործոններ բաժնում դիտարկվում են 

բնակչության շրջանում առկա վարքագծային, կենսաբանական և կենցաղային ռիսկի 

գործոնների տարածվածությունը, դրանց փոփոխության միտումները, ինչպես նաև 

ռիսկի գործոնների տարածվածությունը բնակչության տարբեր սոցիալ-

ժողովրդագրական խմբերում: 
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1.3 Առողջապահության համակարգի կադրային ներուժի 

պլանավորման գործընթացի առանձնահատկությունները 

 
Առողջապահության կադրային ներուժն (ԱԿՆ) ընկած է առողջապահական 

ծառայությունների մատուցման, բուժօգնության որակի և կառավարման հիմքում: ԱԿՆ 

գնահատումն անհրաժեշտ է տարբեր նպատակներով, մասնավորապես, 

պլանավորման, վերահսկման և առողջապահական ոլորտի ռազմավարության, 

ծրագրերի և միջնորդությունների գնահատման համար: ԱԿՆ զարգացման և 

կառավարման հարցում հույժ կարևոր է վստահելի տեղեկատվության առկայությունը:  

Առողջապահական համակարգի «Ռեսուրսների կազմավորում» գործառույթը 

ներառում է համակարգի մարդկային ռեսուրսների պատշաճ պատրաստումը, 

շարունակական մասնագիտական կրթության զարգացումը, մասնագետների 

առկայությունը, ինչպես նաև առողջապահական հաստատություններում կադրերի 

համամասնորեն բաշխումը: Վերջին տարիներին Առողջապահության 

Համաշխարհային Կազմակերպության եվրոպական գրասենյակն ընդունել է մի շարք 

որոշումներ (EUR/RC57/R1, EUR/RC59/R4)` ուղղված տարածաշրջանում 

առողջապահական կադրային ներուժի հիմնախնդիրների լուծմանը, որոնք անդամ 

երկրներին առաջարկում են բարելավել առողջապահական համակարգի կադրային 

ներուժի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, մշակել և հաստատել ռազմավարական 

փաստաթղթեր՝ կադրային ներուժի զարգացման վերաբերյալ: ՀՀ կառավարության 

2014թ.-ի փետրվարի 6-ի նիստի N5 արձանագրային որոշմամբ հաստատվել է 

Առողջապահության ոլորտի մարդկային ներուժի զարգացման ռազմավարության և 

միջոցառումների ծրագիր, որտեղ համապարփակ ներկայացված են 

առողջապահության համակարգում մարդկային ներուժի զարգացման 

քաղաքականությանն ուղղված քայլերը: Առողջապահական համակարգերի 

զարգացման և բնակչությանն որակյալ բժշկական ծառայությունների տրամադրման 

համար անհրաժեշտ է բուժաշխատողների մասնագիտական կրթության և 

շարունակական զարգացման գործընթացների ապահովում: Միջազգային փորձը 

փաստում է, որ շարունակական մասնագիտական զարգացումը նպաստում է 

22 
 



բժշկական ծառայությունների որակի բարձրացմանը, հիվանդացության, մահացության 

նվազեցմանը և այլ առողջապահական ցուցանիշերի բարելավմանը: Հաշվի առնելով 

հիշյալ խնդիրները և այն հանգամանքը, որ շարունակական մասնագիտական 

զարգացումը համարվում է որակյալ բժշկական օգնության և սպասարկման 

տրամադրման, հիվանդին չվնասելու և նրա առողջական խնդիրներն անհրաժեշտ 

մակարդակով լուծելու համար պարտադիր պայման, Հայաստանում ևս ներդրվել է  

վերոնշյալ համակարգը, ինչի կապակցությամբ կատարվել են մի շարք օրենսդրական 

փոփոխություններ և լրացումներ, մասնավորապես՝ «Բնակչության բժշկական 

օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ 

կատարելու մասին» ՀՕ-113-Ն, «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ 

օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» և «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ 

օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքների ընդունումը: 

«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-113-Ն օրենքի առանձին 

գլխում (գլուխ 3.2) սահմանվել են շարունակական մասնագիտական զարգացման 

կազմակերպման գործընթացի իրականացման սկզբունքները, շնորհվող ՇՄԶ 

կրեդիտների լրացման կարգը, շարունակական մասնագիտական զարգացման 

տեսակներն իրականացնող կազմակերպությունները, հավատարմագրմանը 

ներկայացվող հիմնական պահանջները, հստակ տարանջատվել են  

բուժաշխատողները՝ կրթության մակարդակի և առողջապահության բնագավառում 

իրականացվող գործունեությանը համապատասխան:  

Հայաստանի Հանրապետությունում բժշկական կադրերի մասնագիտական 

կրթական պատրաստումն իրականացվում է Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական 

բժշկական համալսարանում (ԵՊԲՀ) և 5 ոչ պետական բարձրագույն բժշկական 

ուսումնական հաստատություններում: Միջին բուժանձնակազմի մասնագետների 

պատրաստումն իրականացվում է 20 միջին մասնագիտական բժշկական 

հաստատություններում, որոնցից 12-ը պետական են, իսկ 8-ը` ոչ պետական:  
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Աղյուսակ 1. ՀՀ բարձրագույն և միջին մասնագիտական բժշկական ուսումնական 
հաստատությունների թիվը, 2010-2015 

 
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ԲՈՒՀ Պետական 1 1 1 1 1 1 
Ոչ պետական 6 6 6 6 5 5 

Ընդամենը 7 7 7 7 6 6 
Միջին 

մասնագիտական 
Պետական 12 11 11 11 11 12 

Ոչ պետական 10 10 11 12 13 8 
Ընդամենը 22 21 22 23 24 20 

 
Աղբյուրը՝ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական կայքէջ՝ http://www.armstat.am/am/ 

 

Վերջին տարիների ընթացքում զգալիորեն աճել է ստոմատոլոգ 

մասնագիտությամբ շրջանավարտների թիվը: Սակայն, մյուս կողմից, 2010թ.-ից 

զուգահեռաբար նվազում է գործող ստոմատոլոգների թիվը, ինչը կարող է 

պայմանավորված լինել մասնագետների արտագաղթով դեպի Անկախ 

Պետությունների Համագործակցության (ԱՊՀ) երկրներ, մասնավորապես` 

Ռուսաստանի Դաշնություն, որտեղ առկա է այդ մասնագետների մեծ պահանջարկ, 

բարձր վարձատրություն և մասնագիտական զարգացման հնարավորություն: 

 
Գծապատկեր 2. Բարձրագույն բժշկական պետական և ոչ պետական 

ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների թիվն ըստ 
մասնագիտությունների (ոչ պետական հաստատությունների տվյալները 
ներկայացված են միայն 2008-2015թթ.) 
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Աղյուսակ 2. Բարձրագույն բժշկական պետական ուսումնական 
հաստատությունների շրջանավարտների թիվն ըստ մասնագիտությունների, 2010-
2015 

 
 

Մասնագիտություններ Ընդամենը նրանցից` կանայք 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Բուժական գործ     284 344 295 294 305 277 153 197 124 165 246 188 
Բուժական գործ 
զինված ուժերում  

33 33 39 31 23 10 - - - - - - 

Ստոմատոլոգիա  132 - 250 265 219 115 55 - 74 87 115 83 
Դեղագիտություն 58 - 99 96 63 41 39 - 28 37 52 33 
Հանրային 
առողջություն  

- - - - - 10 - - - - - 3 

Ընդամենը  507 377 683 686 610 453 247 197 226 289 413 307 
 

Աղբյուրը՝ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական կայքէջ՝ http://www.armstat.am/am/ 

 
Աղյուսակ 3. Բարձրագույն բժշկական ոչ պետական ուսումնական 
հաստատությունների շրջանավարտների թիվն ըստ մասնագիտությունների, 2010-
2015 

 
Մասնագիտություններ Ընդամենը  նրանցից` կանայք 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Բուժական գործ  
 

120 231 125 137 150 101 53 142 100 35 93 54 

Ստոմատոլոգիա 
 

257 535 360 346 378 202 160 279 185 68 145 99 

Դեղագիտություն 
 

36 63 57 42 48 30 34 34 24 15 40 25 

Առողջապահություն  90      73      
Ընդամենը  
 

503 829 542 525 576 333 320 455 309 118 278 178 

 
Աղբյուրը՝ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական կայքէջ՝ http://www.armstat.am/am/ 

 
1990-ական թվականների կեսերին առողջապահական համակարգն ուներ մեծ 

կադրային ներուժ (39 բժիշկ 10 000 բնակչի հաշվով), որոնց պատրաստման 

գործընթացը մինչև 2002թ. իրականացվում էր ԵՊԲՀ-ում, որը միակ 

հավատարմագրված բժշկական կրթություն իրականացնող բարձրագույն 

հաստատությունն էր: 1990-1999թթ. տարբեր մասնագիտություններով բժիշկ 

շրջանավարտների տարեկան թիվը կազմում էր 600-700 շրջանավարտ, իսկ միջին 

բուժանձնակազմինը՝ 1200-2500:  
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Սկսած 2004թ.-ից բժշկական կադրերի պատրաստումը կտրուկ աճել է բժշկական 

կրթություն իրականացնող հավատարմագրված պետական, ինչպես նաև ոչ պետական 

բարձրագույն հաստատությունների շնորհիվ: Եթե 2006-2014թթ. ժամանակաշրջանում 

ԵՊԲՀ-ը պատրաստել է 5090 շրջանավարտ, ապա 2015թ.-ին բոլոր պետական և ոչ 

պետական, բարձրագույն բժշկական հաստատություններն ավարտել են ընդհանուր 

թվով 786 շրջանավարտ:  

2012թ.-ին ԵՊԲՀ շրջանավարտների թիվը կազմել է 683, ապա 2015թ.-ին` 453, 

այսինքն` վերջին երեք տարիների ընթացքում, բոլոր մասնագիտություններով 

շրջանավարտների թիվն նվազել է շուրջ 1.5 անգամ: 

 Նույն ժամանակահատվածում ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական 

հաստատությունների շրջանավարտների թիվը կրճատվել է 1.6 անգամ:  

2015թ.-ին բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների 

57.6%-ն ավարտել է ԵՊԲՀ-ը, որոնցից 25.4%-ը՝ ստոմատոլոգիա, իսկ 61.1%-ը՝ 

բուժական գործ մասնագիտությամբ: Ոչ պետական բարձրագույն բժշկական 

հաստատությունների շրջանավարտների գերակշռող մասը` 60.7%-ը, 

մասնագիտությամբ նույնպես ստոմատոլոգ են: 

Համադրելով և վերլուծելով հայաստանյան և միջազգային տվյալները, ակնհայտ 

է, որ բժիշկների պատրաստման գործընթացում հարևան և եվրոպական 

տարածաշրջանի երկրների տվյալների համեմատ 2014թ.-ին Հայաստանը վեր է 

մրցակցությունից (Գծապատկեր 2): Իսկ Հայաստանում ստոմատոլոգիա 

մասնագիտությամբ շրջանավարտների թվաքանակը 10 անգամ գերազանցում է այդ 

երկրների ցուցանիշերը (Գծապատկեր3): 

 

Գծապատկեր 3. Բարձրագույն բժշկական ուսումնական հաստատությունների 
շրջանավարտ բժիշկների թիվը` 100 000 բնակչի հաշվով, ընտրանքային 
պետություններ և պետությունների համախմբություններ, 2014 
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Գծապատկեր 4. Շրջանավարտ ստոմատոլոգների թվաքանակը` 100 000 
բնակչի հաշվով, ընտրանքային պետություններ և պետությունների 
համախմբություններ, 2014 

 

 
Աղբյուր` ԱԲ-ՏՇ, ԱՀԿ, 2015 

 

Հայաստանի առողջապահության համակարգն, ինչպես և եվրոպական 

տարածաշրջանի երկրների առողջապահական համակարգերը (որտեղ 

առողջապահության աշխատուժի 60-70%-ը կազմում են կանայք), իր բնույթով 

գենդերացված է: Ընդ որում, 2015թ.-ին 2014թ.-ի համեմատ բժիշկ տղամարդկանց 

թիվն աճել է 80-ով, իսկ կանանց թիվը՝ 135-ով: 
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 ՀՀ առողջապահության համակարգի կադրային ներուժի 67%-ը կազմում են 

կանայք: 

Կադրերի բաշխվածությունն ըստ սեռի և մասնագիտական պրոֆիլների ցույց է 

տալիս, որ կանայք կազմում են թերապևտիկ պրոֆիլի մասնագետների գերակշռող 

մասը` 90-95%- ը, իսկ վիրաբուժական պրոֆիլի 10-38%-ը: Վիրաբուժական պրոֆիլի 

մասնագետների կառուցվածքում կին պրոկտոլոգների տեսակարար կշիռը կազմում է 

8.1%, վիրաբույժներինը` 11.7%, անեսթեզիոլոգ-ռեանիմատոլոգներինը՝ 38.9%: Սեռային 

բաշխվածության տեսակետից հավասարաչափ են բաշխված ստոմատոլոգ 

(թերապևտիկ և վիրաբուժական պրոֆիլի) մասնագետները: Ավելին, 2015թ.-ին 2013թ.-

ի համեմատ ստոմատոլոգ մասնագետների թիվը նվազել է 41-ով: 

• ՀՀ առողջապահության համակարգի միջին բուժանձնակազմի 95-97%-ը 

կանայք են: 

Ըստ 2015թ.-ի տվյալների, ՀՀ պետական և ոչ պետական բժշկական, գիտական և 

գիտահետազոտական, բարձրագույն և միջին բժշկական մասնագիտական 

ուսումնական հաստատություններում գործող կադրային ներուժի (բժիշկներ, 

բուժքույրեր) բացարձակ թիվը կազմել է 30749 բուժաշխատող, իսկ բժիշկների 

բացարձակ թիվը բոլոր մասնագիտություններով (ներառյալ ատամնաբույժերը)՝ 13 117 

(44/10 000 բնակչի հաշվով), որը 2011թ.-ի տվյալների համեմատ կրճատվել է 373-ով 13 

490, (41/10 000 բնակչի հաշվով), միջին բուժանձնակազմինը` 852- ով, 2015թ.-ին 

կազմելով 17 632 (58.8/ 10 000 բնակչի հաշվով): 

2009թ.-ից մինչև 2011թ. բուժքույրերի թիվը տատանվել է 18181-18820 

սահմաններում: Ընդ որում, 2012թ.-ից նրանց թիվը դրսևորում է նվազման միտում  

2011թ.-ից ի վեր գրանցվել է բոլոր մասնագիտություններով բժիշկների 

թվաքանակի նվազում, իսկ 2015թ.-ին դիտվում է աճ՝ 221-ով: Համաձայն Հայաստանի 

առողջապահական համակարգի օպտիմալացման հայեցակարգի տրամաբանության, 

ակնկալվում էր բժիշկ/բուժքույր հարաբերակցության աճ: 

 2010-2015թթ. բժիշկ/բուժքույր հարաբերակցությունը կայունացել է նույն 

մակարդակի վրա` 0.74: 
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ՀՀ պետական և ոչ պետական բժշկական, գիտական և գիտահետազոտական, 

բարձրագույն և միջին բժշկական մասնագիտական ուսումնական 

հաստատություններում մասնագետների (բժիշկներ, բուժքույրեր և դեղագետներ) թիվը 

կազմել է 30 974: 

 2015թ. դրությամբ բժիշկների թիվը բոլոր մասնագիտություններով (ներառյալ 

ատամնաբույժերը) կազմել է 13117 (44/10 000 բնակչի հաշվով), իսկ միջին 

բուժանձնակազմի` 17 632 (58.8/10 000 բնակչի հաշվով): 

2009թ.-ից մինչև 2011թ. բուժքույրերի թիվը տատանվել է 18181-18820 

սահմաններում: Ընդ որում, 2012թ.-ից նրանց թիվը դրսևորում է նվազման միտում: 

2011թ.-ից ի վեր գրանցվել է բոլոր մասնագիտություններով բժիշկների թվաքանակի 

նվազում, իսկ 2015թ.-ին դիտվում է աճ՝ 221-ով: Համաձայն Հայաստանի 

առողջապահական համակարգի օպտիմալացման հայեցակարգի տրամաբանության, 

ակնկալվում էր բժիշկ/բուժքույր հարաբերակցության աճ: 2010-2015թթ. 

բժիշկ/բուժքույր հարաբերակցությունը կայունացել է նույն մակարդակի վրա` 0.74: 

 Համաձայն 2015թ. տվյալների, ԱԱՊ օղակում բժիշկների թիվը կազմել է` 5208 

(17.37/10 000 բնակչի հաշվով), միջին բուժանձնակազմի թիվը` 7777 (26/10 000), իսկ 

հիվանդանոցային օգնություն իրականացնող բուժհաստատություններում բժիշկների 

թիվը կազմել է` 4275 (14.26/10 000 բնակչի հաշվով), միջին բուժանձնակազմի թիվը` 

8616 (28.73/10 000): Այսինքն, 2015թ. 10 000 բնակչի հաշվով բնակչության 

ապահովվածությունը բժիշկներով կազմել է 31.62, միջին բուժանձնակազմով` 56.7: 

Ընդ որում, բնակչության ապահովվածությունը բժշկական կադրերով անհրաժեշտ է 

գնահատել ըստ առկա անմիջական բժշկական օգնություն իրականացնող բժիշկների և 

բուժքույրերի թվի:  

Երևանի և մարզերի բնակչության ապահովվածությունն անմիջական բժշկական 

օգնություն իրականացնող բժիշկներով անհավասարաչափ է բաշխված:  

Երևանում 2015թ.-ին ցուցանիշը կազմել է 57.5/10 000 բնակչի հաշվով, իսկ 

մարզերում այդ ցուցանիշը չի գերազանցել 21.3/10 000 (Շիրակի մարզ), ընդ որում 

ամենացածր ցուցանիշը գրանցվել է Գեղարքունիքում (12.2` 10 000 բնակչի հաշվով) և 

Արմավիրում (13.3):  
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ԱԱՊ և հիվանդանոցային հաստատություններում գործող բուժքույրերով 

ապահովվածությունը նույնպես անհավասարաչափ է՝ Երևանում (77.1` 10 000 բնակչի 

հաշվով), իսկ մարզերում ցուցանիշն անհամեմատ ավելի ցածր է 

Հայաստանի առողջապահական համակարգի օպտիմալացման գործընթացի 

համաձայն 2000- 2001թթ. ժամանակահատվածում ԱԱՊ և հիվանդանոցային օղակում 

գործող բժիշկների թիվը կրճատվել է 511 բժիշկով և 685 բուժքույրով: Ընդ որում, 

բժիշկների 90%-ը կրճատվել է ԱԱՊ օղակից (2000թ.-ին՝ 5 074-ից մինչև 2001թ.-ին՝ 4 

607 բժիշկ, այսինքն` 467-ով): 

Այնուամենայնիվ, սկսած 2002թ.-ից և՛ ԱԱՊ, և՛ հիվանդանոցային օղակներում 

բժիշկների թիվն աճել է, բացառությամբ 2014թ.-ի, 2015թ.-ին այն կազմել է 5208: 

2015թ.-ին 2011թ.-ի համեմատ բնակչության ապահովվածությունը 

մանկաբույժներով և ընդհանուր պրակտիկայի բժիշկներով նվազել է 201-ով, 

ընտանեկան բժիշկների թիվը` 81-ով, իսկ դեղագետների թիվը աճել է 26-ով:  

2011-2015թթ. ընթացքում ստոմատոլոգ մասնագետների թիվը նվազել է 510-ով: 

2002-2015թթ. ԱԱՊ օղակում գործող ընդհանուր պրակտիկայի բժիշկների 

հարաբերական թիվը նեղ մասնագետների համեմատությամբ նվազել է 0.77-ից մինչև 

0.53: 

2015թ.-ին 2004թ.-ի համեմատությամբ ԱԱՊ օղակում գործող բժիշկների թիվն 

աճել է 1.13 անգամ:  

Ստոմատոլոգիական և դեղագիտական ֆակուլտետների շրջանավարտների թիվը 

տարեց-տարի աճում է: Վերջին տասնամյակում ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի 

շրջանավարտների թիվն աճել է 3.9 անգամ, իսկ դեղագիտականինը՝ 1.7 անգամ: 

2000-2015թթ. ընթացքում առողջապահության համակարգում գործող 

ստոմատոլոգների թիվն ընդհանուր առմամբ աճել է 2.6 անգամ` 834-ից մինչև 2 180 

(Աղյուսակ 46): Այնուհետև 2011թ.-ից մինչև 2015թ. այն նվազել է1.4 անգամ: Նույն 

ժամանակահատվածում դեղագետների թիվն աճել է 2.8 անգամ (80-ից մինչև 225)  

Ստոմատոլոգ մասնագետների թիվը կապակցված է ստոմատոլոգիական 

պոլիկլինիկաների թվի հետ: 2004-2012թթ. ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկաների 

թիվն աճել է, որից հետո արձանագրվել է նվազման միտում: 
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Հայաստանում բժիշկների պատրաստման գործընթացի աճին զուգահեռ 

ավելանում է նաև բժիշկների թափուր աշխատատեղերի քանակը:  

2003-2016թթ.-ին բժիշկների թափուր աշխատատեղերի շարժընթացը կարելի է 

բաժանել երեք փուլի (Գծապատկեր 5) 

• 2003-2006թթ. տարբեր մասնագիտություններով բժիշկների պահանջարկն աճել 

է 1.4 անգամ (361-ից 512-ը), 

• 2007-2012թթ. թափուր աշխատատեղերի քանակը նվազել է 1.3 անգամ, 

• 2014-2016թթ. մասնագետների պահանջարկն աճել է 1.5 անգամ: 

 

Գծապատկեր 5. Բժիշկների թափուր աշխատատեղեր, 2003-2016 

 

 

 

Համաձայն ԱՀԿ փորձագետների առաջարկների, կադրային ներուժի 

պլանավորումը և պատրաստումը պետք է իրականացվի ըստ ժողովրդական, սոցիալ-

տնտեսական և առողջապահության առանցքային ցուցանիշների և մասնագետների 

պահանջարկի: Կադրային ներուժի պլանավորման նախապայմաններից են գործող 

ներուժի նորմատիվների մշակում` ըստ բուժհաստատությունների տիպերի, որը 

ներկայում հստակ ձևավորված չէ: 
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Այսպիսով, ներկայացված տվյալներն ակնհայտորեն փաստում են կրթական և 

առողջապահության համակարգում մասնագետների պատրաստման 

քաղաքականության, այսինքն` հեռանկարային պլանավորման և գործող մարդկային 

ներուժի նորմատիվների բացակայության մասին: 

ՀՀ առողջապահության համակարգի կադրային ներուժի` բժիշկների և միջին 

բուժանձնակազմի պատրաստումը հետդիպլոմային կրթության փուլում իրականացվում 

է ՀՀ բարձրագույն բժշկական, դեղագիտական և միջնակարգ բժշկական, 

դեղագործական մասնագիտությունների անվանացանկի համաձայն: Սույն 

փաստաթուղթը հաստատվել է ՀՀ Կառավարության կողմից՝  11.09.2014թ.: Բժշկական, 

ստոմատոլոգիական, դեղագիտական և հանրային առողջապահական 

մասնագիտությունների անվանացանկը ներառում է 137 մասնագիտություններ, իսկ 

միջնակարգ բժշկական և դեղագործական մասնագիտությունների անվանացանկը՝ 32: 

Ընդ որում, Եվրոպական տարածաշրջանի երկներում հաստատված բժշկական 

կլինիկական և ոչ կլինիկական մասնագիտությունների ցանկը տատանվում է 31-43 

սահմաններում: Ներքին հիվանդությունների բժշկություն և վիրաբուժություն 

մասնագիտություններն ունեն համապատասխան ենթամասնագիտություններ, որոնք 

չեն հանդիսանում որպես առանձին մասնագիտություններ, այլ համարվում են 

հիմնական մասնագիտության լրացուցիչ մասնագիտական հմտություններ: 

*Աղբյուրը՝ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական կայքէջ՝ http://www.armstat.am/am 

Անհրաժեշտ է վերանայել և լրամշակել գործող մասնագիտությունների ցանկը, 

մշակել մասնագետների որակավորման բնութագրերը` համաձայն վերջին տարիների 

ընթացքում ՀՀ բարձրագույն կրթության և առողջապահական համակարգում տեղի 

ունեցած կրթական բարեփոխումների և միջազգային պահանջների: 

Հայաստանի առողջապահության համակարգի կադրային ներուժի առկայության, 

աշխարհագրական և մասնագիտական բաշխվածության վերաբերյալ ճշգրիտ 

վերլուծություն իրականացնելու համար դիտարկվել են 2003-2015 թվականների 

առողջապահական վիճակագրական տվյալների օրինաչափությունները և միտումները:  

Առողջապահության համակարգի կադրային ներուժի քանակական և 

կառուցվածքային պլանավորումը պետք է իրականացվի բժշկական, դեղորայքային և 
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սանիտարա-հիգիենիկ ապահովման ոլորտում բնակչության կարիքների 

կանխատեսման վրա, հիմնվելով ժողովրդագրական ցուցանիշների, բնակչության 

առողջական վիճակի, կադրերի ներուժի արտագաղթի, կրթական և առողջապահական 

համակարգի բարեփոխումների վրա: Ընդ որում, համաձայն միջազգային 

փորձագետների առաջարկի` կադրային ներուժի պլանավորման գործընթացը 

հիմնվում է կադրերի թվաքանակի նորմատիվների մշակման և հաստատման հիման 

վրա: 

Ներկայում մեր հանրապետությունում չկան հաստատված և գործող 

չափորոշիչներ, որոնցով հնարավոր կլինի հաշվարկել ՀՀ տարածքում անհրաժեշտ 

առողջապահական կադրերի ներկայիս և հեռանկարային պահանջարկը: Այդ 

նորմատիվների մշակումը պետք է հանդիսանա կադրային պլանավորման և կադրային 

զարգացման ռազմավարության հիմնախնդիրը: Կադրային ներուժի 

քաղաքականության աշխատանքների համակարգման և բարելավման նպատակով ՀՀ 

ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս. Խ. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային 

ինստիտուտ»-ում նախատեսվում է կադրային ներուժի շտեմարանի ստեղծում և 

համապատասխան հետազոտությունների և վերլուծությունների իրականացում: 

Առողջապահության կառավարման արտասահմանյան փորձի հետևողական 

վերլուծությունն ունի հույժ կարևոր նշանակություն, ընդ որում՝ յուրաքանչյուր երկրում 

տարբեր է ինչպես պետության մասնակցության բնույթը և չափը, այնպես էլ 

գործատուների և աշխատողների մասնակցությունը պարտադիր բժշկական 

ապահովագրության կառուցվածքում: Տարբեր են նաև կամավոր բժշկական 

ապահովագրության  ծրագրերը՝ կախված պարտադիր բժշկական ապահովագրության 

ծրագրերի ծածկույթից: Միջազգային փորձի վերլուծությունը միանշանակ ցույց չի 

տալիս, թե համակարգի ֆինանսավորման որ աղբյուրը կամ ապահովագրության որ 

մեխանիզմն է նախընտրելի, քանի որ դրանք հաճախ փոխկապակցված են: 

Գերմանիայում գործում է առողջության պարտադիր սոցիալական 

ապահովագրության համակարգ, որի միջոցով ծածկվում են պետության կողմից 

33 
 



սահմանված բուժման ծախսերը9: Անգլիան և Գերմանիան հանդիսանում են 

հիվանդանոցային ապահովագրության «պիոներներ»: 1883թ-ին Գերմանիայում 

ընդունվեց աշխատողների պարտադիր բժշկական ապահովագրության մասին 

առաջին օրենքը10: Օրենքի համաձայն` վարձու աշխատողի ապահովագրավճարի կեսը 

պարտավոր է վճարել գործատուն:  

Այստեղ, որպես կանոն՝ ապահովագրավճարի մեծությունը կազմում է եկամտի 

10,5%-ից մինչև 13,5%, իսկ ապահովագրավճարների մուծման տարեկան 

առավելագույն չափը կազմում է մոտավորապես 3700 եվրո11:   

Ապահովադիր անձը և նրա ընտանիքի անդամները հիվանդության դեպքում 

կարող են օգտվել անվճար բուժօգնությունից: Այն քաղաքացիները, որոնց 

եկամուտները բարձր են պետության կողմից սահմանված որոշակի մակարդակից, 

իրավունք ունեն հրաժարվել պարտադիր սոցիալական ապահովագրությունից և գնել 

մասնավոր ապահովագրություն: 

Ի տարբերություն Ֆրանսիայի, որտեղ սոցիալական ապահովագրությունը 

կենտրոնացած է մեկ մարմնի ձեռքում՝ Գերմանիայում գործում են շուրջ 600 շահույթ 

չհետապնդող սոցիալական ապահովագրության հիմնադրամներ, որոնց 

գործունեությունը խստորեն կարգավորվում է պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների կողմից12: Գերմանիայի առողջապահական 

համակարգի ֆինանսավորման 60%-ը կազմում են պարտադիր ապահովագրության, 

7%-ը` կամավոր ապահովագրության, 20%-ը` պետական բյուջեի միջոցները, իսկ 13%-ը` 

ուղղակի վճարումները: Բնակչության 92%-ը օգտվում է պարտադիր, իսկ 8%-ը` 

կամավոր ապահովագրությունից: Այստեղ առողջապահական շուկայի կառուցվածքում 

պետական հիվանդանոցները կազմում են 51%, շահույթ չհետապնդող 

9Здравоохранение. Учебник.  Под ред. А.Г. Грязновой, Е.В. Маркиной. Финансы и статистика, 2004, էջ 141  
10 Л. Трушкина, Р. Тлепцеришев, А. Трушкин, Л. Демьянова, Н. Малахова, “Экономика и управление 
здравохранением”, Ростов-на-Дону, 2005, էջ 188  
11Л. Трушкина, Р. Тлепцеришев, А. Трушкин, Л. Демьянова, Н. Малахова, “Экономика и управление 
здравохранением”, Ростов-на-Дону, 2005, էջ 189 
12Mossialos E., Thomson S., “Voluntary health insurance in the European Union”, World Health Organization, 2004,  
էջ 187  
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կազմակերպությունները՝ 35%, իսկ մասնավորը՝ 14%-ը: Բժիշկների աշխատավարձ 

որոշվում է ըստ կատարած ծառայությունների13:  

Ֆրանսիայում ապահովագրական համակարգն ամբողջությամբ գտնվում է 

պետական վերահսկողության ներքո: Այն առաջնակարգ տեղ է գրավում Եվրոպայում: 

Բժշկական ապահովագրությունը Ֆրանսիայում հանդիսանում է պետական 

սոցիալական ապահովագրության համակարգի բաղկացուցիչ մաս, որը պարտադիր է 

բոլոր աշխատողների համար: Գործատուների և աշխատողների կողմից սոցիալական 

հիմնադրամ կատարվող մասհանումների հաշվին ֆինանսավորվում է բնակչության 

99%-ի բուժման ծախսերը14:  

Հիմնադրամն իրականացնում է նաև կամավոր բժշկական ապահովագրություն, 

որից օգտվելու համար հարկավոր է կատարել լրացուցիչ վճարումներ: 

Հիվանդանոցային բուժօգնությունը Ֆրանսիայում ֆինանսավորվում է 2 տեսակի 

բյուջեների միջոցով. 

• գործունեության բյուջե, որը նախատեսված է հիվանդի բուժման ընթացքում 

իրականացվոր բոլոր ծախսերի համար 

• ներդրումային բյուջե, որը նախատեսված է պետական կամ տեղական մարմնի 

կողմից վերանորոգման աշխատանքների, հիվանդանոցային շինարարության 

իրականացման և թանկարժեք սարքավորումների ձեռքբերման համար15:   

Մեծ Բրիտանիայում գործում է ազգային առողջապահության համակարգ, որից 

կարող է օգտվել ամբողջ բնակչությունը: Առողջապահության ֆինանսավորման 

գերակա աղբյուրը պետության հարկային եկամուտներն են՝ չնայած պարտադիր 

սոցիալական ապահովագրության առկայությանը: Գոյություն ունի նաև մասնավոր 

ապահովագրության համակարգ, որից օգտվում է բնակչության մոտ 12%-ը: Մեծ 

Բրիտանիայում առողջապահական համակարգի ֆինանսավորման մոտ 85%-ը 

կազմում է ազգային առողջապահության ծրագիրը(12%-ը՝ պարտադիր սոցիալական 

13 Л. Трушкина, Р. Тлепцеришев, А. Трушкин, Л. Демьянова, Н. Малахова, “Экономика и управление 
здравохранением”, Ростов-на-Дону, 2005, էջ 189-190 
14Атаманчук Г.В. “Теория государственного управления здравоохранением. Международный очерк. ” М. юнити. — 
2010, էջ 247-248  
15 Атаманчук Г.В. “Теория государственного управления здравоохранением. Международный очерк. ” М. юнити. — 
2010, էջ 254 
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ապահովագրավճարները, 73%-ը՝ պետբյուջեի եկամուտները, 10%-ը՝ ուղղակի 

վճարումները, 5%-ը՝ մասնավոր ապահովագրավճարները): Պետական 

հիվանդանոցները կազմում են 95%-ը, մասնավոր հատվածը՝ 5%16:   

ԱՄՆ-ում բժշկական ապահովագրության պետական համակարգից օգտվում է 

բնակչության մոտ 25%-ը17: Այստեղ ավելի լայն տարածում ունի անհատական 

ապահովագրությունը:  

Առողջապահության համակարգում գերակշռում են մասնավոր հիվանդանոցները, 

իսկ պետականները գործում են բանակի, անվտանգության մարմինների և այլ 

պետական ծառայողների համար: ԱՄՆ-ում գործում են անհատական և ընտանեկան 

ապահովագրության հետևյալ ձևերը. 

1. մասնավոր ապահովագրություն. այն բավականին զարգացած է և ընդգրկում է 

բնակչության մոտ 60%-ը: Գործում են 1200-ից ավել ապահովագրական 

ընկերություններ: Առողջապահության և ապահովագրության գները որոշվում են 

շուկայում, ապահովագրագինը տարբեր է՝ կախված ապահովադրի հիվանդանալու 

հավանականությունից:                                                                        

2. գործատուի կողմից հատկացվող խմբային ապահովագրություն. գործատուն 

պարտավոր է ապահովագրել իր աշխատողներին, եթե նրանց թիվը գերազանցում է 

25-ը: Իսկ մանր ընկերություններում աշխատողների 1/3-ը ապահովագրված չէ:  

3. պետական ծրագրեր. գործում են 2 պետական ծրագրեր՝ Medecid  և Medicare. 

Medecid ծրագիրն իրականացվում է պետական և նահանգային միջոցների հաշվին, 

նախատեսված է գործատուների և սոցիալապես անապահով խմբերի համար: Medicare 

ծրագիրն իրականացվում է դաշնային կառավարության կողմից՝ պարտադիր 

սոցիալական ապահովագրավճարների և ԱՄՆ-ի պետբյուջեի եկամուտների հաշվին, 

աջակցում է հաշմանդամներին և 65 տարին լրացած քաղաքացիներին18:   

Նիդեռլանդներում 2006թ.-ից գործում է «Պարտադիր բժշկական 

ապահովագրության մասին» նոր օրենքը, որը յուրաքանչյուր քաղաքացու 

16 В. Казначевский, “Обьязательное медицинское страхование: организация и финансирование”. Учебное пособие. 
М., Дело, 2009,  էջ 85-88 
17 Здравоохранение. Учебник.  Под ред. А.Г. Грязновой, Е.В. Маркиной. Финансы и статистика, 2004, էջ 207 
18 Здравоохранение. Учебник.  Под ред. А.Г. Грязновой, Е.В. Маркиной. Финансы и статистика, 2004, էջ 208-218 
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պարտադրում է օգտվել առողջության պահպանման հնարավորություններից19: Բոլոր 

նրանք, ովքեր բնակվում են այնտեղ կամ վճարում են եկամտահարկ, ըստ նոր օրենքի` 

պարտավոր են գնել բժշկական ապահովագրություն: Հոլանդիայում միայն տվյալ 

պահին զինված ուժերում ծառայողները և զինվորական ծառայությունից հրաժարված 

անձիք իրավունք ունեն չունենալ բժշկական ապահովագրություն: 

Ապահովագրողները, պարտավոր են ընդունել յուրաքանչյուրին, ով ցանկանում է 

ձեռք բերել բժշկական ապահովագրություն և իրավունք չունեն ավելի բարձր 

ապահովագրավճարներ սահմանել տարեց մարդկանց և ռիսկային գործունեություն 

վարող քաղաքացիների համար: 

Նիդեռլանդներում ապահովագրության համար տրվող ապահովագրավճարները 

բաղկացած են երկու մասից. 

1.    ապահովագրական ընկերությանը տրվող ապահովագրավճար.  

Յուրաքանչյուր 18 տարեկան լրացած քաղաքացի վճարում է իր ապահովագրողին 

«համահարթեցված վճար» հիմնական ապահովագրական փաթեթի համար: 18 

տարեկանից փոքր երեխաները պետք է ապահովագրված լինեն, սակայն նրանք 

վճարումներ չեն կատարում: Ապահովագրավճարի չափը կախված է 

ապահովագրական ընկերությունից և ապահովագրության տիպից և կախված չէ 

տարիքից, սեռից, առողջական վիճակից և անձի եկամուտներից; 

2.    Եկամտից կախված ներդրում. սա վճարվում է հարկային տեսչության    

միջոցով, այսինքն` յուրաքանչյուր անձ, ով ունի եկամուտ, պետք է կատարի լրացուցիչ 

եկամտից կախված ներդրում իր ապահովագրության համար20:  

Շվեյցարիայում նույնպես գործում է պարտադիր բժշկական ապահովագրության 

համակարգ: Բոլոր քաղաքացիներն ունեն առողջության ապահովագրություն, որտեղ, ի 

տարբերություն ԱՄՆ-ի, ապահովագրավճարները բոլորի համար նույնն են՝ անկախ 

հիվանդանալու հավանականության: Պարտադիր բժշկական ապահովագրությունն 

(ՊԲԱ) իրականացվում է պետության կողմից արտոնագրված 109 պետական և շահույթ 

19 Атаманчук Г.В. “Теория государственного управления здравоохранением. Международный очерк. ” М. юнити. — 
2010, էջ 99 
20Атаманчук Г.В. “Теория государственного управления здравоохранением. Международный очерк. ” М. юнити. — 
2010, стр. 104-10 
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չհետապնդող ապահովագրական ընկերությունների կողմից, որոնք, հաճախորդի 

առողջական վիճակից կախված, իրավունք չունեն բարձր գներ սահմանել կամ 

չապահովագրել նրան21: ՊԲԱ շրաջանակներում ծածկվում են բուժման հիմնական 

տեսակները: Պետությունը չի սահմանում, սակայն կարգավորում է 

ապահովագրավճարները (դրանք հինականում սահմանվում են համայնքների կողմից): 

Շվեյցարիայում  գործում է նաև կամավոր ապահովագրություն, որն ընդգրկում է 

պարտադիր ապահովագրության ծածակույթում չընդգրկված հիվանդությունների 

բուժման ծախսերը:  

Այստեղ առողջապահական համակարգի ֆինանսավորման 29%-ը կազմում են 

պարտադիր ապահովագրության միջոցները, 28%-ը՝ ուղղակի վճարումները, 25%-ը՝ 

պետական և տեղական մարմինների հատկացումները, 11%-ը՝ մասնավոր 

ապահովագրության միջոցները, իսկ 7%-ը՝ այլ պետական և մասնավոր 

աղբյուրներ22: Շվեյցարիայում երեք ամսից ավել ապրող յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է 

ձեռք բերել բժշկական ապահովագրություն: Ապահովագրությունն իրականացվում է 

մասնագիտացված ապահովագրական ընկերություններում: Գործում են 

ապահովագրության հետևյալ տիպերը.   

 1.Հիմնական բժշկական ապահովագրություն: Այս դեպքում 

ապահովագրավճարները կախված չեն աշխատավարձից, և յուրաքանչյուր ոք 

իրավունք ունի ընտրել այն ապահովագրական ընկերությունը, որում նա ցանկանում է 

ձեռք բերել պարտադիր բժշկական ապահովագրության պոլիս: 

Ապահովագրավճարները պետք է վճարեն անմիջապես ապահովադիրները: 

Հիմնական բժշկական ապահովագրությունը դեպքում ապահովագրվողը կարող է 

նվազեցնել վճարի չափը: 

Հիմնական ապահովագրությունը փոխհատուցում է հետևյալ դեպքերը. 

• հիվանդությունը 

21Здравоохранение. Учебник.  Под ред. А.Г. Грязновой, Е.В. Маркиной. Финансы и статистика, 2004, ¿ç 187 
22 Здравоохранение. Учебник.  Под ред. А.Г. Грязновой, Е.В. Маркиной. Финансы и статистика, 2004, ¿ç 191-195 
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• մայրությունը (ներառյալ հղիության ընթացքը, ծննդաբերությունը և 

հետծննդյան ապաքինումը) 

• դժբախտ դեպքերը, եթե չի ծածկվում դժբախտ դեպքերից 

ապահովագրությամբ:                                                                        

2.Հավելյալ բժշկական ապահովագրություն: Բժշկական ապահովագրության 

պարտադիր մասը ծածկում է նաև չնախատեսված դեպքերի ապահովագրությունը: 

Այնուամենայնիվ, շատերը հաճախ են ընտրում հավելյալ բժշկական 

ապահովագրությունը: Սա երաշխավորում է անհամեմատ բարձր բժշկական 

ծառայությունների մակարդակ Շվեյցարիայում, քան պարտադիր 

ապահովագրությունը:                                                               

3. Մասնագիտական և ոչ մասնագիտական դժբախտ դեպքերից 

ապահովագրություն: Շվեյցարիայում յուրաքանչյուր աշխատող ապահովված է 

դժբախտ դեպքերից ապահովագրությամբ: Այս ապահովագրությունը նախատեսված չէ 

չաշխատող անձանց համար, ինչպիսիք են տնային տնտեսուհիները, երեխաները, 

ուսանողները, կենսաթոշակառուները23:  

Բուլղարիայում 1877-1878թթ. ռուս-թուրքական պատերազմից հետո երկրի 

ազատագրված տարածքներում ստեղծվում էին կազմակերպություններ, որոնք 

բժշկական օգնություն էին տրամադրում փախստականներին, որբերին,  այրիներին և 

այլն: 1998թ.-ին օրենք ընդունվեց «Պարտադիր բժշկական ապահովագրության 

մասին»: Այստեղ նույնպես գործում է ՊԲԱ համակարգը, որն իրագործվում է հետևյալ 

գլխավոր սկզբունքների հիման վրա. 

• Պարտադիր մասնակցություն: Այս սկզբունքը երաշխավորում է եկամուտների 

ստացումը երկրի բոլոր քաղաքացիների ներդրումներից: 

• Պետության, ապահովադրի և գործատուի մասնակցությունը 

Ազգային Բժշկական Ապահովագրության Ֆոնդի (ԱԲԱՖ) կառավարման մեջ: ԱԲԱՖ-ը 

պետական կազմակերպություն է: 

23Здравоохранение. Учебник.  Под ред. А.Г. Грязновой, Е.В. Маркиной. Финансы и статистика, 2004, էջ 203 
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• Ապահովադիրների համախմբվածությունը: Այս սկզբունքը նախատեսում է 

եկամուտների վերաբաշխման հնարավորությունը. առողջները վճարում են 

հիվանդների համար, հարուստները` աղքատների, երիտասարդները` ծերերի: 

• Հավասարություն բժշկական ծառայություններից օգտվելիս: Բոլոր 

քաղաքացիներն ունեն ԱԲԱՖ-ում ընդգրկված բժշկական ծառայություններից օգտվելու 

հավասար հնարավորություններ և իրավունքներ: 

• ԱԲԱՖ-ի ինքնակառավարումը: ԱԲԱՖ-ը հիմնադրվել է որպես անկախ 

պետական կառույց` առանձնացված պետական առողջապահական համակարգից: Այն 

ունի իր սեփական ինքնակառավարման մարմինները: 

Ապահովագրված անձը իրավունք ունի ընտրել բժշկական ապահովագրության 

հիմնադրամի հետ պայմանագիր ունեցող բժշկական ծառայություն մատուցողներից 

ցանկացածին24:  

Ռուսաստանի դաշնությունում ՊԲԱ միջոցները տնօրինում է ՊԲԱ Դաշնային 

հիմնադրամը և ՊԲԱ տարածքային հիմնադրամները, որոնք ստեղծված են ՌԴ 

Գերագույն խորհրդի 24.02.1993թ-ի 4543-1 որոշմամբ` հաստատված «ՊԲԱ Դաշնային 

հիմնադրամի մասին» օրենքի և «ՊԲԱ տարածքային հիմնադրամի մասին» 

օրենքներով: Ռուսաստանում ՊԲԱ-ն կրում է համատարած բնույթ: ՊԲԱ 

հիմնադրամների ստեղծումը թույլ է տալիս ֆինանսական պայմաններ ապահովել 

քաղաքացիների համար ստանալու անվճար բուժօգնություն: Ի տարբերություն 

պետական ֆինանսավորման կառույցների բյուջեների, որոնք լուծում են երկրի 

ազգային տնտեսության և նրա առանձին մասերում առաջացող բազմաթիվ խնդիրներ, 

ՊԲԱ հիմնադրամները զբաղված են միայն բուժօգնության ֆինանսավորմամբ, որը 

նպաստում է այդ միջոցների նպատակաուղղված օգտագործմանը: Ինչպես արդեն 

նշվեց ՌԴ-ում ՊԲԱ իրականացման համար ստեղծվում են հատուկ ֆոնդեր` դաշնային 

և տարածքային25:     

24 Атаманчук Г.В. “Теория государственного управления здравоохранением. Международный очерк. ” М. юнити. — 
2010, էջ 310 
25Л. Трушкина, Р. Тлепцеришев, А. Трушкин, Л. Демьянова, Н. Малахова, “Экономика и управление 
здравохранением”, Ростов-на-Дону, 2005, էջ. 131-134 
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Դաշնային ֆոնդերն  իրականացնում են պարտադիր բժշկական 

ապահովագրության համակարգի ընդհանուր նորմատիվային և կազմակերպչական 

կառավարումը: Պարտադիր բժշկական ապահովագրության դաշնային ֆոնդը իրենից 

ներկայացնում է պետական, ինքնուրույն, ոչ կոմերցիոն, ֆինանսավարկային 

հաստատություն, որը գործում է կանոնադրության համաձայն: ՊԲԱ ֆեդերալ ֆոնդերի 

ֆինանսական միջոցները ձևավորվում են ապահովագրավճարների հաշվին: Այս 

վճարումների ամբողջական դրույքը կազմում է աշխատանքի վարձատրության ֆոնդի 

3.6%, որից 0.2%-ը գնում է ՊԲԱ-ի ֆեդերալ ֆոնդ, իսկ  3.4%-ը` տարածքային 

ֆոնդ26: Դաշնային ֆոնդը չի իրականացնում ապահովագրական օպերացիաներ և չի 

ֆինանսավորում քաղաքացիների ՊԲԱ-ի համակարգը: Նրա հիմնական ֆունկցիան 

կայանում է տարածքային ֆոնդերին սուբվենցիաների տրամադրման մեջ: 

Տարածքային ֆոնդերը և դրանց մասնաճյուղերը ՊԲԱ-ի համակարգում 

զբաղեցնում են կենտրոնական տեղ, քանի որ հենց դրանցով է իրականացվում ՊԲԱ-ի 

ֆինանսական միջոցների հաշվարկը և բաշխումը: Այս ֆոնդերը նույնպես 

հանդիսանում են պետական, ինքնուրույն, ոչ առևտրային ֆինանսավարկային 

հաստատություններ: Այս ֆոնդերի ֆինանսական միջոցների ստացման հիմնականում 

երկու աղբյուր գոյություն ունի` 

• ապահովագրավճարների մի մասը, որոնք վճարվել են ձեռնարկությունների, 

կազմակերպությունների և այլ տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից աշխատող 

հասարակության ՊԲԱ-ի համար, 

• միջոցներ, որոնք տնտեսվարող սուբյեկտների բյուջեում նախատեսված են 

չաշխատող հասարակության ՊԲԱ-ի համար: 

Տարածքային ֆոնդերի հիմնական նպատակը հանդիսանում է ՊԲԱ-ի 

իրականացման ապահովումը տվյալ տարածքում` հիմնված համատարածության և 

սոցիալական արդարության սկզբունքների վրա: Տարածքային ֆոնդերը կատարում են 

հիմնական աշխատանքը, ինչը կապված է ՊԲԱ-ի համակարգի ֆինանսական 

հավասարակշռության և կայունության ապահովման հետ: Սակայն ՌԴ-ում 

26Л. Трушкина, Р. Тлепцеришев, А. Трушкин, Л. Демьянова, Н. Малахова, “Экономика и управление 
здравохранением”, Ростов-на-Дону, 2005, էջ 145 
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Միասնական սոցիալական հարկի ստեղծումից հետո դրանք այլևս չեն զբաղվում 

ապահովագրավճարների  հավաքագրմամբ և այլն, այժմ դրանով զբաղվում է 

հարկային տեսչությունը: 

Իրենց գործառնությունների իրականացման համար տարածքային ֆոնդերը 

կարող են ստեղծել իրենց մասնաճյուղերը քաղաքներում կամ մարզերում, որոնք 

իրականցնում են ՊԲԱ-ի տարածքային ֆոնդերի ապահովագրական բժշկական 

կազմակերպությունների ֆինանսավորումը: ՊԲԱ հիմնադրամների ստեղծումը թույլ է 

տալիս ֆինանսական պայմաններ ապահովել քաղաքացիներին անվճար 

բուժօգնություն ստանալու համար: Այս հիմնադրամները զբաղվում են միայն 

բուժօգնության ֆինանսավորմամբ: 

ՌԴ-ում ՊԲԱ շրջանակներում ներառված են հետևյալ բժշկական օգնության 

ծառայությունների ցանկը. 

• առաջնային բժշկական օգնություն՝ ներառյալ շտապ բուժօգնությունը կյանքի 

համար վտանգավոր հանկարծակի հիվանդությունների դեպքում, 

• պոլիկլինիկա այցելելու հնարավորություն չունեցող անձանց բուժում տնային 

պայմաններում, 

• ամբուլատոր պայմաններում բուժում, 

• ամբողջական ատամնաբուժական ծառայություններ 18-ից ցածր տարիքով 

անձանց, ինչպես նաև ուսանողների, հղիների և մինչև 3 տարեկան երեխա ունեցող 

կանաց համար, 

• երեխաների, դեռահասների, հաշմանդամների, հղիների և ծննդաբերած 

կանաց, ինչպես նաև տուբերկուլյոզով հիվանդների, օնկոլոգիական 

հիվանդություններով, հոգեկան խանգարումներով և ինսուլտ ու սրտի կաթված 

ունեցած անձանց հետ կանխարգելիչ միջոցառումներ, 

• արտոնյալ ծառայություններով հիվանդությունների ցանկին համապատասխան 

դեղորայքային օգնություն, 
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• ստացիոնար օգնություն սուր հիվանդություններով, վնասվածքներով, 

համաճարակային հիվանդություններով հիվանդներին27:  

Ինչպես երևաց, վերը ներկայացված երկրներում բժշկական ապահովագրության 

գործող համակարգերը  տարբեր են և կախված են մի շարք գործոններից, որոնք 

յուրահատուկ են տվյալ երկրին (ազգային առանձնահատկությունները, օրենսդրական 

դաշտը, մենտալիթետը և այլն): Յուրաքանչյուր երկրում տարբեր է պետության 

մասնակցության չափը և բնույթը, գործատուների և աշխատողների մասնակցությունը 

բժշկական ապահովագրության ոլորտում: Տարբեր են նաև կամավոր բժշկական 

ապահովագրության ծրագրերը՝ կախված ՊԲԱ ծրագրերի ծածկույթից: Այդ ամենը 

իրենց ազդեցությունն են թողնում այդ երկրների առողջապահության համակարգերի 

վրա: Սակայն նկատվում է նաև այն փաստը, որ երկրների մեծամասնությունը անցել է 

կամ նախընտրում է ապահովագրության պարտադիր տեսակը: Միաժամանակ որոշ 

երկրներում էլ լայն տարածում է գտել կամավոր բժշկական ապահովագրությունը 

(ԱՄՆ-ում,  Շվեյցարիայում և այլուր):   

Քանի որ միգազգային փորձի ուսումնասիրությունը հստակ ցույց չի տալիս, թե 

ապահովագրական համակարգի ֆինանսավորման որ մեխանիզմն է առավել 

արդյունավետ, յուրաքանչյուր երկիր (նաև ՀՀ-ն) բժշկական ապահովագրությունը 

պետք է կազմակերպի առաջին հերթին հաշվի առնելով առողջապահական 

համակարգի զարգացման, բնակչության առողջության կորուստների ռիսկից 

պաշտպանվածության խնդիրները՝ հաշվի առնելով տվյալ երկրի սոցիալ-տնտեսական 

առանձնահատկությունները28: 

Ներկայումս բժշկական ապահովագրությունը ցանկացած շուկայական 

տնտեսություն ունեցող երկրի համար անհրաժեշտ բաղադրիչ է հանդիսանում: 

Աշխարհի տարբեր երկրներում բժշկական ապահովագրության համակարգերը 

անընդհատ ենթարկվում են բարեփոխումների:  

27Л. Трушкина, Р. Тлепцеришев, А. Трушкин, Л. Демьянова, Н. Малахова, “Экономика и управление 
здравохранением”, Ростов-на-Дону, 2005, էջ 64-65 
28 Ա. Տեր-Գրիգորյան, «Բուժօգնության կազմակերպման և ֆինանսավորման ժամանակակից մոդելների կիրառումը 
Հայաստանի Հանրապետությունում», Երևան, 2004, էջ 74-75 
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Յուրաքանչյուր երկիր ձգտում է ստեղծել իր բնակչության, տնտեսության և 

գաղափարախոսության համար առավել ընդունելի բժշկական ապահովագրության 

համակարգ: 
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ԳԼՈՒԽ 2 

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԱՐԴԻ ՎԻՃԱԿԸ ԵՎ 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

2.1. Առողջապահության ոլորտի արդի վիճակը և ֆինանսավորման 

պետական քաղաքականությունը ՀՀ-ում 

  

Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպության /ԱՀԿ/ կողմից մշակվել 

են 4 կարգի ցուցանիշներ, որոնք բնութագրում են երկրի առողջապահության 

համակարգը: Դրանք են՝ 

1.    բնակչության առողջությունը բնութագրող ցուցանիշներ, 

2.    բնակչության բժշկա-սոցիալական օգնության ապահովվածությունը 

բնութագրող ցուցանիշներ, 

3.    առողջապահության համակարգի քաղաքականությունը բնութագրող 

ցուցանիշներ, 

4.    տնտեսական արդյունավետությունը բնութագրող  ցուցանիշներ: 

Առողջապահության համակարգի ցանկացած բնագավառի գործունեությունը 

վերլուծելիս պետք է հաշվի առնվեն վերը նշված բոլոր ցուցանիշները, իսկ  

աշխատանքները պետք է գնահատվեն ըստ սոցիալական, բժշկական և 

տնտեսագիտական արդյունավետության` առաջնահերթությունը տալով առաջին 

երկուսին: Որպես առողջապահության գործունեության արդյունավետության գլխավոր 

չափանիշ կարող է դիտարկվել հիվանդացության, հաշմանդամության, մահացության 

ցուցանիշների իջեցումը: 

Առողջության չափանիշը պետք է արտահայտի առողջության քանակական ու 

որակական կողմերը, հեշտությամբ ու ճշգրիտ գնահատվի: Կիրառվող չափորոշիչները, 

ինչպիսիք են` կյանքի տևողությունը և մահացության գործակիցը, թեև հեշտությամբ և 

ճշգրիտ գնահատվում են, սակայն չեն արտահայտում առողջության որակական 
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կողմերը (ցավեր, տանջանք, հաշմանդամություն և այլն), ուստի և տնտեսագետները 

ներմուծել են «QUALY» (առողջության որակով ճշգրտված կյանք/ տարի) չափորոշիչը29: 

Վ. Կազնաչևսկին նշում է, որ առողջության «գինն» անհրաժեշտ է արտահայտել 

առողջ կյանքի մարդ-ժամերով, այսինքն` այն ժամերով, որոնք անհրաժեշտ են 

նյութական և հոգևոր բարիքների ստեղծման և մարդկանց կողմից դրանց 

օգտագործման ապահովման համար: ԱՄՆ-ում ՀՆԱ-ի տարեկան 9%-ը խնայվում է 

միայն բնակչության մահացության նվազման հաշվին30: 

Նախկին ԽՍՀՄ հանրապետություններում 1990-ական թթ. անցումը շուկայական 

հարաբերություններին ուղեկցվեց ճգնաժամերով, որոնք առավել ցայտուն 

դրսևորվեցին տնտեսական ոլորտում և բերեցին լուրջ սոցիալական հետևանքների: 

Ավանդական տնտեսական կապերի խզման հետևանքով տեղի ունեցավ 

արտադրության անկում: Հայաստանում, նախկին ԽՍՀՄ մյուս հանրապետությունների 

համեմատությամբ, անցման գործընթացն առավել ցավագին ընթացավ31: Երկիրն 

առավել մեծ տնտեսական անկում ապրեց, կտրուկ վատթարացան սոցիալ-

տնտեսական ցուցանիշները, ինչը պայմանավորված էր արցախյան 

հակամարտության, 1988թ. ավերիչ երկրաշարժի, տրանսպորտային և 

հաղորդակցական ուղիների բնականոն աշխատանքի խաթարման, փաստացի 

տնտեսական շրջափակման հետևանքներով: Ոչ պակաս դեր խաղաց նաև անցումային 

շրջանի ռազմավարությունը` «շոկային թերապիայի» եղանակի կիրառման տեսքով: 

Վերջինս ներառում էր գների համընդհանուր ազատականացում պետական 

սեփականության սեփականաշնորհում, պետական ծախսերի կրճատում, որոշ 

հարկային բարեփոխումների իրագործում և պետության դերի ընդհանուր կրճատում, 

գնաճի վերահսկման նպատակով որդեգրված կոշտ դրամավարկային 

քաղաքականության կիրառում, ազատ առևտրի քաղաքականության որդեգրում` 

ներառյալ ցածր սակագները, կապիտալի շարժի վրա վերահսկողության վերացումը, 

29 ÔÉÇçÛ³Ý Ð., §ÞáõÏ³Û³Ï³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÝ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝáõÙ. ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ¦, ºñ¨³Ý 
2004, ¿ç 7: 
30Казначевский В.,“Обьязательное медицинское страхование:организация и финансирование”, էջ 15: 
31¸³íáÛ³Ý ê., Ø³ñÏáëÛ³Ý ²., ê³ñ·ëÛ³Ý Ð., §ì»ñ³÷áËáõÙÝ»ñÁ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ »ñÏñÝ»ñÇ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ¦, 
ºñ¨³Ý 2003, ¿ç 47-59 
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արժույթի ազատ փոխանակումը և տարադրամի լողացող կուրսը32: Այս ամենի 

հետևանքով ՀՀ-ում բնակչության առողջական վիճակի շարժընթացը բնութագրող 

այնպիսի ցուցանիշներն, ինչպիսիք են զանազան հիվանդություններով 

հիվանդացությունը և մահացությունը, ենթարկվել են բացասական 

ներկառուցվածքային և տարաբնույթ փոփոխությունների: Դրա վառ ապացույցը 

կանանց և ընդհուպ երեխաների թերսնվածությունն է ու դրա հետևանքները.  

երեխաների 13%-ն ունի միջին, 3%-ը` ծանր թերաճ (հասակն ըստ տարիքի), 2%-ը` միջին 

ծանրության թերքաշ (քաշն ըստ տարիքի), 24%-ը տառապում է այս կամ այն չափի 

սակավարյունությամբ: Նշենք նաև, որ առաջին անգամ բացահայտված ախտորոշմամբ 

գրանցված հիվանդացության քանակը 100 հազար բնակչի հաշվով 2002թ. կազմել է 

17202.6, 2012թ-ին` 18838.4, 2013թ-ին` 22320.4, այսինքն` 2002թ-ի նկատմամբ աճել է 

29.8%-ով: Բնակչության հիվանդացությունը տարափոխիկ և մակաբուծական 

հիվանդություններով 2002 թ-ի համեմատ աճել է ավելի քան 73.6%-ով` 2013 թ-ին 

կազմելով 1669.8 100 հազար բնակչի հաշվով33: 

Թերաճությունը կտրուկ նվազել է 2005 և 2010թթ.-ի 18-19%- ից հասնելով 9%՝ 

2015-2016թթ.-ին: Թերսնվածության մակարդակները էապես չեն փոխվել 2005թ.-ից 

սկսած: Թերքաշ երեխաների մասնաբաժինը նվազել է՝ 2010թ.-ի 5% հասնելով 3%՝ 

2015-2016թթ.-ին: Գերքաշ երեխաների մասնաբաժինը 2005թ.-ի 11% բարձրացել էր 

15%՝ 2010թ.-ին, սակայն վերջին 5 տարիների ընթացքում առանձնապես չի փոխվել 

(14% 2015-16թթ.): Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի 

հետազոտության տվյալները ներկայումս ԱՆ և միջազգային փորձագետների 

մասնագիտական քննարկման փուլում են (http://armstat.am/file/article/dhs_kir_2015-16-

arm.pdf):36 

Նկատվում է նաև սոցիալական հատուկ նշանակություն ունեցող որոշ 

հիվանդությունների (տուբերկուլյոզ, սիրտ-անոթային հիվանդություններ, չարորակ 

32§²ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ¨ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ 10 ï³ñÇÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ - Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý ³½·³ÛÇÝ ½»ÏáõÛó, 
Ð³Û³ëï³Ý 2001¦, ºñ¨³Ý 2001, ¿ç  65: 
33 §²éáÕçáõÃÛáõÝ ¨ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ. Ð³Û³ëï³Ý¦, ÐÐ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ ÇÝëïÇïáõïÇ 2014Ã. 
ï³ñ»·Çñù, ¿ç 19 
36 §Առողջապահության համակարգի գործունեության գնահատում¦ Հայաստան 2016,  էջ 47 
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նորագոյացություններ և այլն) և այդ հիվանդացությամբ մահացության աճ: Ընդհանուր 

մահացությունը 1000 բնակչի հաշվով աճել է 5.7-ից (1986թ.) մինչև 8.5 (2009թ.), դրա 

հետ մեկտեղ բնական աճի ցուցանիշը 1990թ. 16.3-ից նվազել է մինչև 2013թ. 5.2` 1000 

բնակչի հաշվով34: Հասարակության առողջապահական վիճակը ըստ առանձին 

հիվանդությունների տեսակների ներկայացված են գծապատկեր 6-ում: 

 

Գծապատկեր 6. Առանձին հիվանդությունների տեսակարար կշիռը 2015թ-ին35 

 

Հասարակության առողջական վիճակի գնահատման համար առանձին 

ուշադրություն պետք է դարձնել հասարակության ամենախոցելի հատվածի` 

երեխաների առողջական վիճակին, որոնց հիվանդացության վերաբերյալ տվյալները 

ներկայացված են գծապատկեր 4-ում: 

ՀՀ առողջապահական համակարգը ներառում է հիվանդանոցներ, 

պոլիկլինիկաներ, գյուղական բժշկական կետեր, հետազոտական և հետազոտական-

ախտորոշիչ կետեր և հաստատություններ, ուսումնական և դրանց կից 

 
35 §²éáÕçáõÃÛáõÝ ¨ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ. Ð³Û³ëï³Ý¦, ÐÐ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ ÇÝëïÇïáõïÇ 2014Ã. 
ï³ñ»·Çñù, ¿ç 18 
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ուսումնապրոֆիլակտիկ հաստատություններ, սանիտարահամաճարակային և 

սանիտարական ծառայություններ, դեղատներ, առողջարաններ, պրոֆիլակտորիաներ 

և այլն: 

Մարսողական
համակարգի հիվ.

6%

Շնչառական
համակարգհիվ.

46%

Մաշկի հիվ.
6%

Միզասեռական
համակարգի հիվ.

2%

Վնասվածքներև
թունավորումներ

4%

Արյան հիվ.
2.5%

Վարակիչ և
մանկաբուծային

հիվ
9%

Նորագոյացություն
ներ

0.25%

Հոգեկանհիվ.
1%

Նյարդային
համակարգի հիվ. 

2%

Աչքի հիվ.
11% Ականջի հիվ.

5%

Արյան
շրջանառության

հիվ.
0.2%

Ոսկրամկանային
հիվ.
1%

Ներզատական
համակարգի

հիվ.
1%

Բնածինարատներ
1.25% Այլ հիվ.

1.8%

 

 

Գծապատկեր 7. 2015թ-ին 0-14 տարեկան երեխաների հիվանդացությունն 

ըստ հիվանդությունների առանձին խմբերի36 

 

  2016թ. հանրապետությունում բնակչության ստացիոնար բուժումն իրականացվել 

է 129 հիվանդանոցներում (1980թ.` 171, իսկ մինչ անկախացումը` 1990թ.` 180), որոնց 

65.9%-ը պետության մասնաբաժնով ՀՀ առողջապահության նախարարության, 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների ենթակայության ներքո գտնվող փակ 

բաժնետիրական ընկերություններ են: Վերջիններիս ենթակայության ներքո է նաև 

հանրապետությունում գործող 505 ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հիմնարկներից 357-

ը կամ 71%-ը: 

Հիվանդանոցները հիմնականում իրականացնում են բնակչության ստացիոնար 

բուժումը և մեծամասամբ բազմապրոֆիլային են, իսկ ավելի փոքր մասը` նեղ 

36§²éáÕçáõÃÛáõÝ ¨ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ. Ð³Û³ëï³Ý¦, ÐÐ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ ÇÝëïÇïáõïÇ 2017Ã. 
ï³ñ»·Çñù, ¿ç 38: 
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մասնագիտացված (սրտանոթային, վնասվածքաբանական, տուբերկուլյոզային, 

հոգեբուժական, ինֆեկցիոն և այլն): 

Բուժական-կանխարգելիչ կազմակերպությունները` պոլիկլինիկաները, 

իրականացնում են ընդհանուր բուժօգնություն, գտնվելու վայրին հարակից 

բաշխվածությամբ բնակչության (նաև ըստ աշխատավայրի) բուժկանխարգելիչ 

աշխատանքներ, ստացիոնար հսկողության ենթակա անձանց ընտրություն, 

հիվանդների, աշխատունակությունը ժամանակավորապես կորցրած անձանց 

բժշկական փորձաքննություն: 

Գյուղական ամբուլատորիաները և բուժակ-մանկաբարձական կետերը, 

հիմնականում տարածքային սկզբունքով, իրականացնում են գյուղական բնակչության 

բուժկանխարգելիչ միջոցառումներ` խիստ սահմանափակ ռեսուրսների առկայության 

պայմաններում: Այդ հիմնարկների թիվը մեծ է գյուղական համայնքներում, որը պետք է 

համարել դրական երևույթ: Հարկ է նշել, որ ամբուլատորիաներն, ըստ էության, 

գյուղական համայնքներում առաջնային բուժսպասարկման (հաճախ նաև 

ամբողջական բուժսպասարկման) հիմնական հաստատություններն են, քանի որ 

հիվանդանոցները, որպես կանոն, գտնվում են քաղաքային համայնքներում:  

Առողջապահական պետական տեսչությունը  մշակում և իրականացնում է 

սանիտահակահամաճարակային հսկողության, սանիտարահիգիենիկ և 

հակահամաճարակային միջոցառումներ: 

Մասնավոր և անհատական բուժսպասարկման գործող ցանցը հիմնականում 

իրականացնում է ատամնաբուժական, մաշկավեներական, ֆիզիոթերապևտիկ, 

ժողովրդական բժշկության և այլ ծառայություններ: 

Դեղատներն, առանց բացառության, մասնավորեցվել են, հնարավորություն է 

ընձեռնվել հիմնել նորերը, ինչը լայնորեն կիրառվում է քաղաքացիների կողմից: 

Առողջապահական հիմնարկները և ներուժը հիմնականում կենտրոնացված են 

հանրապետության առավելապես խոշոր քաղաքներում (ստացիոնար 

բուժհիմնարկների 47.5%-ը, ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հիմնարկների 23.5%-

ը), ինչը լուրջ խոչընդոտներ է ստեղծում հանրապետության հեռավոր բնակավայրերի 

բնակչության բուժսպասարկման մատչելիության ապահովման գործում: 
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Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բուժօգնություն ցույց տվող հիմնարկների 

բաշխումն ըստ տիպերի բնութագրվում է գծապատկեր 5-ում բերված տվյալներով: 

Հանրապետությունում գործող 505 ամբուլատորիաների 48%-ը (242) գտնվել են 

գյուղական համայնքներում: Բաշխվածության պատկերն ավելի պարզ ներկայացնելու 

համար անհրաժեշտ է նշել, որ տարածաշրջաններում ոչ բոլոր գյուղական 

համայնքներում կան ամբուլատորիաներ, և դա որոշակիորեն նպաստում է 

մատչելիության նվազմանը:  

Գծապատկեր 8. Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բուժօգնություն ցույց  տվող 

հիմնարկների բաշխումն ըստ տիպերի37: 

 

Նշենք, որ ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հիմնարկների կարևոր 

բնութագրիչներից է դրանց պլանային (նախատեսված) հզորությունը, այսինքն` 

հերթափոխի ընթացքում հաճախորդներին ընդունելու կարողությունը: Ըստ 

հաշվարկների` 2013թ. այդ հիմնարկները կարող էին սպասարկել մոտ 39 միլիոն 

հաճախում: Փաստացի հաճախումները կազմել են 11.4 մլն, կամ օգտագործվել է 

հնարավորությունների 29.2%-ը38: 

37§²éáÕçáõÃÛáõÝ ¨ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ. Ð³Û³ëï³Ý¦, ÐÐ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ ÇÝëïÇïáõïÇ 2017Ã. 
ï³ñ»·Çñù, ¿ç 116: 
38§²éáÕçáõÃÛáõÝ ¨ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ. Ð³Û³ëï³Ý¦, ÐÐ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ ÇÝëïÇïáõïÇ 2014Ã. 
ï³ñ»·Çñù, ¿ç 89:   
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2015թ. ստացիոնար բուժման նպատակով հիվանդանոց են ընդունվել 393.540 

հազ. մարդ (Երևանում` 58.7%-ը) 1000 բնակչի հաշվով նրանք կազմել են 131:  

Հիվանդանոցային մահճակալների տարեկան միջին զբաղվածությունը կազմել է 

240 մահճակալ/օր, իսկ մեկ հիվանդի բուժման միջին տևողությունը` 7.6 

մահճակալ/օր39: Երևանում հիվանդանոց ընդունվածների համեմատական բարձր 

ցուցանիշն արդյունք է այն բանի, որ այստեղ հիվանդանոցների տեխնիկական և 

տեխնոլոգիական հագեցվածությունն ավելի արդիական է, բուժսպասարկման որակն` 

ավելի բարձր, անհրաժեշտ դեղամիջոցների ձեռքբերումն` ավելի հեշտ: Այդ իսկ 

պատճառով Երևանին մոտ գտնվող բնակավայրերի հիվանդ բնակիչների զգալի մասը 

գերադասում է բուժվել Երևանում: 

Հարկ է նշել, որ հանրապետությունում չնայած բժիշկներով (39.1 ըստ 10 հազար 

բնակչի, ԱՄՆ, Ճապոնիա` 15.0-20.0), միջին բուժանձնակազմով (56.0 ըստ 10 հազար 

բնակչի, ԱՄՆ, Ճապոնիա` 15.0-20.0)  բարձր ապահովածության ցուցանիշներին, 

բուժական գործընթացի կանոնավոր կազմակերպման պայմանները և, որպես 

հետևանք, ցուցաբերվող բժշկական օգնության որակը դեռևս բավարար չի կարելի 

համարել:  

Պետք է նշել նաև, որ Երևան քաղաքում կենտրոնացված է կադրերի գերակշռող 

մասը (բժիշկների 71.2%-ը, իսկ միջին բուժանձնակազմի 46.8%-ը), միևնույն ժամանակ, 

երբ մարզերում նույնիսկ առկա են թափուր աշխատատեղեր: Սա հանդիսանում է 

պետության կողմից կադրային քաղաքականության ոչ օպտիմալ կամ ընդհանրապես 

չիրականացման արդյունք, քանի որ բավական հնարավորություններ կան կադրերի 

վերաբաշխման ճանապարհով լուծել մարզերում բժիշկներով ապահովվածության 

խնդիրը: 

Հայաստանի բնակչության կողմից առողջապահական ծառայությունների համար 

գրպանից դուրս կատարվող ծախսերի զգալի մեծությունը, ինչպես նաև դրանց` 

առողջապահական ծախսերի մեջ ունեցած մեծ տեսակարար կշիռը ունեն ակնհայտ 

պատճառներ: Առողջապահական համակարգում կատարվող ծախսերի ընդհանուր 

39 §²éáÕçáõÃÛáõÝ ¨ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ. Ð³Û³ëï³Ý¦, ÐÐ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ ÇÝëïÇïáõïÇ 2017Ã. 
ï³ñ»·Çñù, ¿ç 139 
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մակարդակը թեև աճում է, սակայն միջազգային ստանդարտների համեմատ 

տակավին ցածր է մնում: Պետական բյուջեից առողջապահական համակարգին 

հատկացվող միջոցները կազմում են ՀՆԱ-ի մոտ 1.39%-ը: Երկրում չկա բժշկական 

ապահովագրության սոցիալական համակարգ, իսկ կամավոր բժշկական 

ապահովագրությունը զարգացման փուլում է: Արդյունքում պետական 

ֆինանսավորումից բացի ռիսկերի միավորման հիմքով առողջապահության 

ֆինանսավորման այլ մեխանիզմներ չկան: 

Առողջապահական ծառայությունների օգտագործման համեմատաբար ցածր 

աստիճանի մասին են վկայում նաև ըստ կենսամակարդակի, բնակչության տարբեր 

խմբերի կողմից առողջապահական ծառայությունների սպառման նշանակալի 

տարբերությունները: Ըստ ՀՀ ԱՎԾ տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի 

ամբողջացված հետազոտության (ՏՏԿԱՀ) արդյունքների, թեև ըստ սպառման 

բնակչության քվանտիլային խմբերում արձանագրվել է առողջության հետ կապված 

խնդիրների առկայության համանման պատկեր, այդուհանդերձ, ըստ քվանտիլային 

խմբերի առկա են առողջապահական ծառայությունների դիմելու հաճախականության 

մեծ տարբերություններ: 

Միջին հաշվով, առողջության հետ կապված խնդիրներ ունեցած բնակչության 

միայն շուրջ 30 տոկոսն է դիմել բժշկի, ընդ որում` առաջին (ամենաաղքատ) 

քվանտիլում հիվանդության դեպքում բժշկի դիմելու հաճախականությունը շուրջ 2.5 

անգամ պակաս է եղել, քան հինգերորդ (ամենահարուստ) քվանտիլում: Նման 

պատկերը վկայում է, որ առողջապահական ծառայությունների մատչելիությանը 

վերաբերող հարցերը` հատկապես բնակչության անապահով խմբերի համար, 

շարունակում են մնալ  օրակարգային` չնայած այն հանգամանքին, որ 

ծառայությունները (մասնավորապես՝ առաջնային բուժօգնության օղակի) ֆիզիկապես 

մատչելի են բոլորի համար: 

Գծապատկեր 9-ում ներկայացված է ՀՀ տնային տնտեսությունների կողմից 

առողջապահական ծախսերի բաշխումը 2016 թ-ին:  
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Գծապատկեր 9. ՀՀ-ում գրպանից դուրս կատարվող ծախսերի կառուցվածքը ըստ 

քվանտիլների40: 

 

 

Այս գծապատկերից երևում է, որ դեղերի դեպքում աղքատ տնային 

տնտեսությունների կողմից կատարված ծախսերը գերազանցում են առավել 

ապահովված տնային տնտեսությունների կողմից կատարված ծախսերին: 

Հիվանդանոցային բուժօգնության դեպքում առավել աղքատների կողմից կատարված 

ընդհանուր ծախսերը շատ քիչ են զիջում նույն ծառայությունների վրա առավել 

ապահովվածների կողմից կատարված ծախսերին: Աղքատների համար ոչ միայն այս 

ծախսերի բեռն է ավելի մեծ, այլ նաև, բացարձակ թվերով, նրանք վճարում են 

նույնքան, իսկ որոշ դեպքերում` ավելի շատ: 

Հասարակության առողջական վիճակի գնահատման ժամանակ 

անհրաժեշտություն է առաջանում անդրադառնալ այնպիսի գործոնի, ինչպիսին է 

առողջության պահպանման հայեցակետը: Առողջության պահպանման հայեցակետը  

իր բովանդակությամբ շատ ավելի լայն ու բազմաբովանդակ է, քան «առողջության 

պահպանում» կամ «բուժօգնություն» հասկացությունները: Այս հայեցակետը 

հիմնականում ձևավորվում է առողջապահական համակարգի շրջանակներից դուրս 

գործող, բայց առողջապահության հետ չափազանց փոխկապակցված գործոններով` 

40²Û¹ÇÝÛ³Ý È.,üÇÉÇ ü., §Ð³Û³ëï³ÝáõÙ µáõÅÍ³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó û·ïí»Éáõ Ù³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ñ¹³ñ³óÇáõÃÛáõÝÁ. 
³ñ¹Ûáù Ï³ ³é³çÁÝÃ³ó¦, ºñ¨³Ý 2014, ¿ç 19: 
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բնապահպանություն և շրջակա միջավայրի  աղտոտվածության աստիճան, կրթական 

մակարդակ, աշխատանքի, կենցաղի և հանգստի պայմաններ, ազգի գենետիկական 

առանձնահատկություններով պայմանավորված ժառանգական հիվանդությունների 

տարածվածություն և այլն: 

Վերջին տասնամյակում նկատվել է առողջության հայեցակետի արմատական 

ձևափոխում թե' անհատական, թե' հասարակական մակարդակներում: Խորհրդային 

ժամանակաշրջանի անվճար առողջապահական ծառայությունների պայմաններում 

«հիվանդություն» հասկացությունը անհատը կապում էր անձի ցանկացած վատ 

ինքնազգացողության հետ: 1989 թ-ից ի վեր հասարակության և անհատների 

վերաբերմունքն առողջության նկատմամբ սկսեց ձևափոխվել, որին նպաստեցին 

աղետալի երկրաշարժը, պատերազմական իրադարձությունները, ինչպես նաև 

առողջապահական համակարգի «կաթվածահար» վիճակը: Տնտեսական ճգնաժամի 

արդյունքում հասարակության մեծ մասի աղքատացման, դրան զուգահեռ վճարովի 

առողջապահական ծառայությունների ներդրման, բժշկական ծառայությունների 

ֆինանսական անմատչելիության պայմաններում վերջնականապես փոխվեց 

մարդկանց մտածելակերպը: Արդեն առողջությունը դարձավ կենսաապահովման 

խնդի, իսկ «հիվանդություն» հասկացությունը կապվեց արդեն ծայրաստիճան վատ 

զգալու, անկողնային վիճակին հասնելու անհատի կարգավիճակի հետ: Այսպիսով, 

կարելի է եզրակացնել, որ առողջապահական ծառայությունների անմատչելիությունն 

իր բոլոր դրսևորումներով բնակչության (հատկապես ծայրագույն աղքատ և աղքատ 

խավերի) շրջանում առաջացրել է նաև հոգեբանական արգելք` առողջության մասին 

լուրջ չմտածելու և առողջապահական համակարգին հնարավորինս քիչ դիմելու 

առումով: Այս հարցերը պետական սոցիալական կարգավորում են պահանջում41: 

Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել գործող իրավական դաշտում 

կառավարման գործառույթների իրականացման անկատարություններին և դրանց 

օրենսդրական կարգավորմանը, առողջապահության կազմակերպման և 

կառավարման խնդիրների լուծմանը (հատկապես ՀՀ մարզերում) ՀՀ 

առողջապահության նախարարության մասնակցության ապահովմանը: 

41§Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³Õù³ïáõÃÛáõÝ ¨ ³Õù³ï³Ù»ï ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ¦, ºñ¨³Ý 2005, ¿ç 34-35: 
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Մասնավորապես, առողջապահության պետական կառավարման մարմինների կողմից 

առողջապահության քաղաքականության իրականացման ընթացքում առաջանում են 

որոշակի բարդություններ, որոնք կապված են ինչպես կառավարման մարմնի 

համապատասխան ստորաբաժանումների լիազորությունների ու կարողությունների 

սահմանափակության, այնպես էլ ներկա ապակենտրոնացված կառավարման 

պայմաններում առողջապահության պետական կառավարում իրականացնող 

տեղական ինքնակառավարման մարմինների ոչ համարժեք գործունեության հետ: 

Ուստի պետական կառավարման մարմնի` ՀՀ առողջապահության նախարարության 

կողմից պետք է մշակվի առողջապահության համակարգի ուղղահայաց և 

գործառույթային կառավարում ապահովող և լիազորություններն ու 

պարտավորությունը սահմանող նոր կառուցվածք: 

Առողջապահության համակարգի ներկայիս գործող կառուցվածքը ներկայացված 

է գծապատկեր 10-ում: 
  

Գծապատկեր 10. ՀՀ առողջապահության համակարգի կառավարման կառուցվածքը: 
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Անհրաժեշտ է ստեղծել մարզային բժշկական կենտրոններ, որոնց կառավարման 

գործառույթը կիրականացվի կառավարման խորհրդի կողմից: Ներկայումս 

բուժհիմնարկների բաժնեմասերն ամբողջությամբ պատկանում են հիմնադրին 

(համապատասխան մարզպետին), որն էլ ամբողջությամբ իրականացնում է 

բուժհիմնարկների փաստացի միանձնյա կառավարումը` պայմանագիր կնքելով 

բուժհիմնարկների տնօրենների հետ: Առողջապահության կազմակերպման կամ 

բուժհիմնարկի գործունեության համար մարզպետներն ուղղակի 

պատասխանատվություն չեն կրում, իսկ բուժհիմնարկի տնօրենը միայն վարչական 

պատասխանատվություն է կրում մարզպետի առջև: Կառավարման այսպիսի մոդելը չի 

կարող նպաստել բուժհիմնարկների արդյունավետ կառավարման և 

առողջապահության կազմակերպման օպտիմալ մոդելների ընտրությանը, ուստի 

անհրաժեշտ է բաժնեմասերը տեղաբաշխել ինչպես պետական կառավարման 

հանրապետական մարմիններին (օրինակ` ՀՀ առողջապահության նախարարությանը) 

կցելու, այնպես էլ դրանց ուղղակի վաճառքի (տարբեր հիմնադրամներին կամ այլ 

կազմակերպություններին) ձևով: Բարեփոխումը պետք է ներառի բժշկական 

հիմնարկների կառավարման նոր մոդելների կիրառումը` հիմնադիրների (պետության` 

ի դեմս ՀՀ ԱՆ-ի, մարզպետարանների, համայնքի ներկայացուցիչների) կողմից 

կառավարման մասնակցության չափերի և ձևերի հստակեցման միջոցով, ինչը 

կնպաստի իրական և արդյունավետ կառավարման գործառույթների ձևավորմանը: 

Առողջապահական միջոցառումների արդյունավետությունը գնահատելու 

նպատակով վերլուծվող ժամանակահատվածի յուրաքանչյուր տարվա համար  

օգտագործվում են ինչպես ֆինանսավորման, այնպես էլ առողջության ցուցանիշների 

փաստացի և միջին մեծությունների տարբերությունները, ընդ որում որպես 0-ական 

մակարդակ ընդունվել է որոշ բազային տարիների միջին ֆինանսավորումը և նրան 

համապատասխանող առողջության միջին ցուցանիշը: Սա  թույլ է տալիս  

հետազոտության ենթակա տարիները բաժանել 4 խմբի: 

• Սպասվող դրական շեղումով տարիներ - ինչպես ֆինանսավորման, այնպես էլ 

առողջության ցուցանիշների առումով, երբ  ֆինանսավորման մեծացումը բերել է 

առողջության ցուցանիշների լավացման: 
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• Սպասվող բացասական շեղումով տարիներ - ինչպես ֆինանսավորման, 

այնպես էլ առողջության ցուցանիշների առումով, երբ ֆինանսավորման նվազումը 

բերել է առողջության ցուցանիշների վատացմանը: 

• Համեմատաբար արդյունավետ տարիներ - ֆինանսավորման բացասական 

շեղումով և առողջության ցուցանիշների դրական շեղումով կանխատեսվողից: 

Այսինքն, ֆինանսավորման նվազման դեպքում չեն վատացել առողջության 

ցուցանիշները: 

• Համեմատաբար անարդյունավետ տարիներ - ֆինանսավորման դրական 

շեղումով և առողջության ցուցանիշների բացասական շեղումով կանխատեսվողից: 

Այսինքն, ֆինանսավորման ավելացումը չի բերել առողջության ցուցանիշների 

լավացման: 

Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության համակարգի վերջին 

տարիների դրական փորձը ցույց է տվել, որ առաջնային օղակի զարգացումը 

հնարավորություն է ընձեռել ապահովել բնակչության համար բուժօգնության 

մատչելիությունը և այդ հարցում սոցիալական արդարության ու հավասարության 

սկզբունքների պահպանումը: Վերջին տարիներին բավականին աշխատանք է տարվել 

նոր մեթոդաբանական մոտեցումների մշակման և առաջնային օղակի 

բարեփոխումների ուղղությամբ, սակայն հանրապետության տնտեսական և 

սոցիալական կյանքում տեղի ունեցած դրական տեղաշարժերը պարտավորեցնում են 

նորովի նայել հաջորդ տարիների ռազմավարությանը, կատարել անհրաժեշտ 

շտկումներ: Հաշվի առնելով առաջնային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) 

բուժօգնության մատչելիության ավելի բարձր մակարդակը և ազգաբնակչությանը 

տարածքային կտրվածքով հասանելիության ավելի մեծ աստիճան ապահովելու 

պահանջը` պետական բյուջեի ծախսերի կառուցվածքում, որպես խնդիր է դիտարկվում 

առաջնային բուժօգնության ֆինանսավորմանն ուղղվող ծախսերի ավելացումը: 

Հանրապետությունում առաջնային օղակի բարեփոխումները հիմնականում 

ուղղվել են ընտանեկան բժշկության ներդրման համար նպաստավոր պայմանների 

ստեղծմանը, որպես կառուցվածքային առավել արդյունավետ ու նպատակահարմար 
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մոդելի, ինչպես նաև բուժօգնության այդ մակարդակում, որպես խնդիր է դիտարկվում  

բնակչության համար մատչելի, հասանելի և որակյալ առաջնային կանխարգելումը: 

Վերջին տարիներին առողջապահության համակարգում ներդրվել է ընտանեկան 

բժշկության ինստիտուտը, որպես առողջության առաջնային պահպանման օղակի 

ամենաօպտիմալ մոդել և արդեն իսկ համակարգում աշխատում են շուրջ 637 

ընտանեկան բժիշկներ և 1034 ընտանեկան բուժքույրեր: Սակայն պետք է շարունակվի 

և ընդլայնվի ընտանեկան բժշկության համակարգի ներդրումն ու զարգացումը 

հանրապետության ողջ տարածքում: Ընտանեկան բժշկության խմբերը 

աստիճանաբար պետք է ստանան ինքնուրույն կարգավիճակ` հիմնված ըստ 

սպասարկվող (գրանցված) բնակչության թվի ֆինանսավորման, ռեսուրսների անկախ 

տնօրինման և բուժօգնության կազմակերպման գործում ինքնուրույն որոշումներ 

ընդունելու սկզբունքների վրա: Առաջնային օղակում ծառացած խնդիր է գյուղական 

վայրերում ցուցաբերվող բուժօգնության որակը և մատչելիությունը: 

Առողջապահության բնագավառի պետական ֆինանսավորման ծավալների աճը և 

վիճակի բարելավումը դիտվել է որպես առաջնահերթ խնդիր նաև ՀՀ 2014-2017 

թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի ամբողջ 

ժամանակահատվածում: 

2015-2017 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով 

առողջապահության ոլորտի գծով (ներառյալ հիմնանորոգման, վարկային և 

դրամաշնորհային ծրագրերի, առանց պետական կառավարման ապարատի 

պահպանման ծախսերի) կազմել են 2015 թվականին 82603.1 մլն, 2016 թվականին 

85444.8 մլն և 2017 թվականին 84694.3 մլն դրամ: 

2015-2017 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով առողջապահության 

ոլորտի պետական բյուջեով նախատեսված ծախսերը 2015 թվականին կազմել են 

ՀՆԱ-ի 1.39 %-ը:  

  

2.2.Կայուն զարգացման ծրագիրը որպես առողջապահության 

ֆինանսավորման  երկարաժամկետ ռազմավարություն 
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Ռազմավարական կառավարումը սկզբնական շրջանում կիրառվում էր 

կազմակերպությունների շրջանակներում, սակայն վերջին ժամանակահատվածում 

ռազմավարական կառավարումը աստիճանաբար սկսում է ներդրվել նաև պետական 

կառավարման համակարգում: Ռազմավարության նշանակությունը վիթխարի է 

յուրաքանչյուր երկրի համար: Յուրաքանչյուր երկիր ձգտում է ունենալ իր ապագան 

նախանշող ռազմավարություն, որում հայտնի ռեսուրսների պայմաններում 

համակարգվում են գիտության, տեխնիկայի, տնտեսության, սոցիալական ոլորտի 

զարգացման հորիզոնները փոխադարձ կապի մեջ: Ամեն երկիր տիրապետում է 

բնական, հանքահումքային որոշակի ռեսուրսների, ունի տարբեր մասնագիտական և 

որակավորման մակարդակով աշխատանքային ռեսուրսներ, ինչպես նաև տնտեսական 

և սոցիալական զարգացման հստակ նպատակներ ու խնդիրներ: Որպես կանոն, այդ 

հիմնախնդիրները փոխադարձաբար պայմանավորված են միմյանցով և լուծելի` 

համակարգված մոտեցման դեպքում: Լայն առումով` երկրի մասշտաբով, հատկապես 

կարևորվում է  տնտեսական և սոցիալական զարգացման հիմնախնդրի հարցը42: 

ՀՀ-ում ռազմավարական կառավարման ներդրման առաջին գործնական քայլերը 

կատարվեցին սկսած 2003 թ-ից, երբ ՀՀ Կառավարության կողմից օգոստոսի 8-ի թիվ 

994-Ն որոշմամբ հաստատվեց «Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական 

ծրագիրը» (ԱՀՌԾ), որը ներառում է 2003-2015 թթ.  ծրագրային ժամանակահատվածը:  

ԱՀՌԾ-ն ըստ էության ՀՀ անկախության ձեռքբերումից հետո ՀՀ սոցիալ-տնտեսական 

զարգացման առաջին երկարաժամկետ ռազմավարական ծրագիրն էր: Ծրագրի 

հիմնական նպատակը նյութական աղքատության նշանակալի կրճատումն էր: Ըստ 

ծրագրի նախատեսվում էր  աղքատության մակարդակը 2015 թ.   հասցնել 19.7 

տոկոսի, իսկ ծայրահեղ աղքատության մակարդակը` 4.1 տոկոսի` 2001 թ. 

համապատասխանաբար 50.9 տոկոս և 16 տոկոս ցուցանիշների փոխարեն: 

Նյութական աղքատության կրճատման հետ մեկտեղ, աղքատության հաղթահարման 

ռազմավարական ծրագիրը նպատակ էր հետապնդում  կրճատել  նաև  Հայաստանում  

շատ   բարձր մակարդակի հասած եկամտային անհավասարությունը` 2001 թ. 53.5 

42§Ø»Ý»çÙ»ÝÃ¦ Úáõ. Ø. êáõí³ñÛ³ÝÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ùµ ¨ ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ùµ, ºñ¨³Ý, îÝï»ë³·»ï 2009,   
¿ç 93: 
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տոկոսից  մինչև 44.6 տոկոս՝ 2015 թ.: ԱՀՌԾ-ի հիմնական նպատակների 

իրականացման համար սահմանվել  էին հետևյալ ենթանպատակները` 

• առկա մարդկային ներուժի պահպանում և հետագա զարգացում, 

• մարդկային աղքատության դրսևորումերի կրճատում, 

• բնակչության առողջության վիճակի, վերարտադրական ներուժի և 

կենսապայմանների բարելավում, ներառյալ` ընդհանուր կրթության և 

առողջապահության ծառայությունների որակի և աղքատների համար մատչելիության 

մակարդակի բարձրացում, մանկական և մայրական մահացության մակարդակների 

կրճատում: 

ԱՀՌԾ-ի նպատակների նման ընտրությունը պայմանավորված էր նյութական 

աղքատության լայնածավալ տարածվածությամբ, աղքատների` երկրի տնտեսական, 

սոցիալական և քաղաքական կյանքին անբավարար մասնակցությամբ, ինչպես նաև 

այն հանգամանքով, որ բնակչության շուրջ կեսի աղքատ լինելու փաստը լուրջ վտանգ 

էր ներկայացնում հասարակության կայունության և հետագա տնտեսական ու 

սոցիալական զարգացման համար: 

Մարդկային աղքատության կրճատման, իսկ, ավելի լայն իմաստով, մարդկային 

անընդհատ զարգացման ապահովման ընտրությունը որպես ԱՀՌԾ-ի երկրորդ 

հիմնական նպատակ, պայմանավորված էր հասարակության մեջ ձևավորված այն 

գիտակցությամբ, որ աղքատության հաղթահարումը ներառում է ոչ միայն աղքատ 

բնակչության տրամադրության տակ գտնվող նյութական ռեսուրսների ավելացումը, այլ 

նաև հիմնարար սոցիալական ծառայություններից և կենսապայմաններից օգտվելու, 

ինչպես նաև երկրի սոցիալական և քաղաքական կյանքին մասնակցելու նրանց 

հնարավորությունների էական մեծացումը: Բացի այդ, բարձրորակ մարդկային 

կապիտալի առկայությունը  հանդիսանում է ժամանակակից տնտեսական զարգացման 

հիմնական նախապայմանը և առանց դրա անհնար է երկարաժամկետ հեռանկարում 

ապահովել կայուն տնտեսական աճ: 

Նշված նպատակներին հասնելու համար աղքատության հաղթահարման 

ռազմավարությունը բաղկացած էր երեք հիմնական գերակա ուղղություններից` 

• կայուն, արագ տեմպերով տնտեսական աճի ապահովում, 
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• ակտիվ և բնակչության խոցելի խմբերին (ներառյալ` աղքատներ և ծայրահեղ 

աղքատներ) ուղղված նպատակային սոցիալական ու եկամտային քաղաքականության 

իրականացում, 

• երկրի կառավարման համակարգի արդիականացում` ներառյալ պետական 

կառավարման արդյունավետության բարձրացումը և պետության տրամադրության 

տակ գտնվող ռեսուրսային փաթեթի ընդլայնման ապահովումը43: 

ԱՀՌԾ-ի իրականացման հիմնական արդյունքները ներկայացված են աղյուսակ 4-ում: 

 

Աղյուսակ 4 ԱՀՌԾ իրականացման հիմնական ցուցանիշները44 
 

Ցուցանիշներ 2006 ԱՀՌԾ-1 
(տարի) 

  ԱՀՌԾ-1 Փաստացի Շեղումը   

Տնտեսական ոլորտ և կենսամակարդակ         

ՀՆԱ, մլրդ դրամ 1918.4 2657.1 38.5 2010 

ՀՆԱ, 1 շնչի հաշվով,  հազ. դրամ  595.0 824.9 38.5 2010 

ՀՆԱ, մլն ԱՄՆ դոլար  3239.4 6386.7 97.2 2015 

ՀՆԱ, 1 շնչի հաշվով, ԱՄՆ դոլար  1004.8 1982.8 97.2 2015 

Միջին ամսական աշխատավարձ, հազ. դրամ 38.3 64.3 68.0 2013 

Միջին ամսական կենսաթոշակ, հազ. դրամ 10.1 11.5 13.4 2007 

Միջին ամսական նպաստ, հազ. դրամ 4.4 3.8 -12.8 2005 

Տնտեսական աճ (2003-2006), %, միջին տարեկան 6.2 12.9 106.7 - 

Սպառողական գների ինդեքսի փոփոխություն (2003-

2006 թթ.` միջին տարեկան), % 

3.0 4.7 55.7 - 

Փոխարժեք (1000 դրամ/1 ԱՄՆ դոլար) 1.7 2.4 42.3 - 

Աղքատություն և անհավասարություն         

Աղքատների թվաքանակը, %` բնակչության թվաքանակի 

նկատմամբ * 

41.0 34.5 -15.8 2007 

Ծայրահեղ աղքատների թվաքանակը, % * 14.2 5.5 -61.3 2014 

43§²Õù³ïáõÃÛ³Ý Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ý é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Íñ³·Çñ¦` Ñ³ëï³ïí³Í ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 08.08.2003Ã. N 
994-Ü áñáßÙ³Ùµ,  ¿ç 19-22:  
44 §Î³ÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·Çñ¦` Ñ³ëï³ïí³Í ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 20.10.2008Ã. N 1207-Ü áñáßÙ³Ùµ, ¿ç 32-33: 
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Եկամուտների համակենտրոնացման Ջինիի գործակից,%* 0.491 0.397 -19.1 2015** 

Մարդկային զարգացում         

Մանկական մահացության մակարդակը , 1000 

կենդանածնի հաշվով 

14.4 13.9 -3.5 2007 

Մայրական մահացության մակարդակը , 100000 

կենդանածնի հաշվով 

22 22.4 1.8 2006 

Համախմբված բյուջեի գործառնություններ -  -  -   - 

Ընդամենը եկամուտներ և շնորհներ, մլրդ դրամ 422.9 518.8 22.7 2008 

Ընդամենը եկամուտներ և շնորհներ, %՝ ՀՆԱ նկատմամբ 22 19.5 -11.3 - 

Ընդամենը ծախսեր, մլրդ դրամ 461.5 559.0 21.1 2008 

Ընդամենը ծախսեր, %՝ ՀՆԱ նկատմամամ 24.1 21.0 -12.7 - 

Պակասուրդ (ավելցուկ), %՝ ՀՆԱ նկատմամբ -2.1 -1.5 -27.9 - 

Սոցիալական ոլորտի ծախսեր -  -  -   - 

Ընդամենը, մլրդ դրամ 207.5 258.7 24.7 2008 

%՝ ՀՆԱ նկատմամբ 10.8 9.7 -10.0   

որից՝ -  -  -  -  

Կրթություն և գիտություն, մլրդ դրամ 63.0 87.6 39.1 2008 

%՝ ՀՆԱ նկատմամբ 3.3 3.3 0.4   

Առողջապահություն, մլրդ դրամ 35.5 39.5 11.2 2007 

%՝ ՀՆԱ նկատմամբ 1.9 1.5 -19.7   

Սոցիալական պաշտպանություն, մլրդ դրամ 109.0 131.5 20.7 2007 

%՝ ՀՆԱ նկատմամբ 5.7       5.0     

  

Ինչպես երևում է աղյուսակից, նյութական աղքատության և անհավասարության 

փաստացի ցուցանիշները էականորեն ավելի ցածր են, քան նախատեսված էր ԱՀՌԾ-

ում (առանձնապես նշանակալի էր ծայրահեղ աղքատության և եկամտային 

անհավասարության կրճատումը, ընդ որում՝ ծայրահեղ աղքատության 2005թ. 

փաստացի մակարդակը համապատասխանում է ԱՀՌԾ-ի  նպատակային ցուցանիշին 

2014թ. համար,  իսկ 2005թ. եկամտային անհավասարության Ջինիի գործակիցը ավելի 

ցածր էր, քան 2015թ. համար նախատեսված նպատակային ցուցանիշը): 

Աղքատության և անհավասարության նմանօրինակ կրճատումը մեծամասամբ 

պայմանավորված էր վերջին մի քանի տարիների արագ տնտեսական աճով, որի 

փաստացի տեմպերը 2003-2006թթ. երկուսից ավելի անգամ գերազանցել են  ԱՀՌԾ-ի 
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կանխատեսումները: Արագ տնտեսական աճը միջին ամսական աշխատավարձի 

աննախադեպ աճի հիմնական պատճառն էր (2006թ. փաստացի միջին 

աշխատավարձը 68 տոկոսով ավելի բարձր էր, քան ԱՀՌԾ-ում կանխատեսվածը),  որն 

իր հերթին աղքատության կրճատման հիմնական գործոնը հանդիսացավ: 

Միևնույն ժամանակ, կանխատեսվածից մոտ երկու անգամ ավելի բարձր 

տնտեսական աճի տեմպերը 2003-2006 թթ., ինչպես նաև պետության ծախսային 

հնարավորությունների էական աճը բերել են նրան, որ միջնաժամկետ և  

երկարաժամկետ հեռանկարում ԱՀՌԾ-ի նպատակադրումները և հիմնական 

ցուցանիշների արժեքները նկատելիորեն կգերազանցվեն, ինչը կտրուկ իջեցնում է 

ԱՀՌԾ-ի իրատեսության աստիճանը և, որպես երկրի երկարաժամկետ զարգացումը 

պայմանավորող հիմնական ռազմավարական ծրագրի՝ հետագա օգտագործման 

հնարավորությունը: Այդ իսկ պատճառով  ՀՀ կառավարության կողմից 20.10.2008թ.N 

1207-Ն որոշմամբ հաստատվեց «Կայուն զարգացման ծրագիր»-ը (ԿԶԾ):  

ԿԶԾ-ով նախատեսում է նյութական աղքատության մակարդակը 2021թ. հասցնել 

6.8 տոկոսի, այդպիսով հիմնականում հաղթահարելով այն, իսկ ծայրահեղ 

աղքատության մակարդակը` 1.2 տոկոսի՝ փաստորեն լուծելով հիմնախնդիրը45: 

«Կայուն զարգացման ծրագիրը», կարևորելով մարդկային կապիտալում 

ներդումների առողջապահության ոլորտի դերը, հիմնական նպատակների 

շրջանակներում առանձնացնում է առողջապահական ծառայությունների 

մատչելիության և որակի բարձրացումը: Ինչպես ԱՀՌԾ-ի, այնպես էլ ԿԶԾ-ի 

շրջանակներում գերակա է համարվել առաջնային բուժօգնության ոլորտը, իսկ 

ծրագրային մակարդակով հատուկ կարևորվել են մոր և մանկան առողջության 

պահպանումը, ինչպես նաև վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման 

խնդիրները: Դրված նպատակների ապահովման հարցում մեծ դեր է վերագրվել 

առողջապահության ոլորտում պետական ծախսերի ավելացմանը, պետական 

ծախսերի ներոլորտային վերաբաշխմանը` ի օգուտ առաջնային բուժօգնության օղակի, 

45§Î³ÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·Çñ¦` Ñ³ëï³ïí³Í ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 20.10.2008Ã. N 1207-Ü áñáßÙ³Ùµ,  ¿ç 36: 
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ինչպես նաև համակարգի կառավարման բարեփոխումների արդյունքում ակնկալվող 

արդյունավետության բարձրացմանը46: 

      Ոլորտի զարգացումները պայմանավորող առանցքային գործոններից մեկը 

պետական ծախսերի մակարդակն է: Այս տարիների ընթացքում արձանագրվել է 

որոշակի աճ, սակայն միջազգային համեմատականները վկայում են, որ ցուցանիշի 

նման մակարդակը ամենացածրերից է աշխարհում (գծապատկեր 11): 

 

Գծապատկեր 11. Պետական առողջապահական ծախսերը 2015թ-ին (% ՀՆԱ-ի 

նկատմամբ, ԱՀԿ-ի կողմից հրապարակած վերջին տվյալներ) 47: 

 

 

 

Հարկ է նշել, որ երկրների ընտրությունը կատարվել է` ելնելով առողջապահության 

մասնավոր ծախսերի` ՀՆԱ-ում ունեցած մակարդակից: ՀՀ-ում պետական ծախսերի 

այս մակարդակում առողջապական ծախսերի հիմնական բեռը ընկնում է 

քաղաքացիների վրա: Ինչպես երևում է գծապատկեր 9-ից, ՀՀ առողջապահության 

ոլորտում տնային տնտեսությունների կողմից կատարված առողջապահական 

ծախսերը ընդհանուր առողջապահական ծախսերի մեջ բարձր տոկոս են կազմում: 

 

46§Î³ÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·Çñ¦` Ñ³ëï³ïí³Í ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 20.10.2008Ã. N 1207-Ü áñáßÙ³Ùµ, ¿ç 283: 
47База данных “Здоровье для всех” (БД ЗДВ), Копенгаген, Европейское региональное бюро ВОЗ: 
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Գծապատկեր 12. Մի շարք երկրներում տնային տնտեսությունների կողմից 

կատարված առողջապահական ծախսերը 2015թ-ին (% ընդհանուր 

առողջապահական ծախսերից) 48: 

 

 

 

Հաշվի առնելով առողջապահական ծառայությունների մատչելիության և որակի 

հետ կապված խնդիրները, ինչպես նաև ոչ պաշտոնական մասնավոր վճարումների 

տարածվածության բարձր աստիճանը, միջնաժամկետ ու երկարաժամկետ հատվածում 

առողջապահության ոլորտում պետական ծախսերի մակարդակի ավելացումը լինելու է 

պետական քաղաքականության առաջնահերթ խնդիրների շարքում: ԿԶԾ-ով 

առողջապահության ոլորտում պետական ծախսերը ներկայացված են աղյուսակ 5-ում: 

Աղյուսակ 5 ԿԶԾ-ով առողջապահության բնագավառում համախմբված բյուջեի 

ծախսերի ծրագրային ցուցանիշները 

մլրդ դրամ 

Ցուցանիշներ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2018 2021 

  Փաստ. Բյուջե Ծրագիր 

Համախմբված բյուջեի 

ծախսերը առողջապահության 

բնագավառում, մլրդ դրամ 

  39.5 46.9 54.6 66.1 81.2 103.

3 

126.

4 

193.

8 

296.

6 

459.

0 

այդ թվում` կապիտալ 

ծախսեր` ընդամենի 

11.4 8.5 14.8 (9-

11) 

(9-

11) 

(9-

11) 

(7-9) (7-9) (6-7) (5-6) 

48 База данных “Здоровье для всех” (БД ЗДВ), Копенгаген, Европейское региональное бюро ВОЗ: 
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նկատմամբ, տոկոս* 

ՀՆԱ նկատմամբ, տոկոս 1.5 1.5 1.5 1.6 1.7 2.0 2.2 2.5 2.9 3.5 

Համախմբված բյուջեի 

ծախսերի նկատմամբ, տոկոս 

6.9 6.2 6.3 6.6 7.1 7.9 8.5 9.2 10.3 12.0 

Փոփոխությունը նախորդ 

տարվա նկատմամբ, տոկոս 

26.8 18.8 16.4 21.1 22.9 27.2 22.3 15.3 16.6 15.0 

Իրական արտահայտությամբ 

պետական ծախսեր (ինդեքս, 

2006 թ. = 100)** 

100 114 122 139 164 202 240 337 472 669 

Մեկ շնչի հաշվով իրական 

արտահայտությամբ 

պետական ծախսեր (ինդեքս, 

2006 թ. = 100)** 

100 113 121 138 163 200 236 327 453 637 

* Ծրագրվող կողմնորոշիչ միջակայք: 

** Ծրագրվող գնաճով ճշգրտված: 

 

Ծրագրված ցուցանիշների իրականացման արդյունքում, 2012 թ. 

առողջապահության ոլորտում իրական արտահայտությամբ  պետական ծախսերը 2.4 

անգամ, 2015 թ.` շուրջ 3, իսկ 2021 թ. մոտ 7 անգամ ավելի կլինեն, քան 2006 թ. 

համապատասխան ցուցանիշի մակարդակը: Նման զարգացման պարագայում, գրեթե 

նմանատիպ վարքագծով է բնորոշվելու նաև ոլորտում (իրական արտահայտությամբ) 

մեկ շնչի հաշվով պետական ծախսերի ցուցանիշը: Առողջապահության ոլորտում 

պետական ծախսերի գերակայությունը ուղղակիորեն արտացոլվելու է նաև ընդհանուր 

պետական ծախսերի կառուցվածքում ոլորտին հատկացումների մասնաբաժնի 

ավելացմամբ, ինչը պայմանավորված է լինելու առողջապահության ոլորտում 

պետական ծախսերի` ընդհանուր համախմբված բյուջեի ծախսերի համեմատ աճի 

ավելի արագ տեմպերով: Ծրագրվում է 2021 թ. առողջապահության ոլորտում 

պետական ծախսերի մասնաբաժինը համախմբված բյուջեի ընդհանուր ծախսերի 

կառուցվածքում հասցնել 12 տոկոսի` 2006 թ. 6.9 տոկոսի փոխարեն: Նշված 

ֆինանսական միջոցների  հատկացումը ապահովվելու է պետական բյուջեի ընդհանուր 

եկամուտների հաշվին: 
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Ինչ վերաբերում է ծախսերի` ըստ տնտեսական նշանակության բաշխմանը, ապա 

մոտ հեռանկարում նախատեսվում է ոլորտում պետական ծախսերի 9-11 տոկոսը ուղղել 

կապիտալ նշանակության ծախսերի ֆինանսավորմանը, որոնց մասնաբաժինը 

ընդհանուր ոլորտային ծախսերի կառուցվածքում ժամանակի ընթացքում 

աստիճանական կրճատվելու է` ծրագրային ժամանակահատվածի վերջին տարիներին 

կայունանալով 5-6 տոկոսի շրջակայքում: Իսկ բյուջեի մնացած ֆինանսական 

միջոցները ուղղվելու են բյուջեի առողջապահական գերակայությունների և 

սոցիալական ուղղվածության սկզբունքների իրականացմանը: 

ԿԶԾ-ի` որպես պետության կողմից երկարաժամկետ ֆինանսական 

ռազմավարության իրականացումը ապահովվում է միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի 

միջոցով (ՄԺԾԾ):  Արդեն ութերորդ  տարին է, ինչ ՀՀ պետական միջնաժամկետ 

ծախսերի ծրագրավորման գործընթացն օրենքով ճանաչվել է ընդհանուր բյուջետային 

գործընթացի բաղկացուցիչ մաս և իրականացվում է օրենքով սահմանված 

ընթացակարգով: Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային գործընթացի 

պրակտիկայում պետական բյուջեի նախագիծը մշակվում է մեկ տարվա կտրվածքով: 

Պետական ծախսերի կառավարման առումով մեկ տարվա կտրվածքով մշակվող և 

իրականացվող պետական բյուջեներն ունեն որոշակի սահմանափակումներ: 

Մասնավորապես, տարեկան ծրագրերի հիմքում դրվում են կարճաժամկետ 

մակրոտնտեսական կանխատեսումներ, իրականացվող քաղաքականությունների և 

տարեկան բյուջետային ծախսերի միջև կապը ժամանակային 

անհամապատասխանության պատճառով հստակ չէ: Այդ պատճառով, որպես կանոն, 

վերահսկման առարկա է հանդիսանում ծախսերի չափը և ոչ թե ակնկալվող արդյունքը 

(նաև մատուցվող ծառայության որակը): Պետական ծախսերի քաղաքականությունը 

հստակ ձևակերպելու և իրականացնելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել 

պետական ծախսերի ծրագրային պահանջները միջնաժամկետ (հնարավորության 

դեպքում՝ նաև երկարաժամկետ) հեռանկարում, որն իր հերթին ենթադրում է 
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մակրոտնտեսական միջավայրի ակնկալվող զարգացումների և  հասանելի 

բյուջետային միջոցների ծավալի կանխատեսելիություն49: 

2016-2018 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով 

առողջապահության ոլորտի գծով (առանց պետական կառավարման ապարատի 

պահպանման ծախսերի) նախատեսվել են` 2016 թվականին 82,507.6 մլն դրամ, 2017 

թվականին` 83,321.2 մլն դրամ և 2018 թվականին` 83,886.9 մլն դրամ (ՀՀ 2015-2017 

թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով 2016 թվականին 

նախատեսվել էին` 85,444.8 մլն դրամ, 2017 թվականին` 84,694.3 մլն դրամ): 

Միաժամանակ, առանց հաշվի առնելու վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերը, 

առողջապահության ոլորտի ծախսերի աճը 2016 թվականին 2015 թվականի 

նկատմամբ կազմել է 1,918.6 մլն դրամ, իսկ 2017 թվականին 2016 թվականի 

նկատմամբ` 891.5 մլն դրամ: 

2016-2018 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով առողջապահության 

ոլորտին պետական բյուջեով նախատեսված ծախսերը (առանց կառավարման 

ապարատի պահպանման ծախսերի) 2016 թվականին կկազմեն ՀՆԱ-ի 1.68 %-ը, 2017 

թվականին` 1.57 %-ը և 2018 թվականին` 1.47 %-ը: 

2014-2018 թթ. միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով առողջապահության ոլորտին 

(առանց առողջապահության բնագավառում կառավարման ապարատի պահպանման 

ծախսերի) հատկացվող ֆինանսական միջոցների ծավալները ներկայացված են 

աղյուսակ 6-ում:   

 

 

 

 

 

 

 

49§Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 2009-2011ÃÃ. å»ï³Ï³Ý ÙÇçÝ³Å³ÙÏ»ï Í³Ëë³ÛÇÝ Íñ³·Çñ¦` Ñ³ëï³ïí³Í ÐÐ 
Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 03.07.2008Ã.  N 704-Ü áñáßÙ³Ùµ, ¿ç 7: 
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Աղյուսակ 6. ՀՀ պետական բյուջեից առողջապահությանն ուղղվող ծախսերը  

2014-2018թթ. ըստ ՄԺԾԾ-ի503 (մլն դրամ)    

             

 

50«Հայաստանի հանրապետության 2016-2018թթ. պետական միջնաժամկետ ծախսային ծրագիր» հաստատված ՀՀ 
Կառավարության  8 հուլիսի 2015 թվականի  N 755 – Ն որոշմամբ, էջ 224: 

  
ՀՀ 2014 թվական

ի 
փաստացի 

ՀՀ 2015 թվականի 
հաստատված բյուջե 

ՄԺԾԾ 
2016 թ. 2017 թ. 2018 թ. 

Առողջապահություն 
ընդամենը (առանց 
կառավարման ապարատի 
պահպանման ծախսերի)  

72.802.5 82.275.4 82.507.6 83.321.2 83.886.
9 

1. Արտահիվանդանոցային 
ծառայություններ 
(առողջության առաջնային 
պահպանում) - ընդամենը, 
այդ թվում 

25,692.6 28,797.8 29,279.6 29,524.0 29,558.3 

կապիտալ ծախսերի գծով  654.9 63.9 63.9 63.9 63.9 

տեսակարար կշիռը 
ընդամենը 
առողջապահության 
ծախսերում 

35.3 35.0 35.5 35.4 35.2 

2. Հիվանդանոցային 
ծառայություններ 36,190.5 38,597.4 39,861.9 40,421.7 40,280.7 

տեսակարար կշիռը 
ընդամենը 
առողջապահության 
ծախսերում 

49.7 46.9 48.3 48.5 48.0 

      

3. Կենտրոնացված կարգով 
դեղորայքի ձեռքբերում 2,129.8 2,985.9 3,070.6 3,127.0 3,268.0 

4.Հանրային 
առողջապահական 
ծառայություններ 

4,582.1 5,437.0 5,517.6 5,544.2 5,544.2 

5. Առողջապահական 
հարակից ծառայություններ և 
ծրագրեր 

1,531.4 1,643.6 1,650.5 1,654.8 1,654.8 

6. ՀԲ վարկային և 
դրամաշնորհային ծրագրեր- 
ընդամենը, այդ թվում 

2,676.1 3,863.7 2,177.3 2,099.5 3,548.7 

7.  կապիտալ ծախսերի գծով 2,286.4 2,927.0  1,665.0  1,637.6  3,270.2 

8.Առողջապահության 
օբյեկտների  շինարարություն  . - 950.0  950.0  950.0  32.1  
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Եթե 2015 թվականին ընթացիկ ծախսերը կազմել են ընդամենը առողջապահական 

ծախսերի 95.2 տոկոսը, իսկ կապիտալ ծախսերը` 4.8 տոկոսը, ապա 2016-2017 

թվականներին` համապատասխանաբար 96.8-ական տոկոս և 3.2-ական տոկոս, իսկ 

2018 թվականին` 96 տոկոս և 4.0 տոկոս: 

Միջնաժամկետ ժամանակահատվածում ՀՆԱ-ի նկատմամբ բյուջետային 

ծախսերի նմանօրինակ նվազումը պայմանավորված է Համաշխարհային բանկի 

կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի ավարտով: 

                                                     

 2016թ-ին առաջնային (ամբուլատոր-պոլիկլինիկական) բուժօգնության գծով 

(արտահիվանդանոցային ծառայություններ) պետական բյուջեից հատկացվել է 

29.279.6 մլն դրամ՝ նախորդ` 2015թ-ի   28,797.8մլն դրամի դիմաց, աճը կազմում է 

2.95%:  

Ներոլորտային կտրվածքով՝ առողջապահության բնագավառում 

առաջնահերթությունը տրվելու է առաջնային բուժօգնությանը, որը միջնաժամկետ 

հատվածում «կլանելու» է ոլորտի պետական հատկացումների մոտ 40-45 տոկոսը` 

հեռանկարում առողջապահության ոլորտի պետական ծախսերում առաջնային 

բուժօգնության մինչև 50 տոկոս մասնաբաժնի նպատակադրմամբ:  

Արտահիվանդանոցային ծառայությունների գնման համար պետության կողմից 

հատկացվող ֆինանսական միջոցների աճը նպատակ ունի նվազեցնել 

հիվանդանոցային բեռը, ապահովել հիվանդությունների նախնական շրջանում 

հայտնաբերումն ու բուժումն ամբուլատոր պայմաններում:  

Բնակչության հիգիենիկ և համաճարակային անվտանգության ապահովումը 

պետական կարևորագույն խնդիրներից է և հռչակված է 2014-2018թթ. 

առողջապահության ոլորտի գերակայություն: Այս գերակայության իրականացման 

համար պետական բյուջեից հատկացվող միջոցները արտացոլվում են պետական 

բյուջեի առանձին ծրագրով` հանրային առողջապահական ծառայություններ: Ծրագրով 

հատկացվող միջոցները օգտագործվելու են երկրում հիգիենիկ և 

հակահամաճարակային հսկողության ապահովման, բնակչության առողջության 

պահպանմանն ուղղված միջոցառումների իրականացման, ինֆեկցիոն և 
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զանգվածային ոչ ինֆեկցիոն հիվանդությունների կանխարգելման, հանրային 

առողջապահության համակարգի զարգացման համար:  Այս համակարգի անխափան 

գործունեության ապահովումը կենսական նշանակություն ունի երկրի սոցիալ-

տնտեսական զարգացման և բնակչության առողջության պահպանման համար: 

Առողջապահական հարակից ծառայությունների և ծրագրերի  շրջանակներում 

կապահովվի` պաթանատոմիական, դատաբժշկական և գենետիկ ծառայությունների 

իրականացումը, հանրապետությունից դուրս բուժման ուղեգրված հիվանդների 

ճանապարհածախսի փոխհատուցումը, դժվարամատչելի ախտորոշիչ 

հետազոտությունների իրականացումը, դեղագործական շուկայի կանոնակարգման և 

դրան առնչվող ծառայությունների իրականացումը, ինչպես նաև առողջապահական այլ 

ծառայություններ և ծրագրեր:  

 

2.3.   ՀՀ առողջապահության ոլորտում ֆինանսական 

ռազմավարության հիմնախնդիրները 

  

Նախքան ՀՀ առողջապահության ոլորտում ֆինանսական ռազմավարության 

հիմնախնդիրներին անդրադառնալը, անհրաժեշտ է հստակ պատկերացում ունենալ 

ընդհանրապես ՀՀ առողջապահության ոլորտում առկա հիմնախնդիրների  

վերաբերյալ: Այսօր ՀՀ առողջապահության ոլորտում առկա է հասարակության կողմից 

բժշկական ծառայությունների սպառման ծավալների նվազում, ինչը կարելի էր 

համարել դրական երևույթ, եթե այն զուգակցվեր հասարակության հիվանդացության 

մակարդակի իջեցման, առողջ ապրելակերպի հետ: Սակայն, իրականում տեղի է 

ունենում հակառակը, և այս երկու ցուցանիշների վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ 

բժշկական ծառայությունները հասարակության որոշ շերտերի համար շարունակում են 

մնալ անմատչելի: 

Մարդկային զարգացման ազգային հետազոտության (ՄԶԱՀ) տվյալների 

հիմնական արդյունքները, որոնք բնութագրում են ներկա պայմաններում բժշկական 

օգնության անմատչելիության առանձնահատուկ դրսևորումները, թույլ են տալիս 

բացահայտել մի շարք երևույթներ: ՀՀ բոլոր մարզերում հետազոտված 6000 տնային 
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տնտեսությունների անդամներից յուրաքանչյուր երրորդը (39.3%-ը) հարցման նախորդ 

12 ամիսների ընթացքում հիվանդացել, ունեցել է բժշկի կարիք, սակայն բժշկի չի դիմել 

նրանց 42.8%-ը, այդ թվում` քաղաքային բնակչության 44.2%-ը (կանանց 43.7%-ը, 

տղամարդկանց 46%-ը): Բժշկին չդիմելու պատճառների ամփոփումը ցույց է տվել, որ 

բժշկի կարիք ունեցած և բժշկին չդիմած բնակչության ավելի քան 97%-ը չի դիմել 

բժշկի` բուժօգնության անմատչելիության պատճառով51: 

Առողջապահական ծառայությունների անմատչելիության կարևորագույն 

բաղադրիչներից է բնակչության մեծ մասի, հատկապես գյուղական բնակչության 

կողմից դեղերի ձեռքբերման ֆինանսական դժվարությունները: Ծառայությունների 

մատչելիության ընդհանուր ենթատեքստում դեղորայքի ֆինանսական 

անմատչելիության (բարձր գների) հիմնահարցի առանձնահատկությունն այն է, որ 

նույնիսկ պետության կողմից երաշխավորված առողջապահական ծրագրերի 

շրջանակներում ինչպես հիվանդանոցային, այնպես էլ ամբուլատոր-պոլիկլինիկական 

բուժօգնության ընթացքում դեղորայքի հիմնական մասը հիվանդների կողմից ձեռք է 

բերվում սեփական գրպանի հաշվին և, ըստ էության, գրեթե չի գործում «Անվճար կամ 

արտոնյալ պայմաններով դեղեր ձեռք բերելու իրավունք ունեցող բնակչության 

սոցիալական խմբերի և հիվանդությունների ցանկերը հաստատելու մասին» ՀՀ 

Կառավարության 2006թ. թիվ 1717-Ն որոշումը:    Թեև   վերջինս   նախատեսում   է   

բնակչության    որոշակի     խմբերի  և    հատուկ հիվանդությունների դեպքում 

ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բուժհաստատությունների կողմից դեղորայքով 

ապահովում, սակայն գյուղական բնակավայրերի դեպքում դա, թերևս, անհնարին է` 

կապված պոլիկլինիկաներից հեռու լինելու, դեղատների բացակայության և 

տարածքային ու աշխարհագրական բնույթի այլ խոչընդոտների հետ: Դեղորայքի 

անմատչելիությունն ավելի է խորացնում բուժօգնության դիմելու  հոգեբանական 

արգելքը, քանի որ հիվանդության դեպքում բժշկին չդիմելու հիմնական 

պատճառներից մեկն էլ այն է, որ բժշկին դիմելուց հետո բուժման գործընթացն 

անհրաժեշտաբար պահանջելու է համապատասխան դեղորայքի ձեռք բերում, ինչը 

51§Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³Õù³ïáõÃÛáõÝ ¨ ³Õù³ï³Ù»ï ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ¦, ºñ¨³Ý 2005, 
¿ç 25-27: 
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հաճախ թանկարժեք է լինում և հիվանդների համար հիմնականում անիրատեսական: 

Այս պարագայում շատերը գերադասում են «ջայլամի դիրքորոշումը»` գերադասելով 

չիմանալ իրենց հիվանդության մասին, քան իմանալով` չկարողանալ բուժվել դեղերի 

անմատչելիության պատճառով: 

ՀՀ-ում սոցիալապես անապահով ազգաբնակչության համար բժշկական  

ծառայությունների անմատչելիության մեկ այլ դրսևորում է հանդիսանում նաև տնային 

տնտեսությունների առողջապահության ծառայություններից օգտվելու համար 

կատարված «աղետալի» ծախսերը (տնային տնտեսությունների կողմից կատարված 

առողջապահական ծախսերը համարվում են աղետալի, եթե դրանք գերազանցում են 

աղքատության շեմը գերազանցող եկամտի 40%-ը52): 2013 թ-ին Հայաստանի տնային 

տնտեսությունների շրջանում անցկացված առողջապահական ծախսերի վերաբերյալ 

հարցման արդյունքների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանի տնային 

տնտեսությունների շուրջ 17%-ը կատարել է առողջապահական աղետալի ծախսումներ, 

եթե հաշվարկման հիմքում կիրառենք ծայրահեղ աղքատության շեմը և 31%-ը, եթե 

հաշվարկման հիմքում կիրառենք աղքատության շեմը53:  Սա չափազանց բարձր 

ցուցանիշ է, եթե հաշվի առնենք, որ, ընդհանուր առմամբ, արդյունաբերական 

երկրներում, որտեղ զարգացած են ազգային առողջապահական կամ սոցիալական 

ապահովագրության համակարգերը, տարվա կտրվածքով առողջապահական 

«աղետալի» ծախսեր են կատարում տնային տնտեսությունների ոչ ավել, քան 1%-ը54: 

Նույնիսկ ԱՄՆ-ում, որտեղ կա չապահովագրված բնակչության լուրջ խնդիր, 

առողջապահական «աղետալի» կատարում են միայն տնային տնտեսությունների 1%-ը: 

Բացի այդ պետք է նկատի ունենալ, որ ամեն տարի պետական նպատակային 

ծրագրով պլանավորվածից ավելի շատ դեպքեր են սպասարկվում պետական 

պատվերի շրջանակներում, ինչի արդյունքում յուրաքանչյուր տարի «Պետական բյուջեի 

52§àñù³Ý »Ý ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Í³ËëáõÙÝ»ñÇ µ»éÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ¦, USAID,  ºñ¨³Ý 
2008, ¿ç 18: 
 
53²Û¹ÇÝÛ³Ý È.,üÇÉÇ ü., §Ð³Û³ëï³ÝáõÙ µáõÅÍ³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó û·ïí»Éáõ Ù³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ñ¹³ñ³óÇáõÃÛáõÝÁ. 
³ñ¹Ûáù Ï³ ³é³çÁÝÃ³ó¦, ºñ¨³Ý 2010, ¿ç 26-29: 
54Ke Xu, David B Evans, Mrs Kei Kawabata MALD, Riadh Zeramdini, Jan Klavus, Christopher J.L. Murray MD “Household 
catastrophic health expenditure: a multicountry analysis”, The Lancet 12.06.2003,  page 111-117: 
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մասին» ՀՀ օրենքում կատարվում են համապատասխան վերաբաշխումներ: Այսպես, 

2013 թ-ին պետության կողմից երաշխավորված անվճար հիվանդանոցային բժշկական 

օգնության և սպասարկման համար կնքված պայմանագրային գումարների 

շրջանակներում կատարված փաստացի աշխատանքների արդյունքներն ամփոփելիս 

պարզ դարձավ, որ տարվա վերջին պայմանագրային գումարները գերակատարվել են 

շուրջ 1.45 մլրդ դրամով, ինչը կազմում է հիվանդանոցային սպասարկման համար 

կնքված պայմանագրային գումարների 6.5%-ը: Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական 

սպասարկման համար կնքված պայմանագրային գումարները գերակատարվել են 

շուրջ 240.0  մլն դրամով, ինչը կազմում է ընդհանուր պայմանագրային գումարի 1.4%-ը: 

Ընդհանուր առմամբ գերակատարումը կազմում է 1.68 մլրդ դրամ, կամ կնքված 

պայմանագրային գումարի 4.3%-ը: Պետք է նաև նշել, որ բյուջեի վերաբաշխման 

արդյունքում հիվանդանոցային օղակում փոխհատուցվել է գերակատարված 

գումարներից 938.7 մլն դրամ, իսկ ամբուլատոր-պոլիկլինիկական օղակում` 156.5 մլն 

դրամ: Այսինքն ընդհանուր առմամբ չի փոխհատուցվել  շուրջ 584.8 մլն դրամ, որը 

կազմում է 5000-5500 հիվանդանոցային դեպք: 

Ամփոփելով վերը նշվածը` պարզ է դառնում, որ հասարակության առողջության 

պահպանման, բժշկական ծառայությունների մատչելիության ապահովման համար 

միայն պետական բյուջեից հատկացվող ֆինանսական միջոցները բավարար չեն, 

ուստի անհրաժեշտ է մշակել և ներդնել ֆինանսավորման նոր աղբյուրներ, նոր 

մեխանիզմներ:  

Որպես ՀՀ առողջապահության ոլորտի ֆինանսական ռազմավարության 

արդյունավետությունը նվազեցնող գործոն կարելի է դիտարկել գնագոյացման 

մեթոդների և մեխանիզմների անկատարությունը: 

Գնագոյացումը իրենից ներկայացնում է գների ձևավորման համար հաջորդական 

իրականացվող գործընթաց: Այն բաղկացած է մի քանի փուլերից` 

1.      Գնագոյացման նպատակների և խնդիրների սահմանում – այս փուլում պետք 

է հստակ գիտակցել, որ գինը հանդիսանում է եկամուտների, նրա գործունեության, 

աշխատանքի մեթոդների վրա ազդող ուղղակի գործոն: 
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2.      Պահանջարկի գնահատում – տվյալ ապրանքի կամ ծառայության գինը և 

պահանջարկը գտնվում են հակադարձ կախվածության մեջ, հետևաբար անհրաժեշտ է 

առանձնացնել տարբեր ծառայությունների նկատմամբ պահանջարկը, դրանց 

էլաստիկությունը: Պահանջարկի հիման վրա ձևավորվում է ապրանքի առավելագույն 

գինը: 

3.      Առաջարկի գնահատում - այս փուլում ձևավորվում է ապրանքի կամ 

ծառայության նվազագույն գինը: 

4.      Գնագոյացման մեթոդների ընտրություն: 

5.      Գնի տարբերակների հաշվարկում: 

6.      Լրացուցիչ գործոնների վերլուծություն - բացահայտվում են գնի վրա ազդող 

այլ գործոնները` հարկերի ծանրությունը, պետական կարգավորման մեխանիզմները և 

այլն: 

7.      Վերջնական գնի սահմանում55: 

Այս փուլերը փոխադարձորեն կապված են միմյանց և դրանցից մեկի անտեսումը 

հանգեցնում է  գնագոյացման ամբողջ գործընթացի արդյունավետության նվազմանը: 

Գնագոյացման գործընթացի առանձնահատկությունը առողջապահության 

ոլորտում հիմնականում արտահայտվում է պահանջարկի և առաջարկի գնահատման 

մեջ: 

Առողջապահությունում պահանջարկն ավելի համառոտ կերպով կարելի է 

բնորոշել որպես վճարունակ պահանջմունք: Ապարդյուն է որոշել պահանջարկի 

մեծությունն առանց գնի, քանի որ այն փոփոխվում է` ծառայությունների գներից 

կախված: Տվյալ կախվածությունն իր արտահայտությունն է գտնում պահանջարկի 

գործողության օրենքում. այլ հավասար պայմաններում բժշկական ծառայությունների 

պահանջարկը փոփոխվում է գներից հակադարձ կախվածությամբ: Դա հասկանալի է, 

քանի որ որքան ցածր է բժշկական ծառայությունների գինը, այնքան ավելի մեծ թվով 

հիվանդներ կցանկանան ստանալ բժշկական օգնություն: Սակայն առողջապահության 

շուկայում մատուցվող ծառայությունների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ օրինակ 

գինեկոլոգիական ծառայությունն` այդ թվում ծննդօգնությունն, ունի կայուն 

55 “Экономика здравоохранения” Под редакцией Шеймана И. М., Москва 2001,  стр  218-219: 
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պահանջարկ, և էական տեղաշարժեր բժշկական այս ծառայության հետ կապված 

մատչելիության տեսանկյունից չեն նկատվում: Ի հակադրություն դրան, չնայած սիրտ-

անոթային հիվանդությունների թիվը նույնպես գրեթե կայուն է և ունի նաև որոշակի 

աճի միտում, և, մասնավորապես, սրտի վիրահատության պահանջարկն աճում է, 

սակայն Հայաստանի Հանրապետությունում առողջապահության ֆինանսավորման 

ներկայումս գործող համակարգի պայմաններում մատչելիության մասին խոսք լինել չի 

կարող: 

Բացի պահանջարկի վրա գների ազդեցությունից, անհրաժեշտ է նաև 

առանձնացնել դրա վրա ակտիվ ներգործություն ունեցող այլ գործոնները: Թեև 

առաջին հայացքից թվում է, թե միայն գինն է ակտիվորեն ազդում բժշկական 

ծառայությունների պահանջարկի վրա, սակայն գործնականում ոչ սակավ (նույնիսկ 

հնարավոր է, որ ավելի մեծ) ազդեցություն են թողնում այլ գործոնները, որոնց 

արդյունքը միանգամից հնարավոր չէ կանխորոշել: Պահանջարկի վրա կարող են 

ներգործել նաև հետևյալ գործոնները. 

• բնակչության եկամուտների մակարդակը (որքան մեծ է եկամուտը, այնքան 

ավելի մեծ է հավանականությունը, որ բժշկական օգնություն ստանալու համար կդիմեն 

ավելի մեծ թվով հիվանդներ), 

• բնակչության կառուցվածքային փոփոխությունները (օրինակ` բնակչության 

ծերացումն ավելացնում է պահանջվող բժշկական դեղորայքի և մատուցվող 

ծառայությունների ծավալները), 

• գեղեցիկ և նորաձև լինելը (օրինակ` արհեստական եռուզեռը` կապված 

պլաստիկ վիրահատությունների հետ), 

• բժշկական ծառայությունների նկատմամբ «պահանջարկի ուռճացումը» 

(երբեմն բժիշկներն իրենց խորհուրդներով, ախտորոշումներով ընդունակ են 

ավելացնելու բժշկական ծառայությունների պահանջարկը), 

• գործունեության ծավալումը և այլ56: 

56Трушкина Л., Тлепцеришев Р., Трушкин А., Демьянова Л., Малахова Н., “Экономика и управление 
здравохранением”, Ростов-на-Дону 2005, стр 342:   
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Տնտեսագիտական գրականությունում առաջարկվում է որոշակի ժամանակահատվածում 

(օրինակ` մեկ տարի) հիվանդների կողմից բժշկական հաստատություններին դիմելու դեպքում 

պահանջարկը հաշվարկել հետևյալ բանաձևով. 

C = N * n, 

որտեղ C - բժշկական ծառայությունների պահանջարկն է, N - բուժվող 

հիվանդների թիվը, n - բժշկական ծառայություններ ստանալու համար դիմողների 

միջին գործակիցը: 

Չնայած այն հանգամանքին, որ բժշկական հաստատությունը չի կարող ազդել 

բուժվող հիվանդների թվի (N) վրա, գների միջոցով կարող է փոփոխվել բժշկական 

ծառայությունների ձեռք բերման միջին գործակիցը (n)` կախված գովազդային 

գործունեության ծավալումից և բժշկական ծառայությունների առաջխաղացումից: 

Բժշկական ծառայությունների գների հաշվարկման ժամանակ անհրաժեշտ է 

ուշադրություն դարձնել նաև մի այնպիսի պարամետրի վրա, ինչպիսին առաջարկն է. 

բժշկական ծառայությունների այն քանակը, որը բժշկական հաստատությունն 

ընդունակ է մատուցել որոշակի ժամանակաշրջանի ընթացքում, որոշակի գնով: 

Չպետք է մոռանալ, որ բժշկական հաստատությունների կողմից ծառայությունների 

մատուցման առաջարկը կախված է ոչ միայն դրանց գներից, այլ նաև մի շարք այլ 

գործոններից. 

• տարաբնույթ ծառայություններ մատուցող բժիշկների թվաքանակ, 

• բժշկական սարքավորումների արժեք (որի սպասվող աճը վերջին հաշվով 

կրճատում է բժշկական ծառայությունների առաջարկը), 

• կատարելագործված, եզակի սարքավորումների ներդրում (այդ դեպքում 

նվազում են ծախքերը, և այլ հավասար պայմաններում իրականացվում է բժշկական 

ծառայությունների ավելի մեծ ծավալի մատուցում), 

• հարկեր (որոնց աճը նվազեցնում է առաջարկը): 

Ներկայումս ՀՀ առողջապահության ոլորտի գնագոյացման գործընթացը 

մեծամասամբ հիմնված են «վերից վար» մոտեցման վրա, ընդ որում ֆինանսավորման 

նորմատիվները և գները սահմանվում են` ելնելով պետական բյուջեի ծավալներից: 

Տվյալ տարվան հաջորդող տարվա բյուջեի կազմման շրջանակներում ՀՀ ֆինանսների 
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նախարարությունը ՀՀ առողջապահության նախարարությանն է ներկայացնում 

առողջապահությանը հատկացվելիք բյուջետային միջոցների ծավալը: ՖՆ-ի 

նախահաշիվը հիմնված է ՄԺԾԾ-ի եռամյա պլանի վրա, որը յուրաքանչյուր տարի 

հաստատվում է ՀՀ կառավարության կողմից և ենթակա է վերանայման` երկրի 

տնտեսական աճի ակնկալվող մակրոտնտեսական ցուցանիշներին համապատասխան: 

Այնուհետև ՀՀ ԱՆ-ը բաշխում է ՖՆ-ի կողմից ներկայացված բյուջետային միջոցները 

ՀԾՓ-ի տարբեր բաղադրիչերի միջև, ինչպես նաև տվյալ տարվա համար 

նախատեսվող պետական առողջապահական նպատակային ծրագրերի համաձայն, 

որից հետո ՖՆ-ին է տրամադրում առողջապահության համակարգի մանրամասնորեն 

մշակված բյուջեի նախագիծը: Այսինքն, ինքնարժեքի հաշվարկման ներկա 

գործընթացը մեծամասամբ հիմնված է առկա միջոցների վրա և զարմանալի չէ, որ 

տարվա ընթացքում հնարավոր են գների և ֆինանսավորման ծավալների 

վերանայումներ: Չնայած, ակնհայտ է, որ առանց ծախսերի իրական գնահատման և 

կլինիկածախսային խմբավորման կամ բժշկատնտեսագիտական ստանդարտների 

կիրառման, առողջապահական ծառայությունների ինքնարժեքի հաշվարկումը և 

գործող գնային քաղաքականությունը դեռևս կկրեն առողջապահության առկա 

համակարգի պահպանման և որոշակի ծախսերի փոխհատուցման դեր: 

Հաշվի առնելով վերը նշվածը, կարելի է եզրակացնել, որ առողջապահության 

համակարգի ֆինանսավորման մեխանիզմների լուրջ վերանայումը և նոր, 

ժամանակակից մոդելների կիրառումը հանդիսանում է ժամանակի հրամայականը: 

Գործող ֆինանսական աղբյուրը կամ աղբյուրները կարիք ունեն ավելացման, որը 

պետք է բերի առողջապահության ընդհանուր պաշտոնական մուտքերի ավելացման, 

որն իր հերթին կապահովի բուժօգնության մատչելիության ու համակարգի 

գործունեության արդյունավետության բարձրացումը: 
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ԳԼՈՒԽ 3. ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

  

3.1. Կամավոր բժշկական ապահովագրության ներդրման հնարավորություններն ու 

զարգացման հեռանկարները 

   

Բժշկական ապահովագրական շուկայի առաջընթաց զարգացումը, տարբեր 

բնագավառներում ձեռնարկատիրական գործունեության ոլորտի ընդլայնումը, 

էականորեն անհրաժեշտ են դարձնում կամավոր բժշկական 

ապահովագրության(ԿԲԱ)  գործնական կիրառման հնարավորությունները:     

ՀՀ-ում առողջապահական համակարգի ֆինանսավորման սահմանափակության 

պայմաններում ԿԲԱ մոտ ապագայում ծավալումը հանդիսանում է բնակչության և 

գործատուների դրամական միջոցների    ներգրավման կարևոր  մեխանիզմը: 

ԿԲԱ համակարգին բնորոշ է մատուցվող ծառայությունների ծավալի և արժեքի 

կախվածությունն ապահովագրական hատկացման չափից: Որքան բարձր է 

ապահովագրական վկայականի գինը, այնքան կայուն են համապատասխան 

բուժօգնություն ստանալու երաշխիքները: Այն անձանց համար, որոնց հիվանդանալու 

հավանականությունը մեծ է, ԿԲԱ համակարգն ապահովում է բժշկական 

ծառայություններից օգտվելու առավել բարենպաստ ֆինանսական պայմաններ, քան 

ուղղակի վճարումը: Բացի այդ, ապահովագրողները սովորաբար ստանձնում են 

հաճախորդների շահերին առնչվող բազմաթիվ կազմակերպչական գործառույթներ՝ 

լավագույն բուժհաստատություններում բուժօգնության տրամադրման ապահովում, 

բուժման որակի փորձաքննության իրականացում: Մեծ թվով մարդկանց միջև ռիսկի 

վերաբաշխման արդյունքնում ապահովագրությունը հիվանդների համար դառնում է 

ավելի մատչելի:                                          

Ինչպես ամբողջ աշխարհում, Հայաստանում նույնպես ԿԲԱ իրականացնող 

ապահովագրական ընկերությունները բժշկական կազմակերպության հետ կնքում են 
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պայմանագիր` անհրաժեշտության դեպքում ապահովագրված անձանց 

համապատասխան բուժօգնություն ցուցաբերելու նպատակով: 

Ապահովագրական ընկերությունները պայմանագրեր են կնքում և՛ պետական, և՛ 

մասնավոր բուժհիմնարկների հետ (ՀՀ-ում ապահովագրական ընկերությունների 

սեփականություն հանդիսցող բուժհիմնարկներ չկան): 

Ապահովագրական պատահարի տեղի ունենալու դեպքում ապահովագրված 

անձինք պարտավոր են առաջին հերթին դիմել ապահովագրական ընկերության հետ 

պայմանագիր կնքած բուժհիմնարկներ (բացի անհետաձգելի դեպքերից)` անհրաժեշտ 

բուժօգնություն ստանալու համար, քանի որ այդ բուժհիմնարկին դիմելը հանդիսանում 

է բուժօգնության ծախսերի դիմաց լրիվ փոխհատուցում ստանալու  կարևոր 

նախապայման: Պայմանագրով սահմանվում են գործող վարձացուցակները, որոնց 

չափը սովորաբար կարգավորվում է, բուժօգնության գները, դրանց կազմակերպաման 

կարգը և այլն: Ապահովագրության վճարի չափը որոշվում է սպասվող ծախսերի և 

նրանց ընդհանուր թվի հարաբերությամբ: Նաև կարող է սահմանվել ստանդարտ 

ապահովագրության վճար բոլոր հաճախորդների համար: Ինչ վերաբերում է 

փոխհատուցումների իրականացման կարգին, կարող ենք ասել, որ վերը նշված 

մեխանիզմները գործում են նաև ՀՀ-ում, սակայն այստեղ գերակշռում և հիմնականում 

կիրառվում է ավանդական մեթոդը (ապահովագրվածը կրում է բուժման ծախսերը, 

այնուհետև հաշիվ է ներկայացնում ապահովագրական ընկերությանը):     

 Ըստ բնակչության տարիքային և կարիքավորների խմբերի՝ ապահովադիրների 

ռիսկերն ու ծախսերի ծավալները տարբերվում են: 

Կարիքավորների համար ԿԲԱ-ն մատչելի դարձնելու նպատակով 

ապահովագրական կազմակերպությունը գնահատում է բնակչության տարբեր խմբերի 

ռիսկերը և սահմանում ապահովագրական վճարի տարբերկաված դրույքներ, որոնք 

ուղիղ համեմատական են նրանց հիվանդանալու հավանականությանը: 

Ապահովագրավճարի ստանդարտ դրույքի դեպքում տուժում են բնակչության 

ցածր ռիսկային խմբերը, քանի որ ստիպված են սուբսիդավորել բարձր ռիսկային 

խմբերին: Այդ դեպքում նրանք կարող են հրաժարվել ապահովագրական ծրագրից, 

որը ստիպում է ապահովագրական կազմակերպությանը կիրառել տարբերակված 
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դրույքներ:  Նաև կարևոր խնդիր է համարվում այն, որ ապահովագրական 

կազմակերպությունները կարող են ընտրել բնակչության ցածր ռիսկային խմբեր: Այդ 

պատճառով բազմաթիվ երկրներում այն արգելված է:                                       

ԿԲԱ ծրագրի մի մասը պետական ծրագրերին փոխարինում է միայն առավել 

ունևոր անձանց սահմանափակ շրջանակի համար: Ընդհանուր առմամբ, այն չի կարող 

փոխարինել առողջապահության հանրային ֆինանսավորման համակարգին նախ և 

առաջ այն պատճառով, որ կամավոր բժշկական ապահովագրության ծրագրերը չեն 

ընդգրկում բուժօգնության բոլոր ձևերն ու բնակչության բոլոր խավերը: 

Թեև ԿԲԱ համակարգն ընդլայնում է բուժօգնության կարիքն ավելի շատ զգացող 

անձանց` առողջ խավերի հետ ռիսկերը կիսելու հնարավորությունը,  սակայն, միևնույն 

է, պահպանում է մատուցվող ծառայությունների ծավալի կախվածությունը մարդու 

վճարունակությունից և չի ընդգրկում բուժօգնության բոլոր տեսակները: Միաժամանակ 

ԿԲԱ  համակարգը նախատեսում է առավել մատչելի բուժօգնություն, քան դա տեղի է 

ունենում քաղաքացիների կողմից ուղղակի վճարումների դեպքում: 

Հայաստանում դեռ չի գործում պարտադիր բժշկական ապահովագրությունը: ՀՀ-

ում իրականացվում է բժշկական ապահովագրության միայն կամավոր տեսակը, որը, 

սակայն, դեռ գտնվում է սաղմնային վիճակում: ՀՀ-ում ԿԲԱ փաթեթում ընդգրկվում են 

ինչպես պետության կողմից չփոխհատուցվող բժշկական  կամ ոչ բժշկական 

ծառայություններ, այնպես էլ ՀԾՓ-ում ընդգրկված ծրագրեր: 

Կամավոր բժշկական ապահովագրությունը ՀՀ-ում սկսել է կիրառվել           1999թ.-

ից: ՀՀ-ում կամավոր բժշկական ապահովագրության զարգացմանը խոչընդոտում են 

մի շարք հանգամանքներ, որոնցից, որպես գլխավորներ, կարող ենք առանձնացնել.     

     ա) բնակչության բացարձակ մեծամասնությունը, լավատեղյակ լինելով 

բուժհիմնարկներում տիրող իրավիճակին` կապված բուժման ծախսերի 

փոխհատուցման ոչ պաշտոնական մեխանիզմների գերակայության հետ, չի վստահում 

ապահովագրական բուժօգնության գաղափարին, քանի որ վստահ չէ առանց հավելյալ 

վճարների լիարժեք բուժում ստանալու հնարավորության վրա,    
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բ) գործող հարկային օրենսդրությունը (մասնավորապես «Եկամտահարկի մասին» 

օրենքը) պարունակում է այնպիսի նորմեր, որոնք չեն շահագրգռում իրավաբանական 

անձանց ապահովագրելու իրենց աշխատակիցների առողջությունը,  

գ) Հայաստանում բնակչության զգալի մասն անվճարունակ է և գերադասում է 

առկա սուղ միջոցներն ուղղել նվազագույն կարիքների բավարարմանը,                

դ) Հայաստանում բնակչության մեծամասնությունը  թյուր պատկերացումներ ունի 

ընդհանրապես ապահովագրության վերաբերյալ, դրա իմաստի և առավելությունների 

վերաբերյալ: 

Կամավոր բժշկական ապահովագրության ընկերությունների հիմնական մասն իր 

հաճախորդներին առաջարկում է բժշկական ապահովագրության մի քանի տեսակներ, 

որոնք տարբերվում են ծառայությունների ծավալով և ապահովագրավճարների 

չափերով: Հաճախորդները կարող են ընտրություն կատարել իրենց առողջական 

պահանջներից և ֆինանսական հնարավորություններից ելնելով: Ապահովագրական 

բուժօգնության ծրագրերը ներառում են ամբուլատոր և հիվանդանոցային 

պայմաններում ցուցաբերվող բուժօգնությունը որոշակի բացառություններով: Մինչ 

ապահովագրվելու պահը գոյություն ունեցող հիվանդությունների բուժումը չի 

փոխհատուցվում, ինչպես նաև բժշկական ցուցումներով չպայմանավորված 

բուժօգնությունը, օր.՝ կոսմետիկ վիրաբուժությունը: Ապահովագրական որոշ 

ընկերություններ սահմանափակում են ապահովագրվողների առավելագույն տարիքը ՝ 

60, 65, 70: 

ՀՀ-ում ԿԲԱ-ն ներկայումս նոր է զարգանում: Նման գնահատականի համար հիմք 

է հանդիսանում բնակչության ընդգրկվածության աստիճանի գնահատումը, որը չի 

անցնում բնակչության ընդհանուր թվաքանակի 1%-ը: Իսկ բժշկական 

հաստատություններ դիմած անձանց ընդհանուր թվաքնակում ապահովագրված 

անձանց տեսակարար կշիռը չի անցնում 3-ից 5 %-ը: Անհատ անձիք, որոնք 

ապահովագրում են իրենց կամ իրենց ընտանիքին, շատ քիչ են: 

ԿԲԱ գծով շուկայում առաջարկվող ծառայությունների ծավալն ու որակը կարող է 

բարելավվել բնակչության զգալի զանգվածների ընդգրկման և մրցակցության 
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ուժեղացման դեպքում, ինչը կհանգեցնի ապահովագրական ընկերությունների ռիսկի 

նվազեցմանն ու առաջարկվող ծառայությունների փաթեթի ընդլայնմանը: 

«Էրմեդ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը առաջինն էր ՀՀ-ում 

ապահովագրական ընկերություններից, որը սկսեց իրականացնել միայն բժշկական 

ապահովագրություն: Այս ընկերությունը գործում էր 1999թ.-ից մինչև 2006թ.-ն: 

«Էրմեդը» ՀՀ-ում միակ կազմակերպությունն էր, որն ապահովում էր 

բարձրակարգ ապահովագրական բժշկական օգնություն: Այն հանդիսանում էր 

ԱՐՍՄԵԴ բժշկական կորպորացիայի անդամ: 

2017թ.-ի տվյալներով ՀՀ-ում ԿԲԱ գծով իրենց հաճախորդներին ծառայություններ 

են առաջարկում հետևյալ ապահովագրական ընկերությունները`57 

• «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ապահովագրական ՓԲԸ 

• «Ռոսգոսստրախ- Արմենիա» ապահովագրական ՓԲԸ 

• «Նաիրի Ինշուրանս» ապահովագրական ՓԲԸ 

• «Սիլ Ինշուրանս» ապահովագրական ՓԲԸ 

• «Ռեսո» ՓԲԸ 

• «Արմենիա ինշուրանս» ՍՊԸ 

Շուկայում գործող մասնավոր ապահովագրական ընկերությունների մի մասը 

զբաղվում է ԿԲԱ ծառայությունների տրամադրմամբ իր հաճախորդներին, սակայն 

բնակչության ընդգրկումն այդ բնագավառում դեռ խիստ սահմանափակ է: ԿԲԱ-ից 

հիմնականում օգտվում են առանձին ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների 

աշխատակիցները, բժշկական ապահովագրություն իրականացնողները հիմնականում 

գործատուներն են, և հիմնական համագործակցությունը կորպորատիվ 

հաճախորդների շրջանակներում է իրականացվում: 

Դրանով է պայմանավորված, որ ապահովագրվածների մեծ մասն ապրում է 

Երևանում, և նրանք համարվում են համեմատաբար բարձր եկամուտ ունեցողները: 

Այսինքն` որպես ապահովադիրներ հանդես են գալիս գործատուները, որոնք 

հիմնականում արտասահմանյան կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն են, և 

որոնց մեջ արմատացած է առողջության ապահովագրություն հասկացությունը: 

57 ²ÕµÛáõñÁ` www.cba.am, http://www.moh.am 
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Սակայն, կան կորպորատիվ հաճախորդներ, որոնք տեղական 

կազմակերպություններից են, և այս առումով դրական միտում է նկատվում: 

Ապահովագրավճարի չափը սահմանելիս ընկերություններն առաջնորդվում են 

ինչպես հնարավոր փոխհատուցումների հաշվարկով, այնպես էլ շուկայում առկա 

վճարունակ պահանջարկի գնահատումներով: Եվ, քանի որ ԿԲԱ գծով 

ապահովագրական ընկերությունների հիմնական հաճախորդները հանդիսանում են 

իրավաբանական անձիք, ապահովագրավճարների չափը որոշելիս ապահովագրական 

ընկերությունները հաշվի են առնում նաև այդ կազմակերպություններում 

աշխատավարձի միջին մակարդակը: Գործատուի կողմից աշխատակիցների 

ապահովագրությունը կրում է կամավոր բնույթ, այսինքն` աշխատողը կարող է նաև 

հրաժարվել դրանից, սակայն, իրականում նման երևույթներ չեն դիտարկվում, քանի որ 

աշխատողի կողմից այդ ապահովագրությունը դիտվում է որպես լրացուցիչ 

սոցիալական երաշխիք աշխատակիցների համար: 

Ապահովագրավճարները սահմանվում են կամ ըստ տարիքային խմբի, կամ 

երեխաների համար կիրառվում են զեղչեր, իսկ ծերերի համար` հավելավճարներ:  

Տարիքային դասակարգման  դեպքում միջին և ավագ տարիքի(60-ից բարձր) անձանց 

ապհովագրավճարները 2.5-ից 3 անգամ տարբերվում են: 

Նախկինում ընկերությունների ցանկը քիչ ավելի ընդարձակ էր: Այսօր ավելի քիչ 

են, քանի որ մյուսները դրանից հրաժարվելու իրենց օբյեկտիվ պատճառներն ունեն, 

օրինակ` բժշկական ծառայությունների մատուցման ոլորտում այսօր իրենք խնդիրներ 

են տեսնում թե՛ կազմակերպչական, թե՛ թափանցիկության տեսանկյունից և 

համակարգային փոփոխություններ են ակնկալում ծառայության այդ տեսակը 

իրականացնելու համար: 

Այնուամենայնիվ, տարեցտարի ավելանում են բժշկական ապահովագրության 

գծով կնքվող ընդհանուր պայմանագրերի թիվը, օր՝ եթե դրանց ընդհանուր թիվը 

2006թ.-ին  կազմել է 962, ապա 2008թ.-ին 1935-ից ավել էր, իսկ 2014թ-ի վերջին այն 

կազմել է 8261: 

Այժմ ներկայացնենք Հայաստանում ԿԲԱ ծառայություններ առաջարկող վերը 

նշված ընկերություններում գործող բժշկական ապահովագրության 
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ծրագրերը,առաջարկվող  ծառայությունները:  «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ բժշկական 

ապահովագրություն ստանալու համար կարող են դիմել և ́  ֆիզիկական, և ́  

իրավաբանական անձինք: Ֆիզիկական անձանց համար այստեղ գործում են 

ապահովագրության 3 ծրագրեր` «Կլասիկ», «Գլոբալ» և «Էքսկլյուզիվ»: 

Իրավաբանական անձանց համար այդ 3 ծրագրերից բացի գործում են նաև ևս 2 

ծրագիր` «Էկոնոմ» և «Հիմնական»: 

«ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ կողմից առաջարկվող բժշկական ծառայությունների 

ցանկը բավականին ընդարձակ է: Այն իր մեջ ներառում է անհետաձգելի  

բուժօգնության փաթեթ, ամբուլատոր պոլիկնինիկական փաթեթ, ստացիոնար փաթեթ, 

տարեկան պրոֆիլակտիկ քննության փաթեթ: 

«ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ-ն համագործակցում է ՀՀ-ում գործող մի շարք 

բժշկական հաստատությունների հետ, ինչպիսիք են «Էրեբունի» , «Նաիրի», 

«Արմենիա»,«Նորք Մարաշ» բժշկական կենտրոնները, «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» 

կլինիկան, «ՄԵԴԱՍԻՍՏ» ամբուլատոր կենտրոնը, «Մեդլայն» բժշկական կենտրոնը, 

«Արմա» պոլիկլինիկական կենտրոնը, «Հելիոս» ախտորոշիչ լաբորատարիան, 

«Մեդգենետիկա» ախտորոշիչ լաբորատարիան, «Պրոմտեստ» ախտորոշիչ 

լաբորատարիան և այլն: 

«ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ-ում սահմանված են բժշկական ապահովագրության 

գծով ապահովագրավճարների սահմանաչափ, ըստ որի` նվազագույն 

ապահովագրավճարը կազմում է 33359 ՀՀ դրամ, իսկ առավելագույնը` 494214 ՀՀ 

դրամ: Այստեղ ապահովագրված անձի ընտանիքի անդամները ունեն զեղչեր( կին 

(ամուսին) ՝20%, երեխաներ ՝ մինչև 50%): 

«Ռոսգոսստրախ-Արմենիա»  ապահովագրական ընկերությունը բժշկական 

ապահովագրություն իրականացնում է 2008թ. 4-րդ եռամսյակից 

սկսած: Ռոսգոստրախ-Արմենիա-ն իր հաճախորդներին առաջարկում է  հետևյալ 

փաթեթները՝ բազային, բիզնես, էկոնոմ և լյուքս: 

«Նաիրի-Ինշուրանս»   ապահովագրական ընկերությունը առաջարկում է 

անհատական ապահովագրության հետևյալ փաթեթները՝  ստանդարտ, օպտիմալ, 

կոմպակտ և սոլիդ: Կախված ընտրված փաթեթներից՝ հատուցման ենթակա են 
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կանխարգելիչ բուժզննումը, ամբուլատոր ծառայություններ և ստոմատոլոգիական 

ծառայություններ: 

«Սիլ Ինշուրանս»-ը  համագործակցում է ՀՀ գրեթե բոլոր 

բուժհաստատությունների հետ՝ իր հաճախորդներին առաջարկելով հետևյալ 

փաթեթները՝  լյուքս, բազային, բիզնես և էկոնոմ: 

«Ռեսո» ապահովագրական ընկերությունն առաջարկում է հետևյալ ծրագրերը՝  1. 

անձնական բժիշկ, 2. կազմակերպության բժիշկ, 3. օգնություն տանը, 4. ամբուլատոր 

օգնություն, 5. ատամնաբուժական օգնություն, 6. շտապ բժշկական օգնություն, 7. 

հիվանդանոցային օգնություն, 8. ռեաբիլիտացիոն-վերականգնողական բուժում, 

9.հղիության և ծննդաբերության ընթացքի վերահսկում, 10. դեղորայքային 

ապահովում, որը հնարավոր է ընտրել միայն վերը նշված ծրագրերից  ցանկացածի 

հետ համադրության պարագայում:  

  «Արմենիա-ինշուրանս» ապահովագրական ընկերությունն առաջարկում է 

սոցիալական փաթեթի շահառուի (պետական ծառայողի) առողջության 

ապահովագրության փաթեթներ՝ կլասիկ,  դենտ կլասիկ և մինի դենտ տեսակների: 

Ապահովագրական ընկերությունը համագործակցում է  «Էրեբունի» բժշկական 

կենտրոն ՓԲԸ, «Նաիրի» բժշկական կենտրոն ՓԲԸ, «Շենգավիթ» բժշկական կենտրոն 

ՓԲԸ, «Արմենիա» հանրապետական բժշկական կենտրոն ՓԲԸ, «Իզմիրլյան» 

գիտաբժշկական կենտրոն ՓԲԸ, «Վ.Ա.Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության 

ազգային կենտրոն» ՓԲԸ, «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բշժկական 

հանալսարան»ՊՈԱԿ-ը(բացառությամբ ատամնաբուժական ծառայությունների), 

«Դիագնոստիկա» բժշկական միավորում ԲԲԸ և այլ բժշկական 

կազմակերպությունների հետ: 

   Ներկայացնենք 2014-2016թթ. նշված ապահովագրական ընկերությունների 

բժշկական ապահովագրության գծով ցուցանիշների վերլուծությունը58: 2016թ.-ի 

հունվարի մեկի դրությամբ  ընդհանուր ապահովագրական հատուցումների ծավալում 

ԲԿԱ մասնաբաժինը կազմել է 30.3%:  Հատուցման առավելագույն գումարը գրանցվել է 

«Ինգո Արմենիա»-ի մոտ: Այսպես, 2016թ.-ի հունվարի մեկի դրությամբ  շուկայի ԲԿԱ 

58Информационное агенство АРМИНФО, Рэнкинг страховых компаний Армении 2011, 2012, 2013г. 
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հատուցման ընդհանուր ծավալներում «Ինգո Արմենիա»-ի  մասնաբաժինը կազմել է 

32%: «Ինգո Արմենիա»-ի կողմից  ԲԿԱ գծով ընդունված 46361 հայտերից բավարարվել 

են 45882-ը՝ 99%: 

        2015թ-ին ապահովագրական ընկերությունների կողմից վճարված 

փոխհատուցումների ծավալը կազմել է 13.6մլրդ դրամ, ինչը 38.4%-ով զիջում է 2014թ-ի 

ցուցանիշին: ԲԿԱ գծով անկումը կազմել է 28,6%,  մինչև 3.2մլրդ դրամ: 2014թ-ին ԲԿԱ 

գծով  հատուցումները կազմել են 4.5 մլրդ դրամ՝  2013թ-ի համեմատ նվազելով 27.2%: 

2016թ-ին ապահովագրական ընկերությունների կողմից վճարված փոխհատուցումների 

ծավալը աճել է 4.8%: ԲԿԱ հատվածում հատուցումների տարեկան դինամիկայի     

անկումը փոխարինվել է  14.1% աճով:  2016թ-ի հունվարի մեկի դրությամբ, ԱրմԻնֆոյի 

տվյալների համաձայն, վերը ներկայացված ընկերությունների կողմից վճարված 

հատուցումների մեջ բժշկական ապահովագրության գծով հատուցումները կազմում են 

համապատասխանաբար` «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ»-33.6%, «Ռոսգոսստրախ-Արմենիա»-

22.4%,  «Սիլ Ինշուրանս»-39%, «Արմենիա-ինշուրանս»-6% , «Ռեսո»-4% , «Նաիրի-

Ինշուրանս»-21% : 

       2016թ.-ին հավաքագրված ապահովագրավճարների ընդհանուր գումարից 

առողջապահության ապահովագրության մասնաբաժինը կազմել է 18.9%, 2015թ-ի 

համեմատությամբ  ավելացել  է մոտավորապես 11%-ով: Իսկ հատուցումների 

ընդհանուր գումարը ավելացել է մոտ 44.9%-ով:  

     2016թ-ի հունվարի մեկի դրությամբ հավաքագրված ընդհանուր 

ապահովագրավճարների մեջ բժշկական ապահովագրության բաժինը 

ընկերություններում կազմել է համապատասխանաբար` «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ»-18%, 

«Ռոսգոսստրախ-Արմենիա»-13%, «Սիլ Ինշուրանս»-23%, «Արմենիա-ինշուրանս»-6.6% , 

«Ռեսո»-7% , «Նաիրի-Ինշուրանս»-23% : 

      Կամավոր բժշկական ապահովագրությունը կարող է  խթանվել, եթե որոշակի 

փոփոխություններ կատարվեն գործող օրենսդրական դաշտում: Նախ  շահութահարկի 

առումով ապահովագրական ընկերությունները գտնվում են նույն հարկային դաշտում, 

ինչ որ գործունեության այլ տեսակներով զբաղվող ընկերությունները, իսկ ԱԱհ 
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առումով ապահովագրական ընկերությունները գտնվում են ավելի բարենպաստ 

վիճակում, քանի որ ընդհանրապես չեն հարկվում այդ հարկատեսակով: 

 «Եկամտահարկի մասին» ՀՀ օրենքը պարունակում է որոշակի դրույթներ, որոնք 

խոչընդոտում են ապահովագրության զարգացմանը59:  

Խնդիրը կայանում է նրանում, որ աշխատակիցներին ապահովագրելու դեպքում 

գործատուի կողմից վճարված ապահովագրավճարը հարկվում է եկամտահարկով, այլ 

կերպ ասած` գործատուի կողմից ապահովագրվող քաղաքացին պարտավոր է վճարել 

հավելյալ եկամտահարկ իր իսկ աշխատավարձից: Նշված խնդիրը անդրադառնում է ոչ 

միայն աշխատողի, այլև գործատուի վարքագծի վրա, քանի որ օրենքի համաձայն` 

աշխատողների աշխատավարձից պահվող եկամտահարկի հաշվարկը, փաստացի 

գանձումն ու բյուջե փոխանցումը իրականացվում է հենց գործատուի կողմից` նախքան 

աշխատավարձի վճարումն աշխատողին: Այլ կերպ ասած` աշխատողներն 

անմիջականորեն չեն առնչվում եկամտահարկի վճարման գործընթացին և առձեռն 

ստանում են արդեն իսկ հարկված աշխատավարձը(մաքուր աշխատավարձը):  

Այսպիսով, այն գործատուները, որոնք ցանկանում են իրենց աշխատողներին 

տրամադրել ԿԲԱ, պետք է միաժամանակ իրենց վրա վերցնեն հավելյալ 

եկամտահարկի վճարումը, որպեսզի աշխատողները չզգան այդ հավելյալ հարկային 

բեռը և չստանան  ավելի  քիչ  աշխատավարձ:  Նման  մոտեցումը   տրամաբանորեն  

բացատրվում է նրանով, որ ԿԲԱ գործատուների կողմից դիտարկվում է` որպես 

աշխատողներին առաջարկվող հավելյալ «սոցիալական ապրանք», որն ուղղված է 

աշխատատեղերի գրավչության բարձրացմանը և ավելի արտադրողական 

աշխատանքի համար լրացուցիչ խթանների ստեղծմանը, ուստի այն չի կարող 

ուղեկցվել յուրաքանչյուր աշխատողի համար հիմնական խթանի` աշխատավարձի 

կրճատմամբ: Նաև  ապահովագրավճարները, հավասարեցվելով աշխատավարձին, 

դառնում են պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարի հաշվարկման 

օբյեկտ՝ լրացուցիչ հարկային բեռ ստեղծելով գործատուների համար:   

59úñ»ÝùÇ 6-ñ¹ Ñá¹í³ÍáõÙ ³ëíáõÙ ¿, áñ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó Ñ³ñÏíáÕ Ñ³Ù³Ë³éÝ »Ï³ÙïÇ Ù»ç ÙïÝáõÙ »Ý 
·áñÍ³ïáõÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó Ñ³Ù³ñ Ï³ï³ñí³Í ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ 
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóáõÙÝ»ñÁ: ê³Ï³ÛÝ ÝáõÛÝ ûñ»ÝùÇ 9-ñ¹ Ñá¹í³ÍáõÙ, áñÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ Ñ³Ù³Ë³éÝ 
»Ï³ÙïÇó Ï³ï³ñíáÕ Ýí³½»óáõÙÝ»ñÇ ó³ÝÏÁ, ÝáõÛÝå»ë Ýßí³Í »Ý  ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóáõÙÝ»ñÁ: 
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ԿԲԱ զարգացումը կխթանի նաև ապահովագրավճարների որոշակի չափի 

ազատումը հարկումից: Քանի որ դա մի կողմից ավելի բարենպաստ պայմաններ 

կստեղծի գործատուների և աշխատողների համար, որոնք ցանկանում են ունենալ 

բժշկական ապահովագրություն, և մյուս կողմից կնախատեսի այնպիսի մեխանիզմներ, 

որոնք կբացառեն հնարավոր չարաշահումները հարկերից խուսափելու առումով: 

Ապահովագրավճարների չվճարվող չափը պետք է որոշել՝ հիմնվելով ապահովագրված 

անձանց անհրաժեշտ բուժօգնության հնարավոր արժեքի կանխատեսման, ինչպես 

նաև հիվանդացության վիճակագրության վերլուծության հիման վրա: 

Այդ քայլը կատարելով` կարող է լուծվել նաև պարտադիր սոցիալական 

ապահովագրության վճարների խնդիրը: ԿԲԱ խթանման տեսանկյունից հարկային 

քաղաքականության հնարավոր վերանայումները քննարկելիս պետք է նկատի ունենալ, 

որ առավել արդյունավետ կլինեն այն քայլերը, որոնք ուղղված են գործատուների 

համար հավելյալ խթանների ստեղծմանը: Նման մոտեցումը հիմնավորվում է ինչպես 

միջազգային փորձով, այնպես էլ այն փաստով, որ գործատուների կողմից 

աշխատակիցների ապահովագրությունը, կրելով խմբային բնույթ, իջեցնում է 

ապահովագրողների ռիսկը և դրանով հնարավորություն ստեղծում նաև 

ապահովագրավճարների իջեցման համար: 

ՀՀ համար հիմնախնդիր է հանդիսանում նաև այն, որ ապահովագրավճարները 

բավական բարձր են, իսկ անվճարունակ խավն էլ  գերակշռող է: Սակայն  

առողջապահությունն է հենց թանկ հաճույք, ինչն էլ հանգեցնում է նաև բարձր 

ապահովագրավճարների սահմանմանը: Այդ համակարգը պահելու համար պետք են 

բժշկական պարագաներ, սարքավորումներ, անհրաժեշտ դեղորայք, որոնց հիմնական 

մասը ձեռք է բերվում միջազգային շուկայական գներով: 

Նաև բժշկական հաստատությունները ապահովագրական ընկերությունների հետ 

գնային քաղաքականությունը մշակելիս գները բարձր են սահմանում, որպեսզի 

վերջիններս կարողանան ծածկել հատուցումները: Այս պայմաններում արդեն 

ժողովրդի վճարունակության և ապահովագրական ընկերությունների առաջարկած 

գների միջև անհամապատասխանություն կա: Այժմ ԿԲԱ իրականացնող 

90 
 



կազմակերպությունները աշխատում ենք նվազեցնել սակագները, որպեսզի 

կարողանան աստիճանաբար ընդլայնել իրենց հաճախորդների ցանկը: 

ԿԲԱ զարգացման համար խիստ կարևոր է ԿԲԱ շրջանակներում ցուցաբերվող 

բուժօգնության ծրագրերի սահմանումը, պետության կողմից երաշխավորված 

բժշկական օգնության և հիմնական ծառայությունների փաթեթի (ՀԾՓ) հետ դրանց 

ճիշտ հարաբերակցության որոշումը: Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է 

տալիս, որ ԿԲԱ-ն խաղում է հիմնականում օժանդակ դեր` լրացնելով ՊԲԱ 

շրջանակներում տրամադրվող բուժօգնության ծավալները: Այլ կերպ ասած` ԿԲԱ-ով 

տրամադրվում են այն ծառայությունները, որոնք չեն մտնում ՊԲԱ ծրագրերի մեջ 

(կոսմետիկ վիրաբուժություն, թանկարժեք տեխնոլոգիաներ պահանջող բժշկական 

օգնության տեսակներ, ոչ բժշկական բնույթի լրացուցիչ ծառայություններ 

հիվանդանոցներում և այլն: Հայաստանի պայմաններում, հաշվի առնելով ՀԾՓ-ի 

շրջանակները, ինչպես նաև այդ ծառայությունների դիմաց պետության կողմից 

սահմանված գները` ԿԲԱ վերաբերյալ մոտեցումը  որոշ չափով տարբերվում է  

միջազգային փորձից: 

Հայաստանում ԿԲԱ զարգացման համար անհրաժեշտ նախապայմաններից է 

նաև ՀԾՓ-ի շրջանակների վերանայումը: Ապահովագրության զարգացման համար 

անհրաժեշտ է ստեղծել համապատասխան դաշտ, այսինքն` մարդիկ կապահովագրեն 

իրենց առողջությունը, եթե հստակ սահմանվի այն հիվանդությունների և բժշկական 

իրավիճակների ցանկը, որոնց դիմաց պետական բյուջեն չի փոխհատուցի բուժման 

արժեքը: Այդ առումով առավել կարևորվում է պետպատվերի կառուցվածքում 

ընդգրկված անհետաձգելի բուժօգնության փաթեթի վերանայումը, քանի որ հենց 

անհետաձգելի իրավիճակներն են հանդիսանում ԿԲԱ զարգացման հիմնական դաշտը: 

Անհետաձգելի բժշկական իրավիճակների մեջ մեծ տեսակարար կշիռ են կազմում 

դժբախտ դեպքերի (պատահարների հետևանքները, որոնք իրենց բնույթով 

անկանխատեսելի են և  առաջինն են ենթակա ապահովագրության: 

ԿԲԱ զարգացման համար մեծ նշանակություն ունի նաև բուժհիմնարկների 

գործունեության բարելավումը, բժշկական օգնության իրական, տնտեսագիտական 

հաշվարկներով հիմնավորված գների ներդրումը, ֆինանսական կառավարման 
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կատարելագործումը: Ապահովագրության նկատմամաբ բնակչության վստահության 

ամրապնդման համար սկզբունքային նշանակություն ունի բուժհիմնարկների 

հիմանական մասում արմատավորված ոչ պաշտոնական վճարների խնդրի լուծումը: 

Ապահովագրության համար վճարող անձը պետք է վստահ լինի, որ բուժօգնության 

համար դիմելիս նա այլևս ստիպված չի լինի լրացուցիչ ծախսեր կատարել, քանի որ 

հակառակ դեպքում ապահովագրվելը դառնում է անիմաստ: 

ԿԲԱ զարգացման համար մասնավորապես կարևոր է նաև ապահովագրական 

ընկերություններում բժիշկ-փորձագետների առկայությունը, որոնք պետք է 

համակարգեն ապահովագրված անձանց անհրաժեշտ բուժօգնության 

կազմակերպումը, վերահսկեն բուժօգնության գործընթացը, հետևեն դրա որակին և 

այլն: Կարևոր խնդիր է նաև նման մասնագետների որակավորման պարբերաբար 

բարձրացումը, միջազգային փորձին տիրապետելը: 

Ապահովագրական ընկերությունների գործունեության հետագա բարելավման 

համար էական դեր կարող է խաղալ նաև միասնական տեղեկատվական բազայի 

ստեղծումը, որտեղ կկուտակվի լիարժեք տեղեկատվություն ապահովադիրների, 

ապահովագրված անձանց, նրանց ապահովագրական ռիսկերի գնահատման, 

ապահովագրական դեպքերի և հատուցումների իրավիճակի մասին: Նման 

տեղեկատվական բազայի առկայությունը թույլ կտա ճիշտ գնահատել ռիսկերը, 

կիրառել տարբերակված մոտեցում ապահովագրավճարների սահմանման հարցում 

տարբեր ապահովադիրների նկատմամբ` ելնելով նրանց ապահովագրական առկա 

դրությունից: 

ԿԲԱ դերը և նշանակությունը բնակչության առողջության պահպանման 

տեսանկյունից կարող է լինել ապահովագրված անձանց մատուցվող բուժօգնության 

որակի և մատչելիության բարձրացումը, ապահովագրական ընկերությունների կողմից 

հիվանդությունների կանխարգելման և վաղ հայտանբերման ծրագրերի 

իրականացումը: ԿԲԱ ծառայություններ մատուցող ապահովագրական 

ընկերությունների ավելի ակտիվ համագործակցությունը բժշկական 

հաստատությունների հետ կօգնի «ծառայություն մատուցող-վճարող» նոր 
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հարաբերությունների ձևավորմանը, ինչպես նաև կարող է նպաստել բուժման 

չափորոշիչների մշակմանը: 

Այս ոլորտում մասնավորեցման գործընթացի արագացումը հնարավոր կդարձներ 

պետության կողմից ֆինանսավորվող միջոցների որոշ մասն ուղղել ընդհանուր 

առմամբ ապահովագրության կազմակերպման և զարգացման նպատակներին: 

Առողջապահության համակարգում մասնավորեցման գործընթացին խոչընդոտում են 

պետական թերֆինանսավորման արդյունքում բուժկազմակերպությունների ոչ լավ 

ֆինանսատնտեսական վիճակը, դրանց հիմնական միջոցների ֆիզիկական և 

բարոյական մաշվածությունը: Նաև ՀՀ-ում առողջապահական համակարգը 

ներուժային ռեգիոնալ տեսակետից բաշխված է խիստ անհամաչափ, հետևաբար 

առողջապահական հաստատությունների մասնավորեցումը ՀՀ-ում միատեսակ 

ռեգիոնալ ընդգրկում չի կարող ունենալ: 

Հատկապես գյուղական վայրերում անհրաժեշտ է բնակչության համար 

բժշկական օգնության որոշակի մատչելիությունը պետական ֆինանսավորման 

միջոցով և բացառել մասնավոր ֆինանսավորումից չափազանց կախվածության 

ռիսկային հեռանկարը:       

Մինչ ՊԲԱ համակարգի ներդրումը, ՀՀ-ն դեռ  պետք է կատարելագործի ԿԲԱ 

համակարգը: Այսօր ՀՀ-ում ԿԲԱ վկայագրեր ունեցող անձանց քանակը գերազանցում 

է 30.000-ը:  Այս ցուցանիշը համեմատելով ՀՀ բնակչության թվի հետ, պարզ է 

դառնում, որ ԿԲԱ-ի զարգացման համար դեռևս ժամանակ է պահանջվում: 

Առաջիկայում պետք է սահմանազատել  պարտադիր և մասնավոր կամ կամավոր 

ապահովագրման փաթեթները: Այս պարագայում պետությունը կարող է ուժեղ 

օրենսդրական դաշտի միջոցով կարգավորել և ավելի բարենպաստ դարձնել 

բժշկական ապահովագրության  մասնավոր շուկան՝ փորձելով վերացնել դրանց 

թերությունները: 
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3.2. ՀՀ առողջապահության ոլորտի ֆինանսավորման 

բարեփոխումների ռազմավարական ուղղությունները 

Հասարակության տեսանկյունից առողջապահությունը կարելի է դիտարկել որպես 

սոցիալական, տնտեսական և քաղաքական համակարգերի կառուցվածք, որի 

հիմնական գործառույթը բժշկասանիտարական ծառայությունների մատուցումն է` 

բնակչության առողջության պահպանման և ամրապնդման նպատակով: Այս 

կապակցությամբ տեղին է հիշատակել, որ քաղաքացին հանդիսանում է ընդամենը 

բժշկական ծառայությունների սպառող, իսկ այդ ծառայությունները նրան է 

տրամադրվում պետության ակտիվ հովանավորության արդյունքում, փոխարենն այն 

բանի, որպեսզի քաղաքացին լինի ապրելակերպի բարելավման և շրջակա միջավայրով 

պայմանավորված ռիսկերի նվազեցման գործընթացի ակտիվ մասնակից60: 

Այս համատեքստում առողջապահության բարեփոխումները կարելի է դիտարկել 

համալիր ծրագրի տեսքով` ուղղված բժշկական սպասարկման տարբեր բաղադրիչների 

բարելավմանը: Բարեփոխումների հաջողության աներկբա և անվիճելի չափանիշ է 

հանդիսանում բնակչության առողջության համար այն շահեկանությունը, որը 

կհաջողվի ձեռք բերել նոր ծրագրերի և մոտեցումների ներդրմամբ61: 

Հարկ է նշել, որ պատմականորեն կիրառվել են առողջապահության համակարգի 

կազմակերպման, կառավարման, ֆինանսավորման բարեփոխումների տարբեր 

մոտեցումներ, որոնք բնորոշ են եղել հասարակության զարգացման տվյալ 

ժամանակաշրջանում իշխող սոցիալ-տնտեսական հարաբերություններին:  

Նախկինում` մինչև անկախացումը, Հայաստանի առողջապահական 

համակարգը, լինելով խորհրդային համակարգի առանձին մասնիկ, բնութագրվում էր 

որպես պետական, ամբողջապես կենտրոնացված,  կառավարվող համակարգ: 

Համակարգի ֆինանսավորման հիմքում դրված էր նորմատիվային սկզբունքը, որը 

հիմնվում էր այնպիսի ցուցանիշների վրա, ինչպիսիք են մահճակալային ֆոնդ, դրանց 

60Preker A., Feachem C., “Market mechanisms and the health sector in Central and Eastern Europe”, 1995, World Bank 
Technical Paper N 293, page 118: 
61 Марс М., “Реформы здравохранения с целью оздоровления”, Копенгаген 1999, стр 68: 
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ծանրաբեռնվածություն, բժիշկների և միջին բուժանձնակազմի թվաքանակ և այլն62: 

Խորհրդային առողջապահությանը բնորոշ էին հետևյալ թերությունները` 

1.    համակարգի ֆինանսավորումն իրականացվում էր մեկ աղբյուրից` պետական 

բյուջեից, 

2.    ֆինանսական միջոցների հատկացումները կատարվում էին ըստ 

տնտեսագիտական դասակարգման հաստատագրված հոդվածների, 

3.    ֆինանսավորման հիմքում ընկած էին քանակական և ծավալային 

ցուցանիշները: 

Սակայն, նույնիսկ թերություններով հանդերձ, հաջողվում էր իրականացնել 

խորհրդային առողջապահության հիմնական սկզբունքները` պետական բնույթ,  

կանխարգելիչ ուղղվածություն, անվճար առողջապահություն, համընդհանուր 

մատչելիություն63: 

ԽՍՀՄ փլուզումից հետո անհրաժեշտություն առաջացավ իրականացնելու 

բազմակողմանի բարեփոխումներ: ՀՀ առողջապահության համակարգում ներկայումս 

իրագործվող բարեփոխումների, ինչպես նաև համակարգի ներդաշնակ զարգացման 

հիմքում ընկած են Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ¥ԱՀԿ) 

«Առողջությունը բոլորի համար XXI դարում» քաղաքականության հիմնարար 

արժեքները` առողջությունը որպես մարդու կարևորագույն իրավունքներից մեկը, 

յուրաքանչյուր անհատի, խմբի և հաստատության ¥կազմակերպության) 

պատասխանատվությունն ու մասնակցությունն առողջության պահպանման գործում: 

Վերոհիշյալ փաստաթղթում ընդգծված են ԱՀԿ-ի կողմից հռչակված` առողջության 

պահպանման համընդհանուր սկզբունքները. հավասարություն, արդարություն, 

առողջության պահպանման գործում կառավարության և անհատի դերի 

վերաիմաստավորում, բժշկական ծառայությունների մատչելիության և որակի 

ապահովում, ստվերային գործունեության վերացում և օրինականացում, առողջության 

պահպանման վերաբերյալ բնակչության շրջանում նոր հոգեբանության 

62Ананьева Е.А., “К вопросу о финансировании здравоохранения”, “Экономика здравоохранения” 1996 N 6-7, стр 
87-90:  
63î»ñ-¶ñÇ·áñÛ³Ý ²., §²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙÁ ÐÐ-áõÙ¦, ºñ¨³Ý 2001,  ¿ç 34: 
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արմատավորում, ֆինանսական միջոցների արդյունավետ օգտագործում և, 

հնարավորության դեպքում, լրացուցիչ միջոցների ներգրավում: Այս բոլոր 

սկզբունքների լիարժեքորեն և արդյունավետ իրականացման համար անհրաժեշտ է 

իրականացնել մի շարք բարեփոխումներ: Բարեփոխումների ռազմավարության 

գերխնդիրը մարդու առողջության պահպանումն ապահովող ֆինանսական, 

տեխնիկական, կազմակերպչական և կառավարման ենթահամակարգերի 

փոխկապված և արդյունավետ գործունեությունն ապահովող միջոցառումների 

նախագծումն ու իրականացումն է: Միջոցառումներն անհրաժեշտ է մշակել և 

իրականացնել ծրագրային, հետևողական և անընդհատ գնահատման ենթակա 

մոդելով, ինչը հաշվի կառնի բժշկական ծառայությունների պետական և մասնավոր 

հատվածների արդյունավետ կառավարումն ու ներդաշնակ զուգակցումը, ծախսերի 

զսպումը, իրական մրցակցության պայմանների ստեղծումը, մատուցվող 

ծառայությունների որակի խթանումը շուկայական մեխանիզմների կիրառման 

պայմաններում: Այս ամենն իր հերթին կնպաստի առողջապահության համակարգի 

հիմնական նպատակի իրականացմանը: 

Ինչպես ցույց է տալիս տարբեր երկրների փորձը, առողջապահության 

համակարգի բարեփոխումն ինքնին բարդ և ծախսատար գործընթաց է` կապված 

անհապաղ լուծումներ պահանջող նոր խնդիրների անընդմեջ ծագման հետ: ՀՀ 

առողջապահության համակարգի ներդաշնակ և օրինաչափ զարգացման համար 

հատկապես կարևորվում է ինչպես նախկինում իրականացված բարեփոխումների 

արդյունքների, այնպես էլ միջազգային փորձի վերլուծությունը, որպեսզի 

եզրակացությունների հիման վրա ծրագրավորվեն հետագա տրամաբանական 

քայլերը: 

ՀՀ առողջապահության համակարգում իրականացված բարեփոխումների 

արդյունքում առաջացած իրավիճակի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ խորը 

ճեղքվածք է առաջացել առողջապահության հանրապետական, մարզային և 

գյուղական օղակների միջև, գնահատման, հստակեցման և վերանայման կարիք ունի 

հանրապետության առողջապահական համակարգի կառուցվածքը, 

հաստատությունների քանակը, ենթակայությունն ու կարգավիճակը: 
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Բուժօգնությունը Հայաստանում այլևս հանրային ապրանք չէ, քանի որ չեն 

գործում այն կարևոր ինստիտուցիոնալ կապերն ու հարաբերությունները, որոնք 

ապահովում են առողջապահության ֆինանսավորման և արտադրության պետական 

(հանրային) բնույթը64: 

Վերջին տասնամյակում իրականացվել են բարեփոխումներն ապահովող մի շարք 

միջոցառումներ. մշակվել և գործողության մեջ են դրվել ՀՀ առողջապահության ոլորտի 

միջնաժամկետ ծախսերի, մասնագիտացված (հիվանդանոցային) և առաջնային 

բժշկական օգնության համակարգի կազմակերպությունների ցանցի և կադրային 

ներուժի օպտիմալացման ռազմավարությունները, ՀՀ բնակչության առողջության 

պահպանման ազգային քաղաքականության և բարեփոխումների ծրագիրը: Դրանց 

հիմնական նպատակներն էին. 

• պետական հնարավոր հովանավորչության պայմաններում պահպանել 

առողջապահության համակարգի` տասնամյակների ընթացքում ձևավորված 

գիտական, կադրային և նյութատեխնիկական ներուժը, 

• հիմնվելով նախկինում ձեռք բերված դրական փորձի և արդյունքների վրա` 

ապահովել համակարգի անխափան գործունեությունը, 

• շարունակել կազմակերպաիրավական և ֆինանսատնտեսական 

բարեփոխումների իրականացումն` առավել կենսունակ, ճկուն և արդյունավետ 

համակարգ ստեղծելու նպատակով: 

Ըստ այդմ էլ սահմանված են բարեփոխումների ծրագրերի հիմնական 

ուղղությունները. 

• օրենսդրական դաշտի բարելավում, 

• համակարգի կառավարման ապակենտրոնացում, 

• առողջապահական հաստատությունների կառավարման բարելավում, 

• համակարգի ֆինանսավորման աղբյուրների և մեխանիզմների բարեփոխում, 

• առողջապահական ցանցի օպտիմալացում, համակարգի կառուցվածքային և 

գործառնական բարեփոխում, 

64§Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙ¦, USAID, 
Ð³Û³ëï³ÝÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý µ³ñ÷áËáõÙÝ»ñÇ Íñ³·Çñ, ºñ¨³Ý 2001, ¿ç 14:  
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• բժշկական հիմնարկներին ինքնուրույն տնտեսավարող սուբյեկտի 

կարգավիճակի ընձեռում, 

• բժշկական ապահովագրության ներդրում, 

• բժշկական կադրերի մասնագիտական կրթության համակարգի բարեփոխում, 

• բժշկական և դեղագործական գործունեության արտոնագրման համակարգի 

ներդրում, 

• առողջապահական օբյեկտների մասնավորեցման գործընթացի 

ծրագրավորում և կանոնակարգում65: 

Քննարկենք բարեփոխումների ընթացքն ու արդյունքներն ըստ 

համապատասխան ուղղությունների: 

1.    Օրենսդրական դաշտի բարելավում: Ընդունվել են «Բնակչության բժշկական 

օգնության և սպասարկման մասին» (1996) և «Դեղերի մասին» (1998) ՀՀ օրենքները: 

Վերջին տարիների կառուցվածքային բարեփոխումները բնականաբար պահանջում են 

հստակեցնել առողջապահության համակարգի և բժշկական հաստատությունների 

կառավարման մեխանիզմները, վերանայել նորմատիվային բազան, ստեղծել 

հիվանդների իրավունքներն ապահովող հստակ մեխանիզմներ:  

2016թ-ի դեկտեմբերի 16-ից գործում է «Դեղերի մասին»  նոր օրենքը, որով 

նախատեսվում է  կանոնակարգել Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի, 

դեղանյութերի և կենսակտիվ  հավելումների շրջանառության հետ կապված 

հարաբերությունները` բնակչությանն անվտանգ, արդյունավետ, որակյալ, մատչելի 

դեղերով, անվտանգ և որակյալ կենսակտիվ հավելումներով և դրանց մասին հավաստի 

տեղեկատվությամբ ապահովելու նպատակով: 

2.    Համակարգի կառավարման ապակենտրոնացում: Գործընթացի ընդհանուր 

գնահատականը բավարար է, սակայն հարկ է նշել նաև, որ ապակենտրոնացման 

մակարդակի խորացումը բացասաբար է անդրադարձել համակարգի գործառնության 

վրա: Մասնավորապես խաթարվել է ուղեգրման համակարգը և հետադարձ կապը, 

խորացել է անջրպետը մայրաքաղաքային, մարզային և գյուղական 

65§ÐÐ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ½³ñ·³óÙ³Ý ¨ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ 1996-2000ÃÃ. Íñ³·Çñ¦, ÐÐ 
²Ü, ºñ¨³Ý 1995, ¿ç 20: 
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բուժհաստատությունների միջև: Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ 

առողջապահության հանրապետական, մարզային և գյուղական օղակների 

մասնագիտական զարգացման և տեխնիկական հագեցվածության տարբերությունները 

գնալով առավել ցայտուն են դառնում:  

3.    Առողջապահական հաստատությունների կառավարման բարելավում: Այս 

խնդրի արդիականությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ բժշկական 

հաստատություններին տրված կառավարման ինքնուրույնությունը բավարար չափով չի 

նպաստել ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության և մատուցվող 

ծառայությունների որակի բարձրացմանը: Այսօր բոլոր բուժհաստատությունները ՓԲԸ-

եր են և գործում են համաձայն «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ 

օրենքի: Օրենսդրորեն ստեղծված են բոլոր պայմանները բուժհաստատությունների 

արդյունավետ կառավարման համար, սակայն բուժհաստատությունների 

ղեկավարները հիմնականում չեն տիրապետում մենեջմենթի հիմունքներին, որի 

հետևանքով նվազում է բուժհաստատությունների կառավարման 

արդյունավետությունը:  

4.    Համակարգի ֆինանսավորման աղբյուրների և մեխանիզմների բարեփոխում: 

Կարելի է դրական համարել առաջնային անվճար բուժօգնության համակարգի՝ ըստ 

մարդաշնչի և դեպքերի վրա հիմնված գլոբալ բյուջեի ներդրումը: Չնայած 

համակարգում ֆինանսավորման նոր մեխանիզմների ներդրմանը և վերջին 

տարիներին ֆինանսավորման ծավալների աճին ու կայունության ապահովմանը` 

պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնությունն ու սպասարկումը 

դեռևս բնակչության շրջանում վստահություն չեն ներշնչում: 

5.    Առողջապահական ցանցի օպտիմալացում, համակարգի կառուցվածքային և 

գործառնական բարեփոխում: Իրականացվում է հանրապետության հիվանդանոցային 

համակարգի մահճակալային ֆոնդի կրճատում, վերաբաշխում և վերապրոֆիլավորում, 

առաջնային օղակում ընտանեկան բժշկի ինստիտուտի ներդնում, անհատական 

բժշկական պրակտիկայի ամրապնդում: Հարկ է նշել, որ օպտիմալացման առաջին 

փուլն աննախադեպ աշխուժություն առաջացրեց համակարգում: Հետագա 

օպտիմալացման որոշ դեպքեր, հատկապես 2002 թ. իրականացված ՀՀ որոշ 
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մարզերում և 2004 թ.` Երևան քաղաքում, մինչ օրս որոշակի գնահատականի չեն 

արժանացել: Հասկանալի է, որ այս գործընթացի արդյունավետության հիմնական 

ցուցանիշներին հասնելու համար դեռ շոշափելի քայլեր պետք է կատարել: 

6.    Բժշկական ապահովագրության ներդրում: Գործընթացի օրենսդրական հիմքն 

ապահովելու նպատակով նախատեսվում էր «Բժշկական ապահովագրության մասին» 

ՀՀ օրենքի ընդունում: Սակայն այս ուղղությամբ վճռական քայլեր չեն ձեռնարկվում, 

ինչը հիմնականում պայմանավորված է երկրի մակրոտնտեսական ցուցանիշներով, 

իսկ կամավոր բժշկական ապահովագրությամբ զբաղվող որոշ մասնավոր 

ապահովագրական ընկերությունների գործունեությունը ցայսօր խիստ սահմանափակ 

է: 

7.    Բժշկական կադրերի մասնագիտական կրթության համակարգի բարեփոխում: 

Շուկայական հարաբերությունների ձևավորումը կրթական համակարգում բացասաբար 

անդրադարձավ այն առումով, որ բազմաթիվ մասնավոր կրթական 

հաստատություններ թողարկեցին ոչ բավարար հմտություններ ունեցող 

շրջանավարտներ, որոնք այս կամ այն ճանապարհով մխրճվեցին առողջապահության` 

առանց այն էլ կադրերով գերհագեցած համակարգ: Ինչ վերաբերում է ժամանակակից 

կրթական ծրագրերի և սկզբունքների ներդրմանը, ապա, ըստ որոշ 

գնահատականների, իրավիճակը ներկայումս հեռու է բավարար լինելուց: 

8.    Բժշկական և դեղագործական գործունեության արտոնագրման համակարգի 

ներդրում: Բուժական և դեղագործական միջոցառումների անվտանգության 

նվազագույն պայմանների ապահովման նպատակով նախատեսվում է բժշկական ու 

դեղագործական գործունեություն իրականացնող իրավաբանական և ֆիզիկական 

անձանց (անկախ սեփականության ձևից և գերատեսչական ենթակայությունից) 

պարտադիր արտոնագրում: Թեպետ այդ աշխատանքների ներդրումն, ընդհանուր 

առմամբ, առաջընթաց քայլ է, սակայն այն լիարժեքորեն չի ծառայել նպատակներին: 

Մասնավորապես, բժիշկների, դեղագործների արտոնագրման մեխանիզմները ոչ 

բավարար անաչառության, թափանցիկության, գիտելիքների ստուգման եղանակների 

անկայունության պայմաններում չապահովեցին գիտակ և փորձառու մասնագետների 

ընտրությունը: Բժշկական և դեղագործական ընկերությունների վերաբերյալ նույնպես 
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հնարավոր չեղավ մշակել և ներդնել այնպիսի պահանջներ, որպեսզի գործունեության 

թույլտվություն ստանան առավել հագեցած և որակյալ ծառայություններ տրամադրող 

կազմակերպությունները: 

9.    Առողջապահական հաստատությունների մասնավորեցման գործընթացի 

ծրագրավորում և կանոնակարգում: Գործող համակարգում տեղի ունեցող 

քանակական և որակական տեղաշարժերը որոշ չափով կապված էին իրականացվող 

մասնավորեցման գործընթացի հետ: Փոքրիշատե աշխուժություն մտավ 1990-ական 

թթ. կեսերին սկսված դեղատնային ցանցի և ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկաների 

մասնավորեցման հետևանքով, ինչը բերեց այս ծառայությունների մասով 

բուժօգնության և սպասարկման որակի բարձրացման` մասամբ մրցակցության 

ծավալման շնորհիվ: Սակայն պետության կողմից ոչ միշտ են լիարժեքորեն կիրառվել 

կարգավորիչ գործառույթները, մասնավորապես` չի իրականացվել դեղորայքի և 

բժշկական նշանակության ապրանքների գնային քաղաքականության մշակում և 

ներդնում, դեղորայքի մանրածախ և մեծածախ առևտրով զբաղվող ընկերությունների 

շահույթի քանակական կարգավորում, մասնավոր ստոմատոլոգիական կլինիկաների 

մասնագիտացված գործունեության, բուժօգնության և սպասարկման   որակի 

վերահսկում, ծառայության գների կարգավորում և այլն: Օրինակ, շահույթի 

քանակական կարգավորման համակարգ է ներդրված եվրոպական մի շարք 

երկրներում. մասնավորապես Էստոնիայում դեղորայքի մեծածախ առևտրով զբաղվող 

ընկերությունների համար գործում է գնանշման (գնի հավելադիր) 10% սահման, իսկ 

դեղորայքի մանրածախ առևտրով զբաղվողների համար` 20%: 

Մասնավորեցման գործընթացն ընդհանուր առմամբ կարելի է բավարար 

համարել, թեպետ հարկ է նշել, որ օբյեկտների սեփականաշնորհումը չպետք է լիներ 

ինքնանպատակ, այլ պետք է իրականացվեր աստիճանաբար` հաշվի առնելով 

բնակչության առողջության պահպանման շահերն ու համակարգի իրական 

հնարավորությունները` իր առջև դրված նպատակների իրականացման հարցում: 

Առողջապահության համակարգի ֆինանսավորման ներկա փուլում անհրաժեշտ է 

զարգացնել առողջապահությունը «շուկայական ապրանքի» վերածելու ներկայումս 

նկատվող միտումը: Անշուշտ, ազատ շուկայի և նոր տնտեսական հարաբերությունների 
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պայմաններում առավել իրատեսական է, գոնե ՀՀ պարագայում, առողջապահությունը 

դիտարկել որպես «մասնակի կարգավորվող ապրանք», ինչը կարտահայտի 

պետության կարգավորիչ դերը: Պետությունը պետք է կարողանա կարգավորել և 

վերահսկել ֆինանսավորման և բժշկական ծառայությունների մատուցման 

գործընթացը, ապահովել համակարգի զարգացումը` ծառայությունների մատուցման 

համար մրցակցային միջավայրի ձևավորման միջոցով66: 

Առողջությունը համարվել և համարվում է «թանկարժեք ապրանք»: Նույնիսկ 

բարձր կենսամակարդակ ունեցող երկրներում հիվանդների մեծ մասն ի վիճակի չէ 

բուժման ծախսերն իրականացնել ընթացիկ եկամուտների հաշվին, և 

առողջապահությունը հիմնվում է սոցիալական ապահովության որևէ համակարգի վրա 

կամ ֆինանսավորվում է (սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող խմբերի համար) 

բարեգործական աղբյուրներից և պետբյուջեից67:  

Այդ մասին են վկայում մի շարք զարգացած երկրներում առողջապահության 

համակարգի ծախսերի տեսակարար կշիռները ՀՆԱ-ում 2009թ. օրինակ Մեծ 

Բրիտանիայում` 8.7%,  Ավստրիայում` 10.5%, Հունգարիայում` 7.3%, Շվեդիայում` 9.4%,  

Իսպանիայում 9%  և այլն68: 

Զարգացած երկրների փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ պետության 

կողմից առողջապահության համակարգի ֆինանսավորման ամենաարդյունավետ ձևը 

համարվել է կենտրոնացած ֆինանսավորումը, ինչը հիմնված է եղել հետևյալ 

սկզբունքների վրա` 

• բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու համընդհանրության, 

մատչելիության և հավասարության ապահովում, 

• սպառողի կողմից բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողի 

ընտրության իրավունքի ապահովում, 

• իրականացվող բժշկական օգնության և սպասարկման պատշաճ մակարդակի 

ու որակի ապահովում, 

66î»ñ-¶ñÇ·áñÛ³Ý ²., §²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙÁ ÐÐ-áõÙ¦, ºñ¨³Ý 2001, ¿ç 36-37: 
67Гришин В., Киселев А., Кардашев В., Федонюк Л., Семенов В., “Контроль качества оказания медицинской помощи 
в условиях медицинского страхования в ведущих странах мира“, Москва, 1999, стр 45: 
68База данных “Здоровье для всех” (БД ЗДВ), Копенгаген, Европейское региональное бюро ВОЗ:  
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• «գումարները հետևում են հիվանդին» սկզբունքի իրականացում69: 

Առողջապահության ոլորտում ֆինանսավորման համակարգի բարեփոխումների 

կարևոր քայլերից էր 1996 թ-ին ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից «Բնակչության բժշկական 

օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքի ընդունումը, որում ամրագրվեց 

պետության` բնակչության առողջության պահպանման իր սահմանադրական 

պարտականությունները կատարելու նպատակով պետական առողջապահական 

նպատակային ծրագրերի կազմումը և իրականացնումը, ինչպես նաև բժշկական 

օգնության և սպասարկման ֆինանսավորման աղբյուրների բազմաձևությունը: 

Մինչև 1997թ-ը առողջության առաջնային պահպանման (ԱԱՊ) 

բուժհաստատություններում  փոխհատուցումն իրականացվում էր ըստ փաստացի 

կատարված հաճախումների թվի և նեղ մասնագիտացված կաբինետների 

պահպանման ծախսերի: Ֆինանսավորման այդ մեխանիզմին բնորոշ էին մի շարք 

թերություններ` 

• սպառողին անհրաժեշտ ծավալի բժշկական օգնության և սպասարկման 

իրականացման գործում բժշկի շահագրգռվածության բացակայություն, 

• ավելի մեծ ֆինանսական ռեսուրսներ ստանալու նպատակով հաճախումների 

թվի արհեստական մեծացում, ինչը հանգեցնում էր իրականացվող բուժօգնության և 

սպասարկման ծառայության անհիմն ուռճացմանը, 

• վարչարարության մեծ ծավալ` կապված բուժօգնության և սպասարկման 

ֆիքսման և դրանց հետագա փոխհատուցման խնդիրներով, 

• ֆինանսական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման ցածր 

վերահսկելիություն: 

Հաշվի առնելով վերոնշյալ թերությունները` 1999թ-ին ԱԱՊ համակարգում 

նախկին ֆինանսավորումից անցում կատարվեց ըստ սպասարկվող ազգաբնակչության 

թվի (per capita)  ֆինանսավորման մեխանիզմի, այսինքն` ՀՀ պետական բյուջեից 

69Вахман Ш., Симиджийский Ю., “Национальные системы медицинского страхования: Выборочный отбор 
международного опыта”, 2000, стр 45-50: 
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իրականացվեց ֆինանսավորում տարվա կտրվածքով մեկ բնակչի հաշվով 

նախատեսված միջինացված գումարներից70: 

Այս մեխանիզմի ներդրման արդյունքում հնարավոր եղավ իրականացնել գների 

զսպում, վարչարարական ծախսերի կրճատում, ֆինանսական ռեսուրսների 

օգտագործման արդյունավետության բարձրացում: 

Շտապ բուժօգնության ծառայությունում 2000թ. սկսեց կիրառվել փաստացի 

կանչերի դիմաց ֆինանսավորում` տարբերակված (ընդհանուր, մասնագիտացված, 

ֆելդշերական) գներով: Դրա հետ մեկտեղ, հատկացվող ֆինանսավորման ծավալը 

սահմանափակվեց ըստ մարզերի տարեկան կտրվածքով մեկ շնչի հաշվով 

միջինացված գումարներով71:  

Չնայած վերոհիշյալ առավելություններին` ըստ մարդաշնչի ֆինանսավորման 

մեխանիզմին բնորոշ են որոշակի թերություններ, մասնավորապես` 

• բժշկին շահագրգռող մեխանիզմի բացակայություն, 

• տեղամասում գրանցված, առկա և ներկայացվող բնակիչների թվի 

անհավաստիություն, 

• բնակչության կողմից պահանջարկի ավելացմանը նպաստող համակարգի 

բացակայություն, 

• նեղ մասնագետների զբաղվածությունը ապահովելու նպատակով այցելուների 

անհիմն ուղեգրում նրանց մոտ, 

• հիվանդների անհիմն ուղեգրում հիվանդանոցային բուժօգնության 

հաստատություններ, 

• անմիջապես ծառայություն մատուցողի վարձատրման համակարգի 

թերարժեքություն, 

• ոչ պաշտոնական վճարումներ և այլն72: 

Նշված թերությունների պատճառով ֆինանսավորման այդ մեխանիզմը թույլ չէր 

տալիս բնակչությանը ապահովել անհրաժեշտ ծավալի ու որակի առաջնային 

70î»ñ-¶ñÇ·áñÛ³Ý ²., §²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙÁ ÐÐ-áõÙ¦, ºñ¨³Ý 2001, ¿ç 38: 
71§2000Ã. å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó »ñ³ßË³íáñí³Í ³Ýí×³ñ µÅßÏ³Ï³Ý û·ÝáõÃÛ³Ý ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 
Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 12.06.2000Ã. N 299 áñáßáõÙ: 
72î»ñ-¶ñÇ·áñÛ³Ý ²., §²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙÁ ÐÐ-áõÙ¦, ºñ¨³Ý 2001,  ¿ջ 40: 
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բժշկական օգնությամբ և սպասարկմամբ, ինչի արդյունքում խիստ նվազել էր 

բնակչության հաճախումները ԱԱՊ կազմակերպություններ, նվազել էր կանխարգելիչ 

միջոցառումների թիվը, բնակչությունը ստիպված միայն ծայրահեղ դեպքում էր 

օգտվում բժշկական օգնությունից, այլ էլ նրա թանկարժեք օղակում`  հիվանդանոցում: 

Այս խնդիրներին որոշակի լուծում տալու նպատակով 2002թ-ին ամբուլատոր-

պոլիկլինիկական բուժօգնության փոխհատուցման համար ներդրվեց խառը 

ֆինանսավորման մեխանիզմը: Տեղամասային թերապևտների, տեղամասային 

մանկաբույժների,  նեղ մասնագիտացված բուժօգնություն իրականացնողների համար 

պահպանվեց ըստ մարդաշնչի ֆինանսավորման մեխանիզմը, իսկ լաբորատոր 

գործիքային հետազոտությունների ֆինանսավորման հիմքում դրվեցին փաստացի 

կատարված աշխատանքները: 

Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ոլորտում իրականացվել են լուրջ բարեփոխումներ, 

ինչի արդյունքում հնարավոր է եղել ապահովել հասարակության բոլոր շերտերի 

համար անվճար բուժօգնություն, ներդրվել են ֆինանսավորման մեխանիզմներ, որոնց 

արդյունքում նվազել են ոչ պաշտնական վճարումները:  

1997թ-ին, նպատակ ունենալով զսպել համակարգի էքստենսիվ զարգացումը, 

վարչարարական ծախսերը, ինչպես նաև փոխհատուցումն իրականացնել փաստացի 

կատարված աշխատանքի դիմաց, ապահովել վերահսկելիության ավելի բարձր 

մակարդակ, հիվանդանոցային բժշկական օգնության և սպասարկման հիմքում դրվեց 

պայմանագրային հիմունքներով փաստացի մատուցած ծառայությունների դիմաց 

ֆինանսավորման մեխանիզմը: Փոխհատուցումն իրականացվում էր յուրաքանչյուր 

ավարտված դեպքի համար` նախապես հաստատված գներով: Ըստ այս մեխանիզմի` 

յուրաքանչյուր դեպքի համար հիվանդանոցը ստանում էր որոշակի A  գումար, որը 

հաշվարկվում էր որպես մեկ օրվա բուժման գնի (a), հիվանդության բարդության 

գործակցի (K) և տվյալ հիվանդության համար բուժման միջին տևողության (t ) 

արտադրյալ 

                                                            A= a*K*t 
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Այս մեխանիզմի կիրարկման արդյունքում հնարավոր եղավ իրականացնել 

սահմանված նպատակների մի մասը միայն73: 

Չնայած վերը նշված մեխանիզմի առավելություններին, համակարգում առաջ 

եկան մի շարք խնդիրներ, մասնավորապես` 

• հիվանդության բարդության գործակիցը կարիք ունի ճշգրտման, որի հիմքում 

պետք է ընկած լինեն հիվանդությունների բուժման ստանդարտները, որոնք առ այսօր 

մշակված և հաստատված չեն, 

• հիվանդանոցային մեկ օրվա բուժման գինն իրատեսական չէ և, ըստ էության, 

չի փոխհատուցում բուժօգնության իրականացնողների իրական ծախսերը, 

• բուժօգնություն իրականացնող հաստատությունների ներսում կառավարման 

ցածր մակարդակը, 

• իրականացվող բժշկական օգնության և սպասարկման ոչ բավարար 

մակարդակը, 

• ոչ պաշտոնական վճարումների ծավալների մեծացումը, 

• անմիջապես բուժօգնություն իրականացնողի  փոխհատուցման համակարգի 

թերարժեքությունը, 

• հիվանդանոցային բուժօգնության վճարունակ պահանջարկի նվազումը և այլն: 

Այս մեխանիզմով համակարգը գործեց մինչև 2000 թ-ը: Բնականաբար 

մեխանիզմը դրական արդյունք տվեց, սակայն առաջ եկան մի շարք խնդիրներ, որոնց 

լուծումը պետք է խթաներ համակարգի ռիթմիկ զարգացումը. մասնավորապես ՀՀ 

պետական բյուջեով առողջապահական ծախսերի նվազեցման հետ մեկտեղ 1998-1999 

տարիներին գրեթե բոլոր պետական նպատակային ծրագրերի շրջանակներում 

կատարած աշխատանքների ծավալները գերազանցել են ՀՀ պետական բյուջեով 

նախատեսված ծավալները: Սա արդյունք էր ինչպես հիմնական ծառայությունների 

փաթեթի, այնպես էլ ՀՀ պետական բյուջեով առողջապահական ծախսերի ոչ ճիշտ 

պլանավորման: Կնքված պայմանագրերում ֆիքսված չէին կատարվելիք 

աշխատանքների պայմանագրային ծավալները, այլ նշված էին պետական պատվերում 

ընդգրկված բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակները: 

73î»ñ-¶ñÇ·áñÛ³Ý ²., §²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙÁ ÐÐ-áõÙ¦, ºñ¨³Ý 2001, ¿ç 40: 
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Այդ իսկ պատճառով առողջապահական ծախսերը ավելի վերահսկելի և 

կառավարելի դարձնելու նպատակով անհրաժեշտ էր ընտրել փոխհատուցման 

այնպիսի մեխանիզմ, որի կիրառման դեպքում հնարավոր կլիներ` 

• բժշկական օգնության և սպասարկման ծավալների իրականացում ՀՀ 

պետական բյուջեի շրջանակներում, 

• առողջապահական հաստատություններում ծախսերի զսպում և 

վերահսկողության բարձրացում, 

• բուժօգնության ծավալների նախնական պլանավորում, 

• տրամադրվող ֆինանսական միջոցների էլ ավելի արդյունավետ ու 

նպատակային օգտագործում: 

Այս տեսանկյունից միջազգային պրակտիկայում կիրառվում է  սահմանափակ 

(գլոբալ) բյուջեով ֆինանսավորման մեխանիզմը: 

Ընդհանուր գծերով գլոբալ բյուջեն բնութագրվում է որպես հաշվետու 

ժամանակաշրջանի համար նախապես համաձայնեցված և պլանավորված 

ֆինանսավորման ծավալ, որը հիվանդանոցային հաստատությանը տրամադրում է 

փոխհատուցող կողմը փաստացի իրականացված ծառայությունների դիմաց74: 

Գլոբալ բյուջեն հաշվարկվում է ըստ հիվանդանոցային հաստատության 

գործունեության արդյունքների` արտահայտված մատուցվող ծառայությունների 

ծավալով: Սովորաբար գլոբալ բյուջեն կիրառվում է փաստացի իրականացված 

ծառայությունների դիմաց վճարման հետ զուգակցված: 

Գլոբալ բյուջեն հիվանդանոցային բուժհաստատության և բժշկական օգնության ու 

ծառայությունների գնորդի տնտեսական շահերի արտահայտման մեթոդ է: Այդ 

համաձայնեցումը ձեռք է բերվում պայմանագրային գործընթացի հիման վրա, որի 

հիմնական փուլերն են` 

• հիվանդանոցային բուժօգնության և ծառայությունների իրականացման 

պլանների մշակում, 

• հիվանդանոցի և բժշկական ծառայությունների գնորդի միջև 

բանակցությունների իրականացում, 

74î»ñ-¶ñÇ·áñÛ³Ý ²., §²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙÁ ÐÐ-áõÙ¦, ºñ¨³Ý 2001, ¿ç 43: 
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• համաձայնեցված գների հիման վրա որոշակի ծավալներով բուժօգնության 

ցուցաբերման վերաբերյալ պայմանագրերի կնքում, 

• պայմանագրային պարտավորությունների կատարման մոնիտորինգ և 

գնահատում75: 

Գլոբալ բյուջեն ձևավորվում է նախորդ տարիների կամ որոշակի 

ժամանակահատվածի ընթացքում կատարված աշխատանքների ծավալի 

վերլուծության հիման վրա և դրա ընթացքում, որպես բազային տվյալներ, սովորաբար 

ծառայում են նախորդ բյուջետային տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքների 

ծավալային ցուցանիշները: Հիվանդանոցային հաստատությունների միջև 

ֆինանսական միջոցների բաշխման հիմքում ընկած է լինում ինչպես բուժօգնություն 

իրականացնողի առաջարկի իրական գնահատումը, այնպես էլ նրա կողմից 

սպասարկվող բնակչության պահանջարկը: Տարին մեկ անգամ ֆինանսավորող կողմը 

հիվանդանոցի հետ համաձայնեցնում է նրա տարեկան բյուջեն` տրամադրվելիք 

ֆինանսավորման ծավալները: Գլոբալ բյուջեի սահմաններում հիվանդանոցային 

հաստատությունների ֆինանսավորումն իրականացվում է բժշկական օգնության 

փոխհատուցման համար ընտրված միավորին (մեկ ավարտված դեպք)  

համապատասխան: 

Ինչպես երևում է, այս մեթոդի առավելությունը բուժօգնության վրա կատարվող 

ծախսերի կանխատեսելիության մեջ է: Ֆինանսավորող կողմը ծախսերի վերահսկման 

կարևոր լծակներ է ձեռք բերում: Այս դեպքում հիվանդանոցները շահագրգռված չեն 

լինում մեծացնել հոսպիտալացումների քանակը, որն էլ սահմանափակում է 

ծախսատարության գործոնը: 

Սահմանափակված բյուջեն հաշվարկվում է ՀՀ պետական բյուջեով 

առողջապահության համակարգին հատկացված միջոցների շրջանակներում: Այն 

հաշվարկվում է ըստ բժշկական օգնության առանձին տեսակների, և յուրաքանչյուր 

ծրագիր ունի իր հաշվարկման սկզբունքը, որը հավասարապես կիրառվում է 

համանման բուժօգնություն իրականացնող բոլոր բուժհաստատությունների համար: 

Ֆինանսավորումը կատարվում է ոչ թե գլոբալ բյուջեով, այլ փաստացի 

կատարված աշխատանքների դիմաց, սակայն ոչ ավել, քան գլոբալ  բյուջեն76: 

75î»ñ-¶ñÇ·áñÛ³Ý ²., §²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙÁ ÐÐ-áõÙ¦, ºñ¨³Ý 2001, ¿ç 43: 
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Նշված մեխանիզմի կիրառման արդյունքում հաջողվեց 1999թ. համեմատությամբ 

2000թ. համակարգի հիմնարկների կողմից իրականացված ծախսերը կրճատել 5-10%-

ով, իսկ վճարովի ծառայությունները և այլ եկամուտներն` ավելացնել 25%-ով` առանձին 

դեպքերում հասցնելով մինչև 60-80%77: Ավելացան առաջնային օղակում 

իրականացվող բուժօգնության ծավալները: 

Այսօր ՀՀ առողջապահության ոլորտում կուտակված հիմնախնդիրների լուծման 

համար, անհրաժեշտություն է առաջանում իրականացնել բարեփոխումներ մի շարք 

ուղղություններով` 

• Բժշկական օգնության և ծառայությունների գների կարգավորում, 

ստվերայնության կրճատում-  ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվում է, որ 

ստվերայնության հիմնական պատճառը առողջապահական ծառայությունների գների 

անիրատեսական լինելն է, որը հետևանք է պետական բյուջեի միջոցների հաշվին 

իրականացվող բուժօգնության ծախսերի գնահատման ընթացքում իրականից մի քանի 

անգամ ցածր գների կիրառման: Գների չկարգավորվածության դեպքում 

իմաստազրկվում են պետական մարմինների ջանքերը` սակավ ապահով և 

բնակչության հատուկ խմբերի համար անվճար բժշկական օգնություն մատուցելու 

ուղղությամբ: Այսինքն՝ պետությունը դե-յուրե կատարում է իր 

«պարտավորությունները», սակայն դե-ֆակտո չի ապահովում դրանց կիրառման 

մեխանիզմները, որի արդյունքում անվճար առողջապահական ծառայությունների 

արժեքային ծավալի մեծ մասը տեղափոխվում է ուղղակիորեն դեպի «ստվեր»: 

• Առողջապահական համակարգի նյութատեխնիկական բազայի զարգացում-  

այստեղ հատկապես կարևորվում է նոր բուժհիմնարկների ստեղծումը, գյուղական 

համայնքներում գործող առողջապահական հաստատությունների շենքային 

պայմանների բարելավումը, համապատասխան սարքավորումներով հագեցվածության 

ապահովումը, շտապ բժշկական կայանների հետագա զարգաóáõÙÁ գյուղական 

ամբուլատորիաներին շտապ բժշկական օգնության իրականացման համար համապատասխան 

մեքենաների տրամադրումը: 

 

76§ä»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó »ñ³ßË³íáñí³Í ³Ýí×³ñ µÅßÏ³Ï³Ý û·ÝáõÃÛ³Ý ¨ ëå³ë³ñÏÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 04.03.2004 
Ã. N 318-Ü áñáßáõÙ (§ÆðîºÎ¦ Ñ³Ù³Ï³ñ·): 
77î»ñ-¶ñÇ·áñÛ³Ý ²., §²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙÁ ÐÐ-áõÙ¦, ºñ¨³Ý 2001, ¿ç  67: 
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

  

Մագիստրոսական թեզի մեջ կատարված ուսումնասիրության արդյունքներից 

բխում են հետևյալ եզրակացություններն ու առաջարկությունները. 

1.    Այսօր Հայաստանի Հանրապետության առջև ծառացել են հանգուցալուծում 

պահանջող բազմաթիվ սոցիալական խնդիրներ, այդ թվում` կարիքավորների և 

գործազուրկների (որոնք կազմում են բնակչության զգալի մասը) պաշտպանություն, 

բնակչության առողջության պահպանման անբավարարություն: Այս պայմաններում 

դժվար է խոսել երկրում սոցիալական քաղաքականության ամբողջական 

գաղափարախոսության մասին, որը կարող է համապատասխանել պետության 

իրական տնտեսական հնարավորություններին և պետության նոր դերի ընկալմանը 

ժողովրդավարական հասարակության մեջ: Ուստի ներկայումս, ավելին քան երբևէ, 

առաջացել է հասարակության բոլոր խավերի շահերը և նախասիրությունները հաշվի 

առնող սոցիալական քաղաքականության մշակման  անհրաժեշտություն: 

2.    Սոցիալական ոլորտի նշանակությունը մեծ է ոչ միայն տնտեսության վրա նրա 

ահռելի ազդեցության շնորհիվ, այլև հասարակության բոլոր խավերի շահերի և 

նախասիրությունների ներդաշնակ համակցման, անհատի բազմակողմանի 

զարգացման, հոգևոր և նյութական պահանջմունքների բավարարման առումով: 

3.    Հասարակության մեջ վերջին տարիներին տեղի ունեցած քաղաքական, 

տնտեսական և բարոյահոգեբանական տեղաշարժերը հանգեցրել են 

առողջապահության ոլորտում արժեքների (արդյունքների) ընկալման, գնահատման ու 

վերլուծության զգալի փոփոխությունների: Ելնելով առողջապահությունը որպես 

տնտեսական գործունեության ոլորտ դիտարկելու անհրաժեշտությունից` նրա 

արդյունքը պետք է որոնել մատուցված բժշկական ծառայությունների որոշակի 

տնտեսական և սոցիալական բնույթի մեջ: Բանն այն է, որ մատուցված բժշկական 

օգնության և սպասարկման ծառայությունը` հիվանդների բուժումը, նպաստում են 

հասարակության աշխատունակության բարձրացմանը, սոցիալ-ժողովրդագրական 

ցուցանիշների բարելավմանը, բնակչության սոցիալական, ֆիզիկական և բարոյական 

պահանջների բավարարմանը, հետևաբար, ակնհայտ է բժշկական ծառայությունները 
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որպես «արտադրություն» և առողջությունը որպես «սոցիալական ապրանք» 

դիտարկելու անհրաժեշտությունը: 

4.    Առողջապահության բնագավառում գնահատման չափանիշների 

գերակայությունը և դրանից բխող մոտեցումները հանգեցրել էին ուռճացված 

առողջապահական ցանցի ստեղծմանը, առողջապահական տարբեր 

ծառայությունների անհամաչափ զարգացմանը, իրական պահանջարկի համեմատ 

կադրերի, բուժհիմնարկների հզորությունների, մահճակալների ավելցուկի 

առաջացմանը: Զգալի անհամամասնություններ են առաջացել առողջապահության 

քաղաքային և գյուղական մակարդակներում: Այս բոլորը պայմանավորում են ոլորտում 

տնտեսական և կազմակերպական բարեփոխումների իրականացման 

անհրաժեշտությունը: 

5.    Վերջին տարիներին առողջապահության զարգացման քաղաքականության 

հիմքում դրված հիմնական հայեցակարգային մոտեցումների ներդրման 

գնահատականը ցույց է տալիս դրանց որոշակի արդյունավետությունը: 

Մասնավորապես, հիվանդանոցային բուժօգնությունն ըստ ավարտված դեպքի, իսկ 

առաջնային օղակն ըստ մարդաշնչի ֆինանսավորման մեխանիզմների ներդրման 

հետևանքով, նկատելի է համակարգի էքստենսիվ զարգացումը զսպելու, գոյություն 

ունեցող հզորություններն աստիճանաբար օպտիմալացնելու, վարչարարական 

ծախսերը նվազեցնելու միտումը: Կարելի է նշել նաև որոշակի տնտեսագիտական և 

ֆինանսական հավասարակշռության ձևավորումը սահմանափակված «գլոբալ» բյուջեի 

մեխանիզմների կիրառման պայմաններում: 

6.    Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը և վերլուծությունը, շուկայական 

տնտեսությամբ մի շարք երկրների առողջապահական համակարգերի 

դիտարկումները, ՀՀ պայմաններում դրանց կիրառելիության գնահատումը թույլ են 

տալիս կատարել հետևյալ եզրահանգումները. 

• Առողջապահության բնագավառի ֆինանսավորման ժամանակակից  

համակարգերը հիմնականում գործում են բյուջետային, ՊԲԱ միջոցներով 

ձևավորված և պետական կարգավորմամբ իրականացվող մեխանիզմներով: Դրանց 
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առանձնահատկությունները կայանում են ֆինանսական միջոցների ձևավորման 

աղբյուրների մասնակցության աստիճանի մեջ: 

• Այլ երկրներում արդեն ձևավորված և գործող ՊԲԱ մոդելները չեն կարող 

արդյունավետ ներդրվել և կիրառվել ՀՀ-ում` առանց դրանք համապատասխանեցնելու 

երկրի հասարակական-տնտեսական զարգացման առանձնահատկություններին: 

• Առողջապահության համակարգի ֆինանսավորման մոդելները չպետք է 

դիտարկվեն որպես վերջնականորեն ձևավորված, քանի որ դրանք կարող են 

համապատասխանել միայն տվյալ ժամանակաշրջանին և տնտեսության զարգացման 

տվյալ մակարդակին: Դրանք պետք է լինեն երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման, 

հասարակական ակտիվության, ազգաբնակչության առողջապահական կարիքների ու 

պահանջների հետ համահունչ և ճկուն: 

• ՀՀ-ում նախկին բյուջետային ֆինանսավորման պայմաններում բժշկական 

հաստատությունների հետ փոխհարաբերությունների գործող ինտեգրացիոն մոդելից 

առաջարկում ենք անցնել ֆինանսական աղբյուրների բազմաձևության պայմաններում 

գործող ապահովագրական համակարգի և կատարելագործել բուժօգնություն 

իրականացնողների հետ փոխհարաբերությունների` արդեն իսկ գործող 

պայմանագրային մոդելը: 

7.    ՀՀ առողջապահության համակարգում վերջին տարիների ընթացքում 

առաջացել է անհամամասնություն երաշխավորված բժշկական ծառայությունների 

մատուցման և պետական ֆինանսավորման ծավալների միջև, ինչը հանգեցրել է որոշ 

բացասական երևույթների ձևավորմանը, մասնավորապես` վճարովի 

ծառայությունների անկազմակերպ զարգացմանը, ֆինանսական միջոցների 

ստվերային շրջանառության ավելացմանը և համակարգի  կառավարելիության 

մակարդակի նվազմանը: 

Դրա հիմնական պատճառներից է համակարգի ֆինանսական միջոցների 

պլանավորումն` առանց պետության պարտավորությունների իրական արժեքի 

գնահատման: Վերոհիշյալը խիստ անհրաժեշտ է դարձնում հանրապետության 

առողջապահության կազմակերպման և ֆինանսավորման վերափոխումներին ուղղված 

միջոցառումների գիտական հիմնավորումն ու գիտամեթոդական ապահովումը, ինչպես 
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նաև բնակչության առողջության պահպանման քաղաքականության ոլորտում 

անհրաժեշտ օրենսդրական հիմունքների մշակումը: 

8.    Այսօր ՀՀ առողջապահության ոլորտում կուտակված հիմնախնդիրների 

լուծման համար, առաջարկում ենք իրականացնել բարեփոխումներ մի շարք 

ուղղություններով` 

• ֆինանսավորման նոր աղբյուրների ներդրում, 

• բժշկական օգնության և ծառայությունների գների կարգավորում, 

• ստվերայնության կրճատում, 

•  առողջապահական համակարգի նյութատեխնիկական բազայի զարգացում: 

9.    Առողջապահության ոլորտի ֆինանսական ռազմավարության 

առանձնահատկությունները պայմանավորված են անհրաժեշտ ռեսուրսների 

ձևավորման աղբյուրներով, որոնք են` 

•  ընդհանուր հարկային եկամուտներ, 

•  նպատակային հարկային եկամուտներ, 

• պարտադիր բժշկական (սոցիալական) ապահովագրության  հատկացումներ, 

•  կամավոր բժշկական ապահովագրության  հատկացումներ, 

• բնակչության անմիջական մասնակցությամբ գոյացող միջոցներ, 

• այլ աղբյուրներ: 
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