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Սույն զեկույցը կազմել է Համաշխարհային բանկի աշխատակազմը՝ արտաքին մասնակցությամբ: Աշխատանքում 
ներկայացված բացահայտումները, մեկնաբանությունները և եզրակացությունները պարտադիր չէ, որ արտացոլեն 
Համաշխարհային բանկի, Բանկի Գործադիր տնօրենների խորհրդի կամ նրանց ներկայացրած կառավարությունների 
տեսակետները: Սույն զեկույցը Համաշխարհային բանկի կողմից ի սկզբանե հրատարակվել է անգլերեն լեզվով 
(Reforming the Basic Benefits Package in Armenia: Modeling Insights from the Health Interventions Prioritization 
Tool) 2021 թ․-ին։ Անհամապատասխանությունների դեպքում նախապատվությունը կտրվի անգլերեն տարբերակին։

Համաշխարհային բանկը չի երաշխավորում սույն աշխատության մեջ ներառված տվյալների ճշտությունը: Սույն 
աշխատության մեջ առկա որևէ քարտեզի վրա նշված սահմանները, գույները, անվանումները և այլ տեղեկությունները 
չեն ենթադրում Համաշխարհային բանկի կողմից որևէ դատողություն որևէ տարածքի իրավական կարգավիճակի կամ 
այդպիսի սահմանների հաստատման կամ ընդունման վերաբերյալ։

Սույն զեկույցում ներկայացված նյութը պաշտպանված է հեղինակային իրավունքով: Համաշխարհային բանկը 
խրախուսում է իր գիտելիքների տարածումը։ Հետևաբար, սույն աշխատությունը կարող է ոչ առևտրային 
նպատակներով ամբողջությամբ կամ մասնակի վերարտադրվել՝ սույն աշխատությանը լիարժեք հղում տալու դեպքում: 
Իրավունքների և արտոնագրերի, այդ թվում՝ հարակից իրավունքների վերաբերյալ ցանկացած հարցում անհրաժեշտ է 
ուղղել հետևյալ հասցեով՝ World Bank Publications, The World Bank Group, 1818 H Street NW, Washington, DC 
20433, USA, ֆաքս՝ 202-522-2625, էլ. փոստ՝ pubrights@worldbank.org:

Ձևավորումը՝ Վերոնիկա Էլենա Գադեիայի, GCSDE, Համաշխարհային բանկի խումբ
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Սույն զեկույցը պատրաստվել է Սիլվի Բոսութղոյի (Համաշխարհային բանկի Հայաստանի գրասենյակի ղեկավար) 
և Տանյա Դմիտրաժենկոյի (Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանի առողջապահության, սնուցման 

և բնակչության գլոբալ պրակտիկայի ղեկավար) ղեկավարությամբ: Հեղինակների խմբի կազմում էին՝ Նիկոլ 
Ֆրեյզերը, Ադաննա Չուկվուման, Մարիաննա Կոշկակարյանը, Լուսինե Ենգիբարյանը, Շաուհուի Հուն և Թոմի 
Դեյվիդ Ուլքինսոնը։ Շնորհակալ ենք Թումաս Պալուին և Դենիսհան Դուրանին՝ մասնագիտական խորհրդատվության 
և զեկույցի նախնական նախագծերի վերաբերյալ բովանդակալից կարծիք ներկայացնելու համար։ Ծրագրին 
գերազանց օժանդակության համար շնորհակալություն ենք հայտնում Արփինե Ազարյանին և թարգմանչական 
աջակցության համար՝ Լիլիթ Սիմոնյանին և Ֆենյա Եփրեմյանին։

Սույն վերլուծության համար օգտակար է եղել ազգային և արտաքին գործընկերների, այդ թվում՝ Առողջապահության 
նախարարության, Պետական առողջապահական գործակալության, Հիվանդությունների վերահսկման և 
կանխարգելման ազգային կենտրոնի, Առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակի և Գլոբալ 
հիմնադրամի ծրագրի համակարգման թիմի սերտ ներգրավվածությունը․ 

Առողջապահության նախարարությունից՝ առողջապահության նախարարի առաջին տեղակալ՝ Լենա Նանուշյան, 
գլխավոր քարտուղար և առողջապահության քաղաքականության վարչության նախկին պետ՝ Լուսինե Քոչարյան, 
ֆինանսատնտեսագիտական վարչության պետ՝ Լուսինե Ավալյան, առողջապահության քաղաքականության 
վարչության պետ, արտահիվանդանոցային բժշկական օգնության քաղաքականության բաժնի նախկին պետ՝ Քնար 
Ղոնյան, հիվանդանոցային բժշկական օգնության քաղաքականության բաժնի պետ՝ Լիանա Բարսեղյան, մոր և մանկան 
առողջության պաշտպանության վարչության պետ՝ Նունե Փաշայան, Առողջապահության ազգային ինստիտուտի 
էլեկտրոնային առողջապահության ներդրման բաժնի պետ և առողջապահության նախարարի նախկին խորհրդական՝ 
Ծաղկանուշ Սարգսյան․

Պետական առողջապահական գործակալությունից՝ Պետական առողջապահական գործակալության պետ՝ Ծաղիկ 
Վարդանյան, էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի գործունեության ապահովման և հաշվետվությունների 
ամփոփման վարչության պետ՝ Լուսինե Ենգիբարյան և Պետական առողջապահական գործակալության պետի 
տեղակալ՝ Գարուշ Այվազյան։ Առողջապահության ազգային ինստիտուտից՝ տնօրեն՝ Ալեքսանդր Բազարչյան, 
տնօրենի տեղակալ և առողջապահական տեղեկատվության և վերլուծական կենտրոնի ղեկավար՝ Դիանա 
Անդրեասյան, Առողջապահության ազգային հաշիվների բաժնի պետ՝ Անաստաս Աղազարյան, փոխտնօրեն՝ Նաիրա 
Դավթյան։ Առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակից՝ տնօրեն՝ Երվանդ Էլիբեկյան և մոնիթորինգի 
ու գնահատման մասնագետ՝ Աննա Լալայան։ Գլոբալ հիմնադրամի ծրագրի համակարգման թիմից՝ ղեկավար՝ Հասմիկ 
Հարությունյան, ֆինանսիստ՝ Քրիստինա Խաչատրյան, ՏԲ/ՄԻԱՎ ծրագրի համակարգող՝ Լիլիթ Խաչատրյան և 
Իմունականխարգելման ազգային ծրագրի ղեկավար և Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնի 
գլխավոր տնօրենի տեղակալ՝ Գայանե Սահակյան։ Ի վերջո, շնորհակալություն ենք հայտնում Գլոբալ հիմնադրամի 
թիմին՝ ստացված կարծիքների համար։
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ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Նիկոլ Ֆրեյզերը Համաշխարհային բանկի Առողջապահության, սնուցման և բնակչության գլոբալ պրակտիկայի 
մոնիթորինգի և գնահատման մասնագետ է․ նա մասնակցել է Առողջապահական միջամտությունների 
առաջնահերթության սահմանման գործիքի մշակմանն ու կիրառմանը։ 2002 թ․ նա միացել է ՄԻԱՎ/
ՁԻԱՀ համաշխարհային ծրագրին, ապա՝ որոշումների և իրականացման գիտական թիմին, բաշխողական 
արդյունավետության վերաբերյալ մոդելների կառուցումը, ազդեցության գնահատումը և հետազոտական 
ուսումնասիրությունների իրականացումն առաջնորդելու համար։ Աֆրիկայում, Արևելյան Ասիայում ու 
Խաղաղօվկիանոսյան և Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում նա համագործակցել է 
կառավարությունների, զարգացման գործընկերների և ուսումնական հաստատությունների հետ։ Նա կենսաբանության 
մագիստրոսի գիտական աստիճան է ստացել Ցյուրիխի տեխնոլոգիայի շվեյցարական դաշնային ինստիտուտից, 
վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության բնագավառի գիտության մագիստրոսի աստիճան՝ Լոնդոնի 
հիգիենայի և տրոպիկական բժշկության դպրոցից և համաճարակաբանության բնագավառի փիլիսոփայության 
դոկտորի աստիճան՝ Բազելի համալսարանից։

Ադաննա Չուկվուման Համաշխարհային բանկի խմբի առողջապահության ավագ մասնագետ է, Հայաստանի 
առողջապահական թիմի ղեկավարը և Մոլդովայի ԿՈՎԻԴ-19 պատվաստանյութի գնումների և բաշխման 
թիմի համաղեկավարը։ Շրի Լանկայում, Սիեռա Լեոնեում, Հնդկաստանում, Մոլդովայում, Տաջիկստանում, 
Հարավային Կովկասի երկրներում և Ռումինիայում ծառայությունների մատուցման կազմակերպման, 
ռազմավարական գնումների, եկամուտների ներգրավման և պահանջարկի ձևավորման միջոցով նա ղեկավարել 
և աջակցել է որակյալ բուժօգնության մատչելիության բարելավմանն ուղղված բարեփոխումների նախագծմանը, 
իրականացմանը և գնահատմանը։ Ադաննան բժշկական կրթությունը ստացել է Նիգերիայի համալսարանում, 
Գլոբալ առողջապահության բնագավառում գիտության մագիստրոսի աստիճանը՝ Օքսֆորդի համալսարանից, իսկ 
Առողջապահական համակարգերի բնագավառի գիտությունների դոկտորի աստիճանը՝ Հարվարդի համալսարանից։

Մարիաննա Կոշկակարյանը Համաշխարհային բանկի խմբում առողջապահության հարցերով խորհրդատու է։ Նա 
որպես բժշկական փորձագետ աշխատել է «Քլին Չոյս» Ինք․ ընկերությունում, որտեղ կլինիկական փորձարկումների 
անվտանգության պատասխանատուն էր և որպես մոնիթորինգի և գնահատման մասնագետ Առողջապահության 
նախարարության առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակում։ Նա առողջության առաջնային 
պահպանման համակարգում թերապևտի տասնամյա փորձ ունի։ Մարիաննան բժշկական կրթությունը ստացել 
է Երևանի պետական բժշկական համալսարանում, իսկ հանրային առողջապահության մագիստրոսի գիտական 
աստիճանը՝ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանից։

Լուսինե Ենգիբարյանը Համաշխարհային բանկի խմբում առողջապահության հարցերով խորհրդատու է։ 2018 
թ․ ի վեր նա Առողջապահության նախարարության Պետական առողջապահական գործակալության էլեկտրոնային 
առողջապահության համակարգի գործունեության ապահովման և հաշվետվությունների ամփոփման բաժնի պետն է։ 
2011-2018 թթ․ ընթացքում նա Պետական առողջապահական գործակալության բժշկական ծառայությունների գնման 
և տեղեկատվական բաժնի գլխավոր մասնագետ էր։ Լուսինեն առողջության առաջնային պահպանման օղակում բժիշկ-
ուռուցքաբանի տասնամյա աշխատանքային փորձ ունի։ Նա բժշկական կրթությունը ստացել է Երևանի պետական 
բժշկական համալսարանում։



ix

Շահուի Հուն Համաշխարհային բանկի ավագ տնտեսագետ է։ Նա Եվրոպայի, Հարավային Ասիայի, Աֆրիկայի և 
Արևելյան Ասիայի ու Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում աշխատել է զարգացման խնդիրների ուղղությամբ։ 
Նրա մասնագիտացած է առողջապահության ֆինանսավորման, ծառայությունների մատուցման և ընդհանուր 
առողջապահական համակարգի հզորացման ոլորտներում։ Նա ղեկավարել է Համաշխարհային բանկի վարկավորման 
ծրագրեր, երկրների առողջապահական ծրագրերի մշակման և մի քանի հիմնական վերլուծական զեկույցներ։ Նա 
գրքեր, գրքերի գլուխներ և ամսագրային հետազոտություններ է հրապարակել փորձագիտական գնահատում անցնող 
թե՛ տնտեսագիտական և թե՛ առողջապահական ամսագրերում։ Նա նաև մի քանի համալսարաններում դասավանդել է 
որպես հրավիրյալ դասախոս։ Շահուին առողջապահական ծառայությունների և քաղաքականության վերլուծության 
բնագավառի դոկտորի և տնտեսագիտության մագիստրոսի գիտական աստիճանը է ստացել Կալիֆոռնիայի Բերքլի 
համալսարանից և կենսաքիմիայի բակալավրի աստիճանը՝ Պեկինի համալսարանից։

Թոմի Ուիլքինսոնը Համաշխարհային բանկում խորհրդատու-տնտեսագետ է և ավագ դասախոս Հարավային 
Աֆրիկայի Քեյփ Թաունի համալսարանի առողջապահական տնտեսագիտության ֆակուլտետում։ Թոմին տարբեր 
պաշտոններ է զբաղեցրել՝ ղեկավարելով Ենթասահարյան Աֆրիկայում առաջնահերթությունների սահմանման 
և առողջապահական տեխնոլոգիաների գնահատման հզորացմանն ուղղված հետազոտական և տեխնիկական 
աջակցության ծրագրեր։ Թոմին դեղագործության բակալավրի աստիճան է ստացել Օտագոյի համալսարանից և 
առողջապահության տնտեսագիտության բնագավառի գիտության մագիստրոսի աստիճան՝ Յորքի համալսարանից։
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ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ
ԱԱՀ  Առողջապահության ազգային հաշիվներ

ԱԱԻ  Առողջապահության ազգային ինստիտուտ

ԱԱՊ Առողջության առաջնային պահպանում

ԱՀԿ  Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն

ԱՄԳԻ  Առողջության մշտադիտարկման և գնահատման ինստիտուտ

ԱՆ  Առողջապահության նախարարություն

ԳԿՎ  Գրպանից կատարվող վճարումներ

ԹՔՕՀ Թոքերի Քրոնիկ Օբստրուկտիվ Հիվանդություններ

ԾԱ  Ծախս-արդյունավետություն

ԸԱԾ  Ընդհանուր առողջապահական ծախսեր

ՀԱԾ  Համապարփակ առողջապահական ծածկույթ

ՀՀԴ  Հայաստանի Հանրապետության դրամ

ՀՀԱԾ/AUHC Հայաստանի համապարփակ առողջապահական ծածկույթ

ՀԾՓ  Հիմնական ծառայությունների փաթեթ

ՀՃԿՏ  Հաշմանդամությամբ ճշգրտված կյանքի տարի

ՀՎԱ-3  Հիվանդությունների վերահսկման առաջնահերթություններ, 3-րդ խմբագրություն

ՀԱՀԾ/EUHC  Համապարփակ առողջապահական հիմնական ծածկույթ

ՀՀԲ  Հիվանդությունների համաշխարհային բեռ

ՀՆԱ  Համախառն ներքին արդյունք

HIPtool  Առողջապահական միջամտությունների առաջնահերթության սահմանման գործիք

ՀԾԱԳ  Հավելյալ ծախսարդյունավետության գործակից

ՀԸԿՏ  Հաշմանդամությամբ ընթացող կյանքի կորցրած տարիներ

ՄԲԵ  Միջինից բարձր եկամտով երկիր

ՈՎՀ  Ոչ վարակիչ հիվանդություն

ՊԱԳ  Պետական առողջապահական գործակալություն

ՍԱՀ  Սիրտ-անոթային հիվանդություն

ՏԲ  Տուբերկուլյոզ

ԿԿՏ  Կյանքի կորցրած տարիներ



ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ES.1: ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանը Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում գտնվող միջինից բարձր եկամտով (ՄԲԵ) երկիր է, որի մեկ շնչին բաժին 
ընկնող համախառն ներքին արդյունքը, 2019 թ․ ընթացիկ ԱՄՆ դոլարով, կազմում է 4,655 ԱՄՆ դոլար։ Կորոնավիրուսային 
հիվանդության (ԿՈՎԻԴ-19) համավարակի և տարածաշրջանային ճգնաժամի հետևանքով նախորդ հինգ տարիների արագ աճին 
հաջորդեց իրական տնտեսության 6.3 տոկոս կազմող կրճատումը։ Երկարակեցության բարելավումներն ուղեկցվել են քրոնիկ 
հիվանդությունների տարածվածության աճով։ Սոցիալ-ժողովրդագրական նմանատիպ ցուցանիշներով այլ երկրների համեմատ՝ 
Հայաստանում 100,000 անձի հաշվով հաշմանդամությամբ ճշգրտված կյանքի տարիների՝ սրտի իշեմիկ հիվանդությունների, 
կաթվածի և դիաբետի ըստ տարիքի ստանդարտացված ցուցանիշն ավելի բարձր է։ Նաև, Հայաստանը Առողջապահության 
համաշխարհային կազմակերպության եվրոպական տարածաշրջանի՝ ԿՈՎԻԴ-19 գումարային դեպքերի թվով 100,000 անձի 
հաշվով 2,000 դեպքը գերազանցած տասը երկրներից մեկն է։ 

Հայաստանում ոչ վարակիչ հիվանդություններին (ՈՎՀ) հակազդելու և վարակիչ հիվանդություններից մահացությունը 
կանխարգելելու համար անհրաժեշտ է բարելավել որակյալ բուժօգնության մատչելիությունը։ Սակայն մոր և մանկան բժշկական 
օգնության միջամտությունների ծածկույթի (այսինքն՝ առողջապահական ծառայությունների օգտագործման ցուցանիշների) 
բարելավման օգուտները և վարակիչ հիվանդություններին ուղղված ծառայությունները վտանգվել են ԿՈՎԻԴ-19 պատճառով։ 
Ավելին, առողջապահական ընթացիկ ծախսերի 84.3 տոկոսը վճարվել է գրպանից՝ 2007 թ․ 58.2 տոկոսից բարձրանալով, 
մատչելիության համար ստեղծելով ֆինանսական արգելքներ։ Միևնույն ժամանակ, ՄԲԵ իր նոր ձեռքբերված կարգավիճակով 
պայմանավորված՝ հիմնական առողջապահական ծառայությունների համար միջամտությունների ծածկույթի համար 
դոնորների կողմից Հայաստանին տրամադրվող ֆինանսական օժանդակությունը նվազում է։ Հայաստանի առջև համապարփակ 
առողջապահական ծածկույթի (ՀԱԾ) ապահովման խնդիր է ծառանում՝ հաշվի առնելով, որ առողջապահական ծառայությունների 
ֆինանսավորումը նվազման ճնշումների է բախվում` պայմանավորված դոնոր կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող 
ֆինանսավորման փոփոխությամբ, կորոնավիրուսային հիվանդության համավարակով և տարածաշրջանի հակամարտությամբ։ 

Հիմնական ծառայությունների փաթեթը (ՀԾՓ) պետության կողմից առողջապահական ծառայությունների մատչելիության 
ապահովման հիմնական գործիքն է։ Փաթեթը համընդհանուր մատչելիություն է ապահովում Առողջության առաջնային 
պահպանման (ԱԱՊ) և անհետաձգելի ծառայությունների համար։ Սակայն այն ներառում է հիվանդանոցային և 
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(որոշ դեպքերում) դժվարամատչելի ախտորոշիչ ծառայություններ ցածր եկամուտ ստացողների, բնակչության սոցիալապես 
անապահով խմբերի և որոշ պետական աշխատողների, մոտավորապես՝ բնակչության 30 տոկոսի համար։ 2006 թ․ 
վերլուծությունը ցույց էր տվել, որ ՀԾՓ-ի միջոցով ծառայությունների ընդլայնված ծածկույթից օգտվելու իրավունք ունեցող 
խմբերի (այսինքն՝ առողջապահական ծառայությունների պետական պատվերից օգտվելու իրավունքը) ամբուլատոր բուժօգնության 
ծառայությունների օգտագործման ցուցանիշը 36 տոկոսով բարձր էր։ Սակայն անգամ ՀԾՓ շրջանակում ընդլայնված ծածկույթի 
շահառուների շրջանում ամբուլատոր դեղորայքի և բուժօգնության արժեքը, որը չի ներառվում, ամբուլատոր բժշկական 
օգնության օգտագործման ֆինանսական խոչընդոտներ է առաջացնում։

Հրատապ է բնակչության առողջության, հիմնական բուժօգնության համապարփակ մատչելիության և կայուն ֆինանսավորման 
բարելավումներին համահունչ ծառայությունների, փաթեթի ծածկույթի խորության և շահառուների վերանայմանն ուղղված 
ՀԾՓ բարեփոխումների անհրաժեշտությունը։ Առողջապահական միջամտությունների առաջնահերթության սահմանման գործիքը 
(այսուհետ՝ «HIPtool» գործիք) մշակվել է հիմնական ծառայությունների ազգային փաթեթներում ռեսուրսների հատկացման 
առաջնահերթությունների սահմանմանն աջակցելու հնարավորությամբ տեխնիկական գնահատումներ ներկայացնելու 
համար։ Գործիքը հիմնվում է հիվանդությունների բեռի, ծառայության արդյունավետության, առողջապահական ծախսերի և 
միջամտության ծածկույթի մակարդակների վրա՝ կիրառելով մոդելի վրա հիմնված ալգորիթմ (ES. Գծապատկեր 1)։ «HIPtool» 
գործիքը հիվանդանոցների բեռի և օպտիմալ ծախսերի ճեպապատկերն է ներկայացնում՝ ժամանակի որևէ պահի։ Քանի որ 
այն դինամիկ գործիք չէ, այն հատուկ սահմանափակումներ ունի այնպիսի վարակիչ հիվանդությունների մոդելի կառուցման 
տեսանկյունից, ինչպիսիք են ՄԻԱՎ-ը և տուբերկուլյոզը (ՏԲ)։ Սույն զեկույցով ներկայացվում են բնակչության առողջության 
վրա ՀԾՓ փոփոխությունների ազդեցությունների մոդելի կառուցման համար Համաշխարհային բանկի կողմից «HIPtool» 
գործիքի կիրառմանն ուղղված օժանդակության արդյունքները, որն ընդգրկել է Առողջապահության նախարարության (ԱՆ), 
Առողջապահության ազգային ինստիտուտի, Պետական առողջապահական գործակալության (ՊԱԳ), Առողջապահական ծրագրերի 
իրականացման գրասենյակի, Գլոբալ հիմնադրամի ծրագրի համակարգման թիմի սերտ համագործակցությունը։

ES. ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1 • «HIPtool» գործիքի օպտիմիզացման ալգորիթմ մուտքագրվող տվյալներ

Տարբեր հիվանդությունների  
ՀԱԾ  հիմնական փաթեթների 

վերաբերյալ տվյալներ

Կառավարության
տվյալների խմբեր

Միջամտություններ, 
ծախսեր, ծածկույթ, 

արդյունավետվություն և բեռ
Միջամտություններ,
ծախսեր, ծածկույթ,

արդյունավետվություն և բեռ

Տեղական
փաստեր

Ծրագրերի ծախսեր և
ծախսարդյունավետության

տվյալներ

Թաֆթս բժշկական
կենտրոն

առողջապահության համար տնտեսական գնահատում

ՀՎԱ³ Հիվանդությունների
վերահսկման
առաջնահերթություններ

hiptool գործիք 
առողջապահական միջամտությունների

առաջնահերթության սահմանման գործիք

WHO-CHOICE
ծախսարդյունավետության

տվյալներ

Առողջապահության
համաշխարհային
կազմակերպություն

Հիվանդությունների ազգային
բեռի գնահատականներ (ՀՃԿՏ-ներ,
մահացություն, հիվանդացություն)

ԱՄԳԻ
Կարևորի չափումը

Ազգային տնտեսության, աղքատության,
հավասարությանն ուղղված

միջոցառումների վերաբերյալ տվյալներ

Համաշխարհային բանկ
ՎԶՄԲ-ՄԶԸ Համաշ խարհային բանկի խումբ
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ES.2: ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑԻԿ և 
ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ԲԵՌԸ

ՈՎՀ-ներն առաջատար են Հայաստանում հիվանդությունների բեռին, այդ թվում՝ կյանքի կորցրած տարիների (ԿԿՏ) և 
հաշմանդամությամբ ընթացող կյանքի կորցրած տարիների (ՀԸԿՏ) ցուցանիշին նպաստող հիվանդությունների մեջ։ ՀԸԿՏ 
հինգ հիմնական պատճառները տղամարդկանց և կանանց մոտ գոտկա-սրբանային ցավն է, 2-րդ տիպի շաքարային դիաբետը, 
լսողության կորուստը, ընկնելը և միգրենը։ 5-9 տարեկան երեխաների շրջանում ՀԸԿՏ ցուցանիշների գլխավոր պատճառը 
սննդակարգում երկաթի պակասն է։ Վարքային խանգարումը 10-14 տարեկանների մոտ ՀԸԿՏ ցուցանիշի հիմնական պատճառն է, 
իսկ 15-19 տարեկանների մոտ ՀԸԿՏ մեծ մասամբ պայմանավորված է միգրենով։ Սրտանոթային հիվանդությունները (ՍԱՀ), այդ 
թվում՝ սրտի իշեմիկ հիվանդությունները և իշեմիկ կաթվածը տղամարդկանց և կանանց մոտ ԿԿՏ երեք գլխավոր պատճառների 
թվին են դասվում։ Եթե շնչառական համակարգի (այդ թվում՝ թոքի) քաղցկեղները տարածված են տղամարդկանց շրջանում, 
կրծքագեղձի քաղցկեղի պատճառով վաղաժամ մահացության ցուցանիշը բարձր է կանանց մոտ (ES. Գծապատկեր 2)։

ES. ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2 • ԿԿՏ ցուցանիշների ՈՏՀ պատճառներն՝ ըստ սեռի, 2000 և 2017 թթ․

Կանայք (2000 թ.)

1) Սրտի իշեմիկ հիվանդություն
2) Իշեմիկ կաթված
3) Կրծքագեղձի քաղցկեղ
4) Ներուղեղային արյունազեղում
5) 2-րդ տիպի շաքարային դիաբետ
6) 1-ին տիպի շաքարային դիաբետ
7) Թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդություն
8) Այլ չարորակ նորագոյացություններ
9) Ալցհեյմերի հիվանդություն և այլ դեմենցիաներ
10) Հաստ և ուղիղ աղու քաղցկեղ

13) Շնչափողի, բրոնխների և թոքի քաղցկեղ

Կանայք (2017 թ.)

1) Սրտի իշեմիկ հիվանդություն
2) Կրծքագեղձի քաղցկեղ
3) Իշեմիկ կաթված
4) 2-րդ տիպի շաքարային դիաբետ
5) Ալցհեյմերի հիվանդություն և այլ դեմենցիաներ
6) Ներուղեղային արյունազեղում
7) Թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդություն
8) Հաստ և ուղիղ աղու քաղցկեղ
9) Շնչափողի, բրոնխների և թոքի քաղցկեղ
10) Արգանդի վզիկի քաղցկեղ

12) Այլ չարորակ նորագոյացություններ
18) 1-ին տիպի շաքարային դիաբետ

Տղամարդիկ (2000թ.)

1)  Սրտի իշեմիկ հիվանդություն
2) Շնչափողի, բրոնխների և թոքի քաղցկեղ
3) Իշեմիկ կաթված
4) Թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդություն
5) Ներուղեղային արյունազեղում
6) Ստամոքսի քաղցկեղ
7) Այլ չարորակ նորագոյացություններ
8) 2-րդ տիպի շաքարային դիաբետ
9) Սրտի բնածին անոմալիաներ
10) 1-ին տիպի շաքարային դիաբետ

13) Ցիռոզ/լյարդի քրոնիկ հիվանդություններ՝
  ալկոհոլով պայմանավորված 

Տղամարդիկ (2017թ.)

1) Սրտի իշեմիկ հիվանդություն
2) Շնչափողի, բրոնխների և թոքի քաղցկեղ
3) Իշեմիկ կաթված
4) Թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդություն
5) Ներուղեղային արյունազեղում
6) 2-րդ տիպի շաքարային դիաբետ
7) Ստամոքսի քաղցկեղ
8) Ցիռոզ/լյարդի քրոնիկ հիվանդություններ՝
 ալկոհոլով պայմանավորված 
9) Հաստ աղիքի և ուղիղ աղիքի քաղցկեղ
10) Ենթաստամոքսային գեղձի քաղցկեղ
12) Այլ չարորակ նորագոյացություններ
22) Սրտի բնածին անոմալիաներ
24) 1-ին տիպի շաքարային դիաբետ

Ինչպես տղամարդկանց, այնպես էլ կանանց համար նյութափոխանակության ռիսկի գործոնները, այդ թվում՝ զարկերակային 
գերճնշումը և գլյուկոզայի բարձր մակարդակը արյան պլազմայում՝ քաղցած ժամանակ, հիվանդությունների բեռը պայմանավորող 
առավել կարևոր գործոններն են։ Սննդակարգով պայմանավորված ռիսկերը, այդ թվում՝ գերմշակված սննդամթերքը, 
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կարևորությամբ երկրորդ ռիսկային խումբն են, ընդ որում՝ կանանց համեմատ տղամարդկանց վաղաժամ մահացությանն ավելի 
մեծ չափով են նպաստում։ Նյութափոխանակության, սննդակարգի և մյուս ռիսկի գործոնները ԿԿՏ-ներին զգալի չափով 
նպաստում են սրտի իշեմիկ հիվանդությունների, կաթվածների, թոքի քաղցկեղի և այլ ՈՎՀ-ների պատճառով։

Ներկա օրինաչափությունները պահպանվելու դեպքում կանխատեսվում է, որ 2030 թ․ վաղաժամ մահացության առաջնային 
պատճառները 2018 թ․ նման կլինեն, այդ թվում՝ սրտի իշեմիկ հիվանդություն, կաթված, շնչառական ուղիների քաղցկեղներ 
և շաքարային դիաբետ։ Սրտի իշեմիկ հիվանդությունների և վարակիչ հիվանդությունների մեծ մասի պատճառով 
վաղաժամ մահացությունը փոքր-ինչ կնվազի։ Ի տարբերություն նշվածի, դիաբետի, քաղցկեղի որոշ տեսակների, 
ճանապարհատրանսպորտային պատահարների հետևանքով ստացված վնասվածքների, դեմենցիաների, գերճնշումային 
հիվանդության և երիկամի քրոնիկ հիվանդությունների աճ է ակնկալվում։ Հիվանդությունների բեռին նպաստող հիմնական 
հիվանդությունները բացահայտելով՝ մենք միջամտություններն ուշիուշով ներկայացրել ենք ըստ հարաչափերի՝ «HIPtool» 
գործիքի միջոցով ռեսուրսների բաշխումների օպտիմալացման թիրախում ունենալով այս հիվանդությունները։ 

ES.3: ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆ ՈՒ 
ԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐԸ

ՀԾՓ շրջանակում ծառայությունների առաջնահերթությունների վերանայումը ըստ իրականացված միջոցառումների արդյունքների 
կախված է ընդհանուր առողջապահության ֆինանսավորման մեջ հանրային առողջապահության ֆինանսավորման համամասնության 
չափից։ Հայաստանում հանրային առողջապահական ծախսերը համեմատաբար ցածր են։ Առողջապահական ընդհանուր ծախսերում 
(ԱԸԾ) հանրային հատվածի մասնաբաժինը նվազել է՝ 2016 թ․ 17.4 տոկոսից 2018 թ․ կազմելով 13.2 տոկոս (ES. Աղյուսակ 1)։ 
Այս մակարդակը ցածր է ՄԲԵ երկրների ԱԸԾ-ում 2017 թ․ հանրային հատվածի միջին ծախսերի 57 տոկոս և Առողջապահության 
համաշխարհային կազմակերպության եվրոպական տարածաշրջանի 63 տոկոս ցուցանիշի համեմատ։ Մինչև 2018 թ․ գրպանից 
կատարվող ծախսերը կազմել են 507,469.5 միլիոն ՀՀ դրամ, որը համարժեք է ԱԸԾ 84.3 տոկոսին։ Մյուս կողմից՝ ՄԲԵ 
երկրներում գրպանից կատարվող ծախսերը ԱԸԾ-ում 2017 թ․ կազմել են 31 տոկոս, իսկ Առողջապահության համաշխարհային 
կազմակերպության (ԱՀԿ) եվրոպական տարածաշրջանում՝ 30 տոկոս։

ES. ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1 • Հանրային առողջապահական ծախսերը Հայաստանում 2014-2018 թթ․

2014 թ․ 2015 թ․ 2016 թ․ 2017 թ․ 2018 թ․

Առողջապահությանն ուղղված հանրային ծախսերը (միլիոն ՀՀ դրամ) 76,596.4 85,299.1 87,930.9 81,490.0 79,678.0

Առողջապահությանն ուղղված հանրային ծախսերի տեսակարար կշիռն 
ԱԸԾ-ում (%) 15.6 16.7 17.4 14.1 13.2

Ընդհանուր առմամբ ՈՎՀ-ները գերիշխում են առողջապահական ծախսերում՝ հիվանդությունների բեռին և բնակչության 
առողջապահական կարիքներին համահունչ։ 2014-2018 թթ․ առողջապահական ծախսերը հիմնականում ուղղվել են ՈՎՀ-
ների համար նախատեսված ծառայություններին՝ ԱԸԾ 41 տոկոսից աճելով մինչև 44 տոկոս, բացարձակ արտահայտությամբ 
բարձրանալով 30 տոկոսով։ Նույն ժամանակահատվածում 25 տոկոսով ավելացել են նաև վարակիչ հիվանդությունների 
և 24 տոկոսով թերսնուցման ծախսերը, իսկ վերարտադրողական առողջության ֆինանսավորումը նվազել է 7 տոկոսով։ 
Սակայն ՈՎՀ-ներին ուղղված ծախսերը հիմնականում հատկացվել են բերանի խոռոչի հիվանդություններին (30 տոկոս), իսկ 
տնային տնտեսությունները պատասխանատու են եղել միջինը ՈՎՀ-ների ուղղված ծախսերի 84 տոկոսի համար։ ԱԸԾ-ում 
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հանրային ծախսերի ամենաբարձր համամասնությունը ՍԱՀ-ներինն էր (ES. Գծապատկեր 3)։ Գրպանից կատարվող ծախսերի 
գերակշիռ մասը որպես ՀՀ առողջապահական համակարգի ֆինանսավորման աղբյուր սահմանափակում է ՀԾՓ շրջանակում 
վերաբաշխումների միջոցով ծառայությունների ծածկույթի բարելավման պետության հնարավորությունները։

ES. ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3 • ՈՎՀ-ներին ուղղված ծախսերն՝ ըստ ֆինանսավորման սխեմայի 2018 թ․-ին
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Նորագոյացություններ

Դիաբետ
Այլ/չճշտված ներզատական և նյութափոխանակության

խանգարումներ
Հիպերտոնիկ հիվանդություններ

Այլ/չճշտված ՍԱՀ-եր

Հոգեկան խանգարումներ

Վարքային խանգարումներ

Նյարդաբանական խանգարումներ
Չճշտված հոգեկան և վարքային

խանգարումներ, նյարդաբանական հիվանդություններ
Շնչառական հիվանդություններ

Մարսողական համակարգի հիվանդություններ

Միզասեռական համակարգի հիվանդություններ

Զգայական օրգանների խանգարումներ

Բերանի խոռոչի հիվանդություններ

Այլ/չճշտված ՈՎՀ-ներ

(միլիոն ՀՀ դրամ)

Պետական կառավարման համակարգ Ապահովագրական ընկերություններ Այլ ընկերություններ
Տնային տնտեսություններին սպասարկող՝ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններ
Տնային տնտեսություններ Աշխարհի մնացած երկրներ

ES.4: ՀԾՓ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ՕՊՏԻՄԱԼԱՑՈՒՄ

Նախապես սահմանված սցենարների համաձայն մենք ամփոփել ենք ՀԾՓ շրջանակում ծախսերի օպտիմալացման արդյունքները՝ 
օգտվելով «HIPtool» գործիքից։ Գործիքի ներկայացումն ըստ հարաչափերի ենթադրել է Հայաստանի ՀԾՓ մոտավորապես 
3,700 ծառայությունների համադրում ՀԱԾ հիմնական միջամտությունների հետ, ինչի շնորհիվ ստացվել է մաթեմամատիկական 
օպտալացման մեջ ներառված 19 փաթեթում ներկայացված Հայաստանի ՀԱԾ 135 միջամտություն։ Հայաստանի համապարփակ 
առողջապահական ծածկույթի (ՀՀԱԾ) միջամտություններին ուղղված ընդհանուր ծախսերը 2019 թ․ կազմել են 45.9 միլիարդ 
ՀՀ դրամ։ Այս գումարից 45.0 միլիարդ ՀՀ դրամը պետական ծախսերն էին (որոնց բաժին է ընկել 2019 թ․ առողջապահական 
հանրային ծախսերի 56.4 տոկոսը), իսկ մնացածը Գլոբալ հիմնադրամի կողմից ՄԻԱՎ/ՏԲ միջամտության ֆինանսավորումը, որը 
կազմել է 885 միլիոն ՀՀ դրամ։

1-ին սցենարով մենք 2019 թ․ բյուջեի շրջանակում ծախսերն օպտիմալացրել և ուսումնասիրել ենք վերաբաշխման ժամանակ 
միջամտությունների ծածկույթի առավելագույն աճի սահմանափակման հետևանքները։ 2-րդ սցենարում մենք 2019 թ․ բյուջեի 
օպտիմալացումը համեմատել ենք ներկա բյուջեից 40 տոկոսով բարձր հիպոթետիկ բյուջեի հետ՝ վերաբաշխումների վրա 
առողջապահության պետական ֆինանսավորումն ավելացնելու հնարավոր ազդեցություններն ուսումնասիրելու համար։ Մենք 
այս մոդելներին հետևել և 3-րդ սցենարում փաթեթների տարբեր միջամտությունների ուղղությամբ օպտիմալ բաշխումների 
վերաբերյալ եզրահանգումներ ենք արել՝ հավասարության և ֆինանսական ռիսկից պաշտպանվածության համեմատ 
ծախսարդյունավետության (ԾԱ) ավելի բարձր կշռով մոդելը համեմատելով այս գործոնների համար հավասար կշիռներ 
նախատեսող մոդելի հետ։
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2019 թ․ փաստացի և օպտիմալացված բյուջեներում սրտանոթային փաթեթին ուղղված հատկացումն ամենաբարձրն էր։ 
Օպտիմալացումից հետո նշանակալիորեն ավելացվեց ոսկրամկանային և քաղցկեղային փաթեթների ֆինանսավորումը՝ հաշվի 
առնելով ծախսարդյունավետ միջամտությունների միջոցով հաշմանդամությամբ ճշգրտված կյանքի տարիների (ՀՃԿՏ) կանխման 
ցուցանիշին դրանց նպաստը։ Ռեսուրսների բաշխման օպտիմալացումը 2019 թ․ բյուջեի շրջանակում կհանգեցներ 10,600 ՀՃԿՏ-
ների կանխմանը, եթե սահմանափակված լիներ միջամտության ծածկույթի առավելագույն աճը կամ 31,400 ՀՃԿՏ-ների, եթե 
միջամտության ծածկույթի աճի չափի սահմանափակումներ չլինեին։

Ավելի մեծ բյուջեի օպտիմալացման ժամանակ աճել են հետևյալ փաթեթներին ուղղված ծախսերը․ սրտանոթային, 
ոսկրամկանային, քաղցկեղի, վիրահատական, հոգեկան առողջության, պալիատիվ բժշկական օգնության, համավարակների և 
վերականգնողական բուժօգնության՝ խուսափելով լրացուցիչ 15,000 ՀՃԿՏ-ներից (ES. Գծապատկեր 4)։ Միջամտությունների 
մակարդակով 2019 թ․ բյուջեի շրջանակում ծախսերի օպտիմալացումը հանգեցրել է ծախսերի օրինաչափությունների նշանակալի 
փոփոխությունների։ Օրինակ՝ ավելացել են ֆիզիոթերապիային, դպրոցներում աղջիկների համար մարդու պապիլոմավիրուսի 
պատվաստումներին և ՍԱՀ-ի երկարատև վարմանն ուղղված ծախսերը։ 

ES. ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 4 • Կանխված ՀԸԿՏ-ների ավելի բարձր ցուցանիշ օպտիմալացումից և հանրային 
առողջապահական ֆինանսավորման ավելացումից հետո
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ES.5: ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Սույն վերլուծությունը ցույց է տալիս, թե ինչպես մաթեմատիկական մոդելի կազմումը կարող է տեղեկատվություն ապահովել 
Հայաստանի ՀԾՓ շրջանակում ծառայությունների ֆինանսավորման վերաբերյալ որոշումների կայացման համար։ Մոդելի 
անմիջական արդյունքները մեկնաբանելիս անհրաժեշտ է մտապահել գործիքի և դրա մուտքային տվյալները կարևոր 
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սահմանափակումները, որոնք առնչվում են օրինակ՝ միջամտությունների, տեղերում դրանց արդյունավետության, վարակիչ 
հիվանդությունների դինամիկայի և չվերահսկվող հիվանդության զարգացման միջև կապերի հետ։ Անհրաժեշտ է նաև 
մոդելի անմիջական արդյունքները ներկայացնել ըստ համատեքստի՝ հիվանդությունների համաճարակաբանության ավելի 
լայն պատկերացումներում։ Ուսումնասիրությունն ընդգրկել է քաղաքականություն մշակողների, պետական մարմինների 
մասնագիտական աշխատակազմի և համաճարակաբանության, կլինիկական բժշկության, առողջապահական տնտեսագիտության 
և մոդելների կազմման փորձագետների գործակցությունը։ Չնայած տվյալների հասանելիությամբ և համադրելիությամբ 
պայմանավորված մարտահրավերներին՝ վերլուծությամբ կարևոր հետևություններ են արվել Հայաստանում ֆինանսական 
առումով կայուն ՀԱԾ ուղղությամբ առաջընթաց գրանցելուն համահունչ ֆինանսավորման առաջնահերթությունների վերաբերյալ։

Դաս (հետևություն) 1․ Ավելացնել բարձր ազդեցությամբ բուժական և կանխարգելիչ միջամտությունների 

հարաբերական ֆինանսավորումը։ Մինչև 2030 թ․ ՍԱՀ-ը Հայաստանում կմնա հիվանդացության և մահացության 
առաջնային պատճառը՝ պայմանավորված նյութափոխանակության ռիսկի գործոնների բարձր տարածվածությամբ։ Այս 
եզրահանգմանը համահունչ՝ 2019 թ․ և օպտիմալացված բյուջեներում սիրտ-անոթային փաթեթին ամենամեծ ֆինանսավորումն 
է ուղղվում։ Բնակչության առողջության բարելավումը համահունչ է հիվանդությունների զգալի բեռին արձագանքող՝ 
ոսկրամկանային և քաղցկեղային փաթեթներում բարձր ԾԱ միջամտությունների համար ավելի բարձր ֆինանսավորմանը։ Մեր 
հաշվարկներով՝ ռեսուրսների բաշխումը 2019 թ․ բյուջեում կարող է ՀՃԿՏ կանխումը հասցնել մինչև 30,000 ՀՃԿՏ-ի։

Դաս (հետևություն) 2․ Ավելացնել առողջապահության ուղղությամբ հանրային ծախսերը․ հարաբերական և բացարձակ 
արտահայտությամբ Հայաստանի հանրային առողջապահական ծախսերը ցածր են։ Այս վերլուծությունը ցույց տվեց, թե 
ինչպես է սահմանափակ պետական առողջապահական ֆինանսավորումը սահմանափակում ներդրումները ծախսարդյունավետ 
միջամտություններում, որոնց թիրախն առաջնահերթ համարված խմբերն են։ 40 տոկոսով ավելի բարձր բյուջեի պայմաններում, 
լրացուցիչ ֆինանսավորումն ուղղվել է ՍԱՀ-ներին, վիրահատություններին, հոգեկան առողջության պալիատիվ բժշկական 
օգնությանը, վերականգնողական բուժմանը և համավարակի վարմանը։ Բյուջեի աճը, ռեսուրսների օպտիմալ բաշխման հետ 
մեկտեղ, վերածվել է լրացուցիչ 15,000 ՀՃԿՏ-ների, ի լրումն 2019 թ․ բյուջեի օպիտիմալացված հատկացումների միջոցով 
կանխված ՀՃԿՏ-ների։ 

Դաս (հետևություն) 3․ Խմբավորել ՀԾՓ և ուղղահայաց ծրագրերին ուղղված ծախսերը։ Առողջապահության 
ֆինանսավորման փոփոխությունից առողջապահական ծախսերի արդյունավետությունը բարելավելու նոր հնարավորություններ 
կառաջանան, քանի որ ազգային շահակիցներն ավելի մեծ ինքնուրույնություն կունենան ծախսային առաջնահերթությունների 
նկատմամբ։ Մոդելը կարող է օգնել արդյունավետության բարձրացման հնարավորությունների բացահայտմանը, սակայն 
անհրաժեշտ է զգուշավորություն ցուցաբերել այնպիսի վարակիչ հիվանդությունների վերահսկման ծրագրերում ներդրումները 
պահպանելու համար, ինչպիսիք են ՄԻԱՎ-ը և տուբերկուլյոզը։ Քանի որ պետական բյուջեն ստանձնում է դոնորների կողմից 
ֆինանսավորվող առաջնահերթությունների ֆինանսավորումը, անհրաժեշտ կլինի, որ ուղղահայաց ծրագրերի ռեսուրսները 
խմբավորվեն առողջապահական այլ ծառայությունների ֆինանսավորման հետ։ Հատկացումները չպետք է ինքնըստինքյան 
սահմանվեն պատմական օրինաչափությունների համաձայն, այլ համապատասխանեցվեն՝ բնակչության առողջապահական 
կարիքներն ու առողջապահական համակարգի ընդհանուր առաջնահերթություններն արտացոլելու համար։

Դաս (հետևություն) 4․ Իրականացնել ծառայությունների փաթեթի կազմակերպված և քննարկվող վերանայումներ։ 

Առողջապահական միջամտությունների բաշխողական արդյունավետության մոդելի կազմումը՝ օգտվելով «HIPtool» 
գործիքից, կարող է կարճաժամկետ հատվածում տեղեկատվություն ապահովել Հայաստանի քննարկումների համար։ 
Առաջարկում ենք, որ վերանայման գործընթացն ուրվագծվի իրավական փաստաթղթերում, որոնցով սահմանվում են 
այլընտրանքային միջամտությունների, վերանայումների պարբերականության և քայլերի դիտարկման չափանիշները։ 
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Շատ կարևոր է, որ այս քայլերը ներառեն հիմնական շահակիցների, այդ թվում՝ ծառայություն մատուցող 
միությունների և բուժառուների հետ խորհրդակցության պարտադիր պահանջ։ Կառավարությունը կարող է պատվիրել 
ուսումնասիրություններ՝ միջամտությունների միավոր գների և ԾԱ վերաբերյալ տվյալների ազգային շտեմարան 
ստեղծելու համար, որոնք առանցքային մուտքային տվյալներն են ծառայությունների փաթեթի վերանայումների 
մասնագիտական գնահատումների համար։ 

Դաս (հետևություն) 5․ Հզորացնել ռազմավարական գնումների մեխանիզմները․ ի լրումն ՀԾՓ վերանայման 
կազմակերպված և խորհրդակցական գործընթաց իրականացնելու, մենք առաաջարկում ենք վերասահմանել ՊԱԳ-ի իրավական 
կարգավիճակը՝ ԱՆ-ից անկախության ապահովմամբ, որոշումների հստակ իրավունքներով և արտաքին վերահսկողությամբ 
և ՀԾՓ-ում չընդգրկված առողջապահական ծառայություններով մասնավոր ապահովագրողների դերակատարման 
սահմանափակմամբ։ Մենք խորհուրդ ենք տալիս նաև որակի վրա հիմնված գնումների տարեկան ռազմավարության ընդունում, 
այդ թվում՝ բուժօգնության որակի հիմնական ցուցանիշների մշտադիտարկում, ծառայություն մատուցողների կատարողականի 
հրապարակում և վճարման մեխանիզմների սահմանում, որոնցով պարգևատրվում է ավելի որակյալ բուժօգնությունը, օրինակ՝ 
հավելյալ վճարումներ։ Հնարավորության դեպքում՝ ծառայություն մատուցողների կատարողականի որակը ևս անհրաժեշտ 
է, որ տեղեկատվություն տրամադրի պետական բյուջեի շրջանակում ֆինանսավորման համար ծառայություն մատուցողների 
ընտրության։ Ռեսուրսների բաշխման արդյունավետության բարելավման ջանքերն իդեալական առումով պետք է ուղեկցվեն 
առողջապահության ոլորտում տեխնիկական արդյունավետության բարելավման բարեփոխումներով, այդ թվում՝ ծառայությունների 
մատուցման վերակազմակերպման միջոցով։
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ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿԵՏԵՐ․

 � Որակյալ բուժօգնության մատչելիության բարելավումն անհրաժեշտ է ՈՎՀ-ներին արձագանքելու և Հայաստանում 
վարակիչ հիվանդություններից մահացությունը կանխելու համար։

 � Հայաստանի առջև ծառացել է ՀԱԾ ապահովման մարտահրավեր, երբ առողջապահական ծառայությունների 
ֆինանսավորումը բախվում է նվազման ճնշումների, որոնք պայմանավորված են դոնորական ֆինանսավորումից 
անցում կատարելով, կորոնավիրուսային հիվանդության համավարակով և տարածաշրջանում հակամարտությամբ։

 � ՀԾՓ-ը համապարփակ առաջնային և անհետաձգելի բուժօգնության հասանելիություն է ապահովում, սակայն 
բնակչության գրեթե 70 տոկոսի համար դուրս գրվող արտահիվանդանոցային դեղորայքը, հիվանդանոցային 
բուժօգնությունը և ախտորոշիչ ծառայությունները ծածկույթում ներառված չէ, ինչը նպաստում է բուժօգնության 
մատչելիության ֆինանսական պատնեշներին։ 

 � Փաթեթը բարեփոխման հրատապ կարիք ունի՝ ծառայությունները, ծառայությունների ծածկույթի խորությունը 
և շահառուների շրջանակը վերանայելու համար՝ բնակչության առողջության, հիմնական բուժօգնության 
համընդհանուր հասանելիության և կայուն ֆինանսավորման բարելավումներին համապատասխան։

 � Սույն զեկույցում ներկայացվում են առողջապահական միջամտությունների առաջնահերթության սահմանման 
գործիքի օգտագործմամբ ստացված արդյունքները՝ բնակչության առողջության համար ՀԾՓ վերաբաշխումների 
ազդեցությունների մոդելը կազմելու համար։

1.1. ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ և ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏ

Հայաստանը Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում ՄԲԵ երկիր է, որտեղ մեկ շնչին բաժին ընկնող համախառն ներքին 
արդյունքը (ՀՆԱ) կազմում է 4,655 ԱՄՆ դոլար 2019 թ․ ընթացիկ ԱՄՆ դոլարով (Աղյուսակ 1)։1 Երկիրը զբաղեցնում է 
29,743 կմ2 տարածք, բաժանված է տասը մարզի և մայրաքաղաք Երևանի։ Հայաստանը դեպի ծով ելք չունեցող երկիր է, որն 
արևմուտքից սահմանակից է Թուրքիային, հյուսիսից՝ Վրաստանին, արևելքից՝ Ադրբեջանին և հարավից՝ Իրանին։ 2019 թ․ 



1 1
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓԱԹԵԹԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄ

2․9 միլիոն բնակչության 63․9 տոկոսը բնակվում էր քաղաքային վայրերում։2 2018 թ․ Հայաստանում քաղաքական նշանակալի 
անցում կատարվեց։ Խորհրդարանական ընդդիմության անդամ Նիկոլ Փաշինյանը թավշյա հեղափոխությունից հետո նշանակվեց 
վարչապետ և կառավարումը բարելավելու և աղքատությունը նվազեցնելու կառավարության հանձնառությունը վերահաստատեց։3

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1 • Սոցիալ-տնտեսական առանձին ցուցանիշներ

Ցուցանիշ Արժեք

Բնակչություն, միլիոն 2.9

Մեկ շնչին բաժին ընկող ՀՆԱ (ընթացիկ ԱՄՆ դոլար) 4,655.3

Աղքատների թվի հարաբերակցությունը՝ օրական 5.50 ԱՄՆ դոլար, բնակչության նկատմամբ տոկոսով (2011 թ․ գնողունակության 
համարժեքով)․ ՄԲԵ երկրների աղքատության գիծ

42.5

Աղքատների թվի հարաբերակցությունը՝ օրական 3.20 ԱՄՆ դոլար, բնակչության նկատմամբ տոկոսով (2011 թ․ գնողունակության 
համարժեքով)․ միջինից ցածր եկամտով երկրների աղքատության գիծ

9.4

Աղքատների թվի հարաբերակցությունը՝ օրական 1.90 ԱՄՆ դոլար, բնակչության նկատմամբ տոկոսով (2011 թ․ գնողունակության 
համարժեքով)․ աղքատության միջազգային գիծ

1.4

Կյանքի սպասվող տևողությունը ծննդյան պահին, տարիներ * 74.9

65 տարեկան և բարձր տարիքի բնակչությունը բնակչության նկատմամբ տոկոսով* 11.3

ԿՈՎԻԴ-19 համավարակը և տարածաշրջանում քաղաքական ճգնաժամը հանգեցրին տնտեսության իրական հատվածի 
կրճատմանը՝ հաջորդելով վերջին հինգ տարիների արագ աճին։ 2014-2016 թթ․ Հայաստանում իրական տնտեսական 
աճը գրեթե զրոյական էր՝ պայմանավորված ապրանքների գների ցնցումներով և քաղաքական լարվածությամբ։ 
Սակայն 2017-2019 թթ․ ՀՆԱ-ի իրական տարեկան աճի ցուցանիշները տատանվում էին 5.2 - 7.6 տոկոսի միջակայքում։ 
Միաժամանակ նվազել է աղքատության գծից ներքև ապրող ՄԲԵ երկրների բնակչության մասնաբաժինը՝ 41.5 տոկոսից 
կազմելով 37.0 տոկոս։ 2020 թ․ մարտից սկսած Հայաստանին վիճակվել են մեկ շնչի հաշվով կորոնավիրուսային 
հիվանդությամբ վարակման համեմատաբար բարձր ցուցանիշները, իսկ տարվա վերջին եռամսյակում՝ 
տարածաշրջանային հակամարտությունը ։ 2021 թ․ տնտեսությունը կանխատեսվում է, որ կկրճատվի 6.3 տոկոսով և 
աղքատության գծից ներքև ապրող ՄԲԵ երկրների բնակչության մասնաբաժինը կավելանա 4.8 տոկոսային կետով։4 
Բացի այդ, կառավարության պարտքի տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ի նկատմամբ կաճի՝ 2019 թ․ 53.5 տոկոսից 2020 թ․ 
կազմելով 63.8 տոկոս։

1.2. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

Վերջին երկու տասնամյակում Հայաստանում բարելավվել են բնակչության առողջական վիճակի ցուցանիշները՝ պայմանավորված 
մոր և մանկան առողջության բարելավմամբ և վարակիչ հիվանդությունների նվազմամբ։ Օրինակ՝ նորածնային մահացության 
ցուցանիշը 1,000 կենդանածինի հաշվով նվազել է՝ 1990 թ․ 41․7-ից 2018 թ․ կազմելով է 11 մահ։5 2005 – 2018 թթ․ ՏԲ 
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նոր դեպքերը նվազել են՝ 100,000 բնակչի հաշվով 92-ից կազմելով 31։6 2019 թ․ Հայաստանում կարմրուկի նոր դեպքերը 
1,000,000 բնակչի հաշվով կազմել է 2.38 , ինչը ցածր է ԱՀԿ Եվրոպայի տարածաշրջանի 125.14 ցուցանիշից՝ արտացոլելով 
պատվաստանյութերով կանխարգելվող այլ հիվանդությունների նոր դեպքերի ցածր ցուցանիշը։7 Նույն տարում ցածր էր նաև 
15-49 տարեկան մարդկանց մոտ ՄԻԱՎ տարածվածության ցուցանիշը՝ 0.2 տոկոս։8 Առողջության այս բարելավումները 
նպաստել են 1990 թ․ սկսած ծննդյան պահին կյանքի սպասվող տևողության ցուցանիշի ավելացմանը՝ 68 -ից 75 տարի։9

Քրոնիկ հիվանդությունների տարածվածության աճը ուղեկցել է Հայաստանում երկարակեցության բարելավումներին։ Մահերի 
93 տոկոսը բաժին է ընկնում ՈՎՀ-ներին։ 10 2019 թ․ մահվան հինգ գլխավոր պատճառներն էին՝ սրտի իշեմիկ հիվանդությունը, 
կաթվածը, թոքի քաղցկեղը, դիաբետը և թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդությունները (Գծապատկեր 1)։11 Սոցիալ-
ժողովրդագրական նման ցուցանիշներով այլ երկների համեմատ՝ Հայաստանում հաշմանդամությամբ ճշգրտված կյանքի 
տարիների սրտի իշեմիկ հիվանդությունների, կաթվածի և դիաբետի՝ ըստ տարիքի ստանդարտացված ցուցանիշը 100,000 բնակչի 
հաշվով ավելի բարձր է։12 Բարձր բեռը պայմանավորված է ծերացմամբ և վարքագծի ու նյութափոխանակության ռիսկերին 
ենթարկվածությամբ, այդ թվում՝ բարձր զարկերակային ճնշում, ծխախոտ, անառողջ սննդակարգ, մարմնի զանգվածի բարձր 
ինդեքս և արյան մեջ շաքար բարձր պարունակություն ։ 13 Օրինակ՝ Հայաստանի 18-69 տարեկան տղամարդկանց 51.5 տոկոսը 
ակտիվ ծխող է։14 Մինչ 2030 թ․ Հայաստանի բնակիչների տասից մեկը 70 և բարձր տարիքի կլինի։ 

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1 • Հայաստանում մահացության գլխավոր պատճառները 2009-2019 թթ․

Սրտի իշեմիկ հիվանդություն

Կաթված

Դիաբետ

Թոքի քաղցկեղ

Թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդություն

Ցիռոզ

Սրտի գերճնշումային հիվանդություն

Ստամոքսի քաղցկեղ

Ալցհեյմերի հիվանդություն

Կրծքագեղձի քաղցկեղ

Սրտի իշեմիկ հիվանդություն

Վարակիչ, մայրական, նորածնային և սնուցման հիվանդություններ
Ոչ վարակիչ հիվանդություններ
Վնասվածքներ

Սրտի իշեմիկ հիվանդություն      7.3%

Կաթված     -12.6%

Թոքի քաղցկեղ      -1.0%

Դիաբետ      -8.9%

Թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդություն   10.2%

Ցիռոզ       4.0%

Ալցհեյմերի հիվանդություն    51.2%

Սրտի հիպերտոնիկ հիվանդություն    2.6%

Հաստ և ուղիղ աղու քաղցկեղ   14.0%

Կրծքագեղձի քաղցկեղ    -2.7%

Ստամոքսի քաղցկեղ    -7.6%

2009 թ. դասակարգումը 2019 թ. դասակարգումը, տոկոսային փոփոխություն, 2009-2019 թթ.
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Աղբյուրը՝ Առողջության մոնիթորինգի և գնահատման ինստիտուտ (IHME)
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ԿՈՎԻԴ-19 համավարակի զսպումը, վարակիչ հիվանդությունների նվազեցման օգուտների պահպանումը և ՈՎՀ-ների 
բարձր բեռին հակազդումը փոխկապակցված են։ 2020 թ․ մարտի 1-ի դրությամբ Հայաստանը հաղորդում էր ներկայացրել 
կորոնավիրուսային հիվանդության առաջին դեպքի մասին։ 2020 թ․ հոկտեմբերին Հայաստանը ԱՀԿ եվրոպական տարածաշրջանի 
տասը երկրներից մեկն էր, որտեղ 100,000 մարդու հաշվով նոր դեպքերի գումարային ցուցանիշը 2,000 –ից բարձր էր։ 15 
Այնուամենայնիվ, աշխարհում հինգ հոգուց մեկը վարակվելու դեպքում կորոնավիրուսային հիվանդության ավելի ծանր ընթացքի 
ավելի մեծ ռիսկ է կրում՝ մասամբ պայմանավորված ուղեկցող ՈՎՀ-ներով և ծերացմամբ։16 Հետևաբար, Հայաստանի ծերացող 
բնակչությունը և ՈՎՀ-ների բարձր բեռը մեծացնում են բնակչության խոցելիությունը կորոնավիրուսային հիվանդության 
նկատմամբ։ Ըստ հաշվարկների՝ ՈՎՀ-ները Հայաստանի տնտեսության համար տարեկան արժենում են 362.7 միլիարդ ՀՀ 
դրամ, ինչը համարժեք է տարեկան ազգային եկամտի 6.5 տոկոսին։ Ուստի, Հայաստանում ՈՏՀ-ների բարձր բեռին հրատապ 
արձագանքումը հանրային առողջապահական և տնտեսական լուրջ հիմնավորում ունի։17 

1.3.  ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ 
ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ

Որակյալ բուժօգնության մատչելիության բարելավումն անհրաժեշտ է ՈՎՀ-ներին արձագանքելու և վարակիչ հիվանդությունների 
պատճառով մահացությունը կանխարգելելու համար։18 Ուստի, Հայաստանի Հանրապետությունը 193 երկրներից մեկն էր, որը 
2015 թ․ ընդունեց «Կայուն զարգացման 2030 օրակարգը», այդ թվում՝ ՀԱԾ հասնելու հանձնառությունը։19 ՀԱԾ-ի այս թիրախի 
կիզակետում որակյալ առողջապահական ծառայություններից օգտվելու հնարավորության ապահովումն է բոլորի համար, ովքեր 
դրա կարիքն ունեն, առանց ֆինանսական դժվարությունների ենթարկվելու։20 2000 թ․ սկսած Հայաստանը զգալի առաջընթաց 
է գրանցել առողջապահական միջամտությունների մատչելիությունը բարելավելու ուղղությամբ, ինչպես չափվում է ՀԱԾ 
ծառայությունների ծածկույթի ինդեքսով, որով մշտադիտարկվում է բժշկական օգնության օգտագործումը, ըստ որի երկրի 
կատարողականը Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի ու ՄԲԵ երկրների միջին ցուցանիշից բարձր է։21 Այնուամենայնիվ, այս 
ձեռքբերումները վտանգվել են ԿՈՎԻԴ-19 համավարակի պատճառով, որի ընթացքում 90 տոկոսից ավելի երկրներ, այդ թվում՝ 
Հայաստանը, հաղորդում են հիմնական բժշկական ծառայությունների օգտագործման ընդհատումների մասին։22

Բուժօգնության օգտագործումն ավելացել է Հայաստանի տնային տնտեսությունների համար բարձր գնով՝ պայմանավորված 
առողջապահության հանրային ծախսերի համեմատաբար ցածր մակարդակով։ 2013 թ․ բնակչության 16 տոկոսը գրպանից 
կատարվող առողջապահական վճարումներին ուղղում էր տնային տնտեսության սպառման ծախսերի 10 տոկոսից ավելին, 
որոնք 10 տոկոսի մակարդակի դեպքում առողջության համար կատարվող աղետալի ծախսեր են որակվում ։23 Մինչ այդ, 2010 – 

2013 թթ․, 10 տոկոսի մակարդակով առողջության ուղղությամբ կատարվող աղետալի ծախսերի՝ տարեկան միջին փոփոխությունը 
3․3 տոկոս է կազմել՝ աշխարհում ամենաբարձրը (Գծապատկեր 2)։24 2018 թ․ ընթացիկ առողջապահական ծախսերի 84.3 տոկոսը 
բաժին է ընկել գրպանից կատարվող ուղղակի վճարումներին՝ բարձրանալով մեկ տասնամյակ առաջ գրանցված 2007 թ․ -ի 58.2 
տոկոսից։ Այս մակարդակը զգալիորեն գերազանցում է համաշխարհային և ՄԲԵ միջին՝ համապատասխանաբար 18.2 և 32.9 
տոկոս ցուցանիշները։25 Գրպանից կատարվող վճարումների (ԳԿՎ) հաշվին առողջապահության ֆինանսավորման մատչելիության 
համար ֆինանսական արգելքներ է ստեղծվում։ Հայաստանում կարիքի դեպքում անհրաժեշտ բուժօգնությունից չօգտվելու 
հիմնական պատճառը հինգ դեպքից մեկում գինն է։26
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2 • Առողջապահական աղետալի ծախսերի նոր դեպքերի տոկոսային կետով տարեկան 
փոփոխությունը

10 % շեմ
25 % շեմ

Կոնգո (Բրազավիլ) 2005–11
Գվինեա 2002–12

Պակիստան 1991–2010
Բոլիվիա 1999–2002

Կոտ Դ՛իվուար 1998–2008
Ալբանիա 2002–12

Պանամա 1997–2008
Գուատեմալա 2000–14

Բուրկինա Ֆասո 1998–2009
Կամերուն 1996–2014

Պարագվայ 1996–2001
Տաջիկստան 1999–2007

Ուգանդա 1996–2002
Զամբիա 2004–2010
Ուկրաինա 2002–13

Բոսնիա և Հերցոգովինա 2001–11
Ռուանդա 2000–10

Վիետնամ 1992–2014
Հարավային Աֆրիկա 1995–2010

Թուրքիա 2002–12
Կոլումբիա 1997–2010

Տանզանիա 2008–12
Թաիլանդ 1994–2010
Մեքսիկա 1984–2012

Խորվաթիա 1998–2010
Պերու 2000–15

Մոզամբիկ 2002–08
Սլովակիա 2004–10

ԱՄՆ 1995–2013
Եթովպիա 1999–2004

Շրի Լանկա 1995–2009
Կաբո Վերդե 2001–07
Բանգլադեշ 2000–10

Գանա 1991–2005
Ֆինլանդիա 1998–2010

Մալազիա 1993–2004
Ղրղզստան 2005–11

Ղազախստան 1996–2013
Մադագասկար 2001–05
Հունաստան 1998–2010

Մալի 2001–06
Սլովենիա 1999–2012

Լաոս 2002–07
Քենիա 1997–2005

ՄԹ 1995–2013
Մալավի 1997–2010
Իսրայել 1997–2012

Ջամայկա 1991–2004
Դանիա 1997–2010

Իտալիա 2001–10
Սերբիա 2003–10

Նիգեր 2005–11
Մոնղոլիա 2002–12

Բելառուս 1998–2012
Նորվեգիա 1996–98

Ռուսաստան 1997–2014
Իսպանիա 1985–2010
Ինդոնեզիա 2001–15

Չեխիա 1999–2010
Չեռնոգորիա 2005–14

Լյուքսեմբուրգ 1998–2010
Լեհաստան 1998–2012

Ֆիլիպիններ 1997–2015
Շվեյցարիա 2000–04

Հունգարիա 1998–2010
Լիտվա 1998–2010

Հարավային Կորեա 1999–2008
Թունիս 1995–2010

Կոսովո 2003–11
Իռլանդիա 1999–2010

Ադրբեջան 2002–05
Պորտուգալիա 1990–2010
Կոստա Ռիկա 1992–2012

Հնդկաստան 2004–11
Բելգիա 1997–2010

Ռումինիա 1998–2012
Իրան 2005–13

Լատվիա 2002–06
Մակեդոնիա 1996–2008

Էստոնիա 1995–2010
Նիկարագուա 1993–2014

Մոլդովա 1999–2013
Բուլղարիա 1997–2010

Արգենտինա 1996–2004
Հորդանան 2002–06

Չինաստան 1995–2007
Եգիպտոս 1997–2012

Նեպալ 1995–2010
Վրաստան 1997–2013

Եմեն 1998–2005
Նիգերիա 2003–09

Մորոկկո 1998–2006
Չիլի 1997–2006

Հայաստան 2010–13

Տոկոսային կետի միջին տարեկան փոփոխություն
43210–1–2–3–4

Աղբյուրը՝ Wagstaff et al. (2018)
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Բացի այդ, Հայաստանում առողջապահության մատչելիության բարելավման ընդհանուր առաջընթացը քողարկում է 
տարբերությունն ըստ ծառայությունների տեսակների։ Թեև մոր և մանկան առողջության պահպանման և վարակիչ 
հիվանդությունների ծառայությունների օգտագործման ցուցանիշը բարձր է, ՈՎՀ ծառայությունների օգտագործումը 
համեմատաբար թերի է: Անցյալ տասնամյակում Իմունականխարգելման ազգային ծրագրի շրջանակներում երկիրը պահպանել 
է պատվաստումների 90 -ից 100 տոկոս ցուցանիշները: Նմանապես, հղի կանանց գրեթե 100 տոկոսը նախածննդյան խնամք է 
ստանում բուժօգնության հմուտ ծառայություն մատուցողից։27 2010-2019 թթ․ ՄԻԱՎ-ով ապրողների՝ հակառետրովիրուսային 
թերապիա ստանալու հավանականությունը բարձրացել է՝ 30 տոկոսից կազմելով 62 տոկոս։28 Մյուս կողմից՝ 15 տարեկանից 
բարձր բնակչության 43.5 տոկոսն է անցել զարկերակային գերճնշման սքրինինգ։ Շաքարային դիաբետի սքրինգին է անցել 15 
տարեկանից բարձր բնակչության 25-ից քիչ տոկոսը, ինչը ՈՎՀ ծառայությունների օգտագործման ավելի ցածր ցուցանիշների 
օրինակ է ցույց տալիս։29 

ԿՈՎԻԴ-19 համավարակը վտանգում է մոր և մանկան առողջության պահպանման և վարակիչ հիվանդությունների դեպքում 
բուժօգնության մատչելիության ընդլայնման նախկին առաջընթացը։ Օրինակ՝ երեխաների պատվաստման ցուցանիշները 
մինչև 2020 թ․ հոկտեմբերը նվազել էին 27 տոկոսով։30 Նվազում է նաև դոնորների կողմից Հայաստանի ֆինանսավորումը, 
որի օժանդակությամբ իրականացվում էին հիմնական առողջապահական ծառայությունների մատչելիության բարձրացմանն 
ուղղված միջամտություններ։ 2019 թ․ սկսած ՀՀ կառավարությունը պատասխանատու է Իմունոկանխարգելման ազգային 
ծրագիրը 100 տոկոսով ֆինանսավորելու համար, որի համար նախկինում ԳԱՎԻ-ից (պատվաստանյութերի գլոբալ դաշինք) էր 
աջակցություն ստացվում։31 Երկիրը նաև 2020-2022 թթ․ անցումային ֆինանսավորմանը համապատասխանող է դասակարգվել 
Գլոբալ հիմնադրամի կողմից և հատկացման ապագա ժամանակահատվածներում օժանդակություն ստանալու համար 
իրավունակ չի լինի։ Հետևաբար Հայաստանի առջև ծառանում է ՀԱԾ ապահովելու մարտահրավերը, երբ առողջապահական 
ծառայությունների ֆինանսավորումը նվազման ճնշումների է հանդիպում՝ պայմանավորված դոնորային ֆինանսավորումից 
անցում կատարելով և ԿՈՎԻԴ-19 համավարակով։ 

1.4. ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԴԵՐԸ

Առողջապահության ոլորտի պետական ծախսերը պետք է ավելանան` Հայաստանում անհրաժեշտ առողջապահական 
ծառայությունների մատչելիությունն ընդլայնելու համար: Այնուամենայնիվ, կան նաև բաց թողնված հնարավորություններ՝ 
ռազմավարական գնումների միջոցով ՀԱԾ-ի ընթացքը խթանելու համար: Ռազմավարական եղանակով գնումների իրականացումը 
նպատակամետ կապ է ապահովում բուժօգնության տրամադրմանը հատկացվող միջոցների և բնակչության առողջության 
կարիքների և ծառայությունը մատուցողի վարքագծի բարելավման միջև: Խորհրդային Միության փլուզումից հետո Հայաստանը 
ձեռնամուխ եղավ առողջապահության ֆինանսավորման և ծառայությունների մատուցման առաջին սերնդի բարեփոխումներին, 
որոնց շնորհիվ բուժման արդյունքներով բնակչության առողջությունը բարելավվեց: Հայաստանը հիմնեց ՊԱԳ՝ որպես 
առողջապահական հանրային ֆինանսավորումը հիմնական առողջապահական ծառայություններին հատկացնելու համար 
պատասխանատու անկախ, երրորդ անձ՝ գնորդ: Այդ ժամանակ ներդրվեց ՀԾՓ-ն, որով հստակ սահմանվում էր ծառայությունների 
ծածկույթը, ներառյալ պետական բյուջեի միջոցով ֆինանսավորվող ծառայությունները, իրավունակ խմբերը և փոխհատուցման 
չափը։32 Առողջապահական ծառայությունների ծախսերի պասիվ տողային բյուջետավորումը, այդ թվում՝ մահճակալները և 
բուժաշխատողները, փոխարինվեց անմիջական արդյունքների վրա հիմնված վճարման մեխանիզմներով, ներառյալ դեպքերի դիմաց 
վճարումներով և կատարողականի վրա հիմնված ֆինանսավորմամբ՝ ծախսերը զսպելու համար, միևնույն ժամանակ բարելավելով 
հիմնական առողջապահական ծառայությունների օգտագործման ցուցանիշները։



Գ Լ Ո Ւ Խ  1 .  Ն Ե Ր Ա Ծ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 16

Չնայած այս բարեփոխումներին՝ գնման որոշումները հիմնականում պասիվ են մնում, և ծառայությունը մատուցողների 
և բուժառուների համար խեղաթյուրված խթանների միջոցով նպաստում են Հայաստանում որակյալ առողջապահական 
ծառայությունների մատչելիության ապահովման մարտահրավերներին։33 Գնումների ինստիտուցիոնալ մեխանիզմները 
հատվածական են: 2002 թ.-ին ՊԱԳ-ը կորցրեց իր անկախ կարգավիճակը, և ԱՆ-թյանը ենթակայությամբ ժխտվեց գնումները 
մատակարարումից առանձնացնելու սկզբունքը` հաշվի առնելով ԱՆ ներգրավվածությունը ծառայությունների մատուցմանը: 
Բազմաթիվ գնորդների ներդրումը բնակչության մի հատվածի հայտերի մշակման համար նպաստում է միջոցների հոսքերի 
հատվածականությանը և առնչվում է ՊԱԳ-ի համեմատ կանխարգելիչ բուժօգնության առաջարկի կրճատման և գրպանից 
կատարվող ավելի բարձր վճարումների հետ: Ծառայություն մատուցողների վարքագծի վրա ՊԱԳ-ի ազդեցությունը 
սահմանափակվում է ընդհանուր ցածր և հանրային առողջապահական հատվածական ծախսերով, որոնք խոչընդոտում են 
գնորդի մենաշնորհի իշխանության օգտագործումը` որակի և առողջապահության օգտագործման բարելավումները խթանելու 
համար:34 ՊԱԳ-ը գլխավորապես կենտրոնանում է պայմանագրերի կնքման, հայտերին ընթացք տալու և խարդախությունների 
հայտնաբերման վրա՝ նվազ ուշադրություն դարձնելով մոնիթորինգին և բուժօգնության որակի բարելավումների համար 
պարգևատրմանը։ Կլինիկական ուղեցույցերի առկայությունն ապահովելու, դրանց պահանջների կատարումը մշտադիտարկելու և 
գնման որոշումներում դրանց կատարման վերաբերյալ եզրահանգումները ներառելու համար որևէ կառույց պատասխանատու չէ։ 
Ծառայություն մատուցողներին կատարվող վճարումները մատուցման որակով չեն ճշգրտվում, իսկ մատուցողի հետ պայմանագրի 
կնքումը ծառայության ստանդարտներով չի պայմանավորվում։ 

Գնումների այլ ասպեկտների նման` ՀԾՓ- ի նախագծման և վերանայման համակարգված գործընթացի բացակայությունը 
նպաստում է Հայաստանում որակյալ բուժօգնության հասանելիության ապահովման մարտահրավերներին: Նախնական ՀԾՓ-ի 
համար տեղեկություններ ապահովվեցին՝ գնահատելով հիվանդությունների բեռը, պետության միջոցով միջամտություններից 
օգտվելու երաշխավորման բյուջետային ազդեցությունը և այլընտրանքային ծառայությունների հարաբերական ԾԱ-ը` 
միջազգային փորձագետների վերլուծական աջակցությամբ: 2001 թվականից ի վեր խորհրդարանը ՀԾՓ –ում փոփոխություններ 
կատարելու պատասխանատվությունը պատվիրակել է ԱՆ-ին: Չկան փաթեթի վերանայման գործընթացը, այդ թվում՝ դիտարկվող 
չափորոշիչները, հարաբերական կարևորությունը և շահագրգիռ կողմերի ներգրավման ընթացակարգերը սահմանող պաշտոնական 
կանոնակարգեր։ Հետևաբար, ՀԾՓ փոփոխությունները հիմնականում թելադրված են եղել քաղաքական նկատառումներով։35 
Ծառայությունների ծածկույթը՝ խմբերը, ծառայությունները և խորությունը, հաճախակի փոփոխվել է՝ քաղաքացիների մոտ 
բուժօգնության ստանալու իրավունակության վերաբերյալ շփոթմունքի առաջացման բերելով: 2001-2019 թթ․ ընթացքում 
բուժօգնություն ստանալու երեխաների իրավունքը որոշ տարիների ներառել է մինչև 18 տարեկան բոլոր երեխաներին, մյուս 
տարիներին բացառել է երեք տարեկանից բարձր երեխաներին, ընթացքում կատարված այլ փոփոխություններով։ 

ՀԾՓ առողջության առաջնային պահպանման և անհետաձգելի բուժօգնության ծառայությունների համընդհանուր 
հասանելիություն է ապահովում: Սակայն, այն ընդգրկում է հիվանդանոցային և (որոշ դեպքերում) դժվարամատչելի 
ախտորոշիչ ծառայություններ ցածր եկամուտ ստացողների, խոցելի բնակչության և պետական որոշ ծառայողների՝ 
բնակչության մոտ 30 տոկոսի համար։ 2006 թ.-ի վերլուծությունը ցույց է տվել, որ ՀԾՓ-ի միջոցով ծառայությունների 
ընդլայնված ծածկույթ ստանալու իրավունք ունեցող խմբերը բուժօգնության համար այցերի ընթացքում 45 տոկոսով պակաս են 
վճարել, իսկ ամբուլատոր բուժօգնությունից օգտվելու նրանց ցուցանիշը 36 տոկոսով բարձր է եղել մյուս խմբերի համեմատ:36 
Նույնիսկ ՀԾՓ ընդլայնված ծառայությունների ծածկույթի շահառուների շրջանում ամբուլատոր դեղերի և բուժօգնության 
չներառված ծախսերն ամբուլատոր բուժօգնությունից օգտվելու ֆինանսական խոչընդոտներ են ստեղծում: Բացի այդ, փաթեթի 
որոշ ծառայությունների փոխհատուցման մակարդակը ցածր է դրանց մատուցման ինքնարժեքից, ինչը մասամբ պայմանավորված 
է առողջապահության ֆինանսավորման ցածր մակարդակով, ծառայությունը մատուցողների կողմից այդ ծառայությունների 
ոչ բավարար առաջարկի համար խթաններ ստեղծելով և ոչ պաշտոնական վճարների պահանջով: Հետևաբար, ՀԾՓ-ի 
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ներկայիս կառուցվածքը, այդ թվում՝ ծառայությունների ծածկույթի խորությունը, ներառված ծառայությունները և ապահովվող 
խմբերը, նպաստում են Հայաստանում ԳԿՎ-ների բարձր ցուցանիշին և առողջապահական ծառայությունների մատուցման 
ֆինանսական խոչընդոտներին: Հայաստանը չի կարող բոլոր ծառայությունները ֆինանսավորել ողջ բնակչության համար: 
ՀԱԾ-ի ուղղությամբ առաջընթաց գրանցելու համար ՀԾՓ-ն անհապաղ բարեփոխումների կարիք ունի, որոնք համահունչ 
կլինեն բնակչության առողջության բարելավումներին, հիմնական բուժօգնության համընդհանուր հասանելիությանը և կայուն 
ֆինանսավորմանը:

1.5.  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓԱԹԵԹԻ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳՎԱԾ ՄՈՏԵՑՈՒՄ

Ծառայությունների փաթեթը վերանայելիս առկա ֆինանսավորումը խոչընդոտ է ՝ անկախ ազգային եկամտից: Այդ պատճառով, 
նույնիսկ բարձր եկամուտ ունեցող երկրներում, կան երաշխավորված փաթեթում ներառելու համար առողջապահական 
ծառայությունների առաջնահերթության սահմանման մեխանիզմներ, ինչպես Միացյալ Թագավորության Կլինիկական 
գերազանցության ազգային ինստիտուտում: Ծառայությունների փաթեթի վերանայումները պետք է համահունչ լինեն մատչելի 
ռեսուրսների սահմաններում արժեքի բարելավմանը: Արժեքի սահմանումը կախված կլինի հասարակությունից ՝ պայմանավորված 
այն նպատակներով, որոնց յուրաքանչյուր հասարակություն ձգտում է հասնել առողջապահական համակարգի միջոցով, 
ներառյալ առողջության բարելավումը, հավասարությունը, որակը և մատչելիությունը: Քանի որ փաթեթի վերաբերյալ 
որոշում կայացնելուց հետո կլինեն հաղթողներ և պարտվողներ, կարևոր է բովանդակության, խորության և իրավունակության 
սահմանման հիմքը հրապարակային դարձնելը: Այս հստակությունը կարող է պարտվող առաջարկների կողմնակիցների 
դիմադրությունը նվազեցնել: 

Ոլորտի նպատակների և վերանայման չափանիշների հստակ սահմանումը պետք է հնարավորության դեպքում տեղեկություններ 
ապահովի այլընտրանքային տեխնոլոգիաների մասնագիտական վերլուծության համար: Օրինակ, եթե կարևոր նպատակն 
առկա ռեսուրսների շրջանակում առավելագույն առողջության ապահովումն է, ԾԱ վերլուծությունը կարող է օգնել ծախսված 
յուրաքանչյուր դոլարի դիմաց առողջության համար օգտակար արդյունքի համեմատությանը: Այս վերլուծության տարանջատումը 
ըստ բնակչության խմբերի և ծառայությունների արժեքի կարող է հավասարության և ֆինանսական պաշտպանության 
հետևանքների մասին պատկերացում տալ։37 Եթե   մի երկիր առանձին հիվանդությունների բեռը նվազեցնելու նպատակ ունի, 
վերլուծության առանցքում կարող է լինել նաև այս հիվանդության վրա կենտրոնացած միջամտությունների գնահատումը: 
Առողջապահության կայուն ֆինանսավորման հետ համատեղելի վերանայումների ապահովման համար կարևոր է նաև 
բյուջեի վրա փոփոխությունների ազդեցության վերլուծությունը: Այս և այլ վերլուծությունները կարող են տեղեկություններ 
ապահովել կարևոր շահագրգիռ կողմերի, այդ թվում ՝ ծառայություններ օգտագործողների, մատուցողների, դեղագործական 
գործակալությունների, տեխնիկական փորձագետների և քաղաքականություն մշակողների միջև քննարկումների համար: 
Թաիլանդում ծառայությունների փաթեթի վերանայման թափանցիկ և տեխնիկապես խստապահանջ գործընթացը ցածր և միջին 
եկամտով այլ երկրների համար օգտակար մոդել է ներկայացնում (Գծապատկեր 3)։ 
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3 • Ծառայությունների փաթեթի վերանայման գործընթացը Թաիլանդում 

Շահակիցներ

Շահակիցների
աշխատանքային

խումբ

Հետազոտողներ

Ծառայությունների
փաթեթի
մշակման

հանձնախումբ

Առողջության
ապահովագրության

խորհուրդ

Քննարկման համար նոր 
միջամտությունների ներկայացում

Միջամտությունների թեմաների 
առաջնահերթության սահմանում

Միջամտությունների 
ծախսարդյունավետության, անհրաժեշտ 
ծածկույթի և բյուջետային ազդեցության 
գնահատում

Գնահատումների վրա հիմնված 
գնահատականներ և համաձայնեցված 
առաջարկություններ

Ներառման կամ բացառման վերաբերյալ 
որոշում

Աղբյուրը՝ Թաիլանդի հանրային առողջապահության նախարարություն, Համաշխարհային բանկ 

Առողջապահական միջամտությունների առաջնահերթության սահմանման գործիքը («HIPtool») մշակվել է տեխնիկական 
գնահատականներ տալու համար, որոնք կարող են աջակցել ծառայությունների ազգային փաթեթներում ռեսուրսների բաշխման 
առաջնահերթությանը: Օգտվելով հիվանդությունների բեռից, միջամտության ծածկույթից (այսինքն ՝ առողջապահական 
ծառայությունների օգտագործման ցուցանիշներից), ծախսերից ու արդյունավետությունից՝ «HIPtool» գործիքը կիրառում 
է մոդելի վրա հիմնված ալգորիթմ ՝ բուժման արդյունքներն առավելագույնի հասցնող ռեսուրսների բաշխումը որոշելու 
համար, որոնք չափվում են ՀՃԿՏ-ի կանխման առումով (գծապատկեր 4)։ «HIPtool» գործիքը ժամանակի որևէ պահի 
հիվանդությունների բեռի և օպտիմալ ծախսերի ճեպապատկերն է ներկայացնում։ Քանի որ այն դինամիկ գործիք չէ, վարակիչ 
հիվանդությունների՝ ՄԻԱՎ-ի և տուբերկուլյոզի մոդելի կազմման հատուկ սահմանափակումներ ունի: Հավասարությունը 
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և ֆինանսական պաշտպանությունը հաշվի առնելու համար կարող են սահմանվել կշիռներ, որոնք արտացոլում են այդ 
նկատառումների հասարակական արժեքը և կիրառվում են այն միջամտությունների նկատմամբ, որոնց միջոցով օպտիմալացվում 
են հատկացումները: Այնուամենայնիվ, կառավարությունները միգուցե ցանկանան դիտարկել լրացուցիչ չափանիշներ, օրինակ 
՝ առաջնահերթ համարել վարակիչ հիվանդություններին ուղղված միջամտությունները ՝ հաշվի առնելով հիվանդությունների 
դինամիկան և նպատակները, օրինակ՝ հիվանդության վերացումը: Գործիքը ռեսուրսների բաշխումն օպտիմալացնում է հանրային 
առողջապահության ամբողջ բյուջեում, այլ ոչ թե փոքրիշատե։ Մաթեմատիկական օպտիմալացումից արվող հետևությունները 
կարող են լրացնել շահագրգիռ կողմերի քննարկումների ընթացքում այլ նկատառումները: Հավելված 1-ում մենք նկարագրում ենք 
«HIPtool» գործիքի տեխնիկական բնութագրերը:

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 4 • «HIPtool» օպտիմալացման ալգորիթմի մուտքային տվյալները

Տարբեր հիվանդությունների  
ՀԱԾ  հիմնական փաթեթների 

վերաբերյալ տվյալներ

Կառավարության
տվյալների խմբեր

Միջամտություններ, 
ծախսեր, ծածկույթ, 

արդյունավետվություն և բեռ
Միջամտություններ,
ծախսեր, ծածկույթ,

արդյունավետվություն և բեռ

Տեղական
փաստեր

Ծրագրերի ծախսեր և
ծախսարդյունավետության

տվյալներ

Թաֆթս բժշկական
կենտրոն

առողջապահության համար տնտեսական գնահատում

ՀՎԱ³ Հիվանդությունների
վերահսկման
առաջնահերթություններ

hiptool գործիք 
առողջապահական միջամտությունների

առաջնահերթության սահմանման գործիք

WHO-CHOICE
ծախսարդյունավետության

տվյալներ

Առողջապահության
համաշխարհային
կազմակերպություն

Հիվանդությունների ազգային
բեռի գնահատականներ (ՀՃԿՏ-ներ,
մահացություն, հիվանդացություն)

ԱՄԳԻ
Կարևորի չափումը

Ազգային տնտեսության, աղքատության,
հավասարությանն ուղղված

միջոցառումների վերաբերյալ տվյալներ

Համաշխարհային բանկ
ՎԶՄԲ-ՄԶԸ Համաշ խարհային բանկի խումբ

1.6. ՍՈՒՅՆ ԶԵԿՈՒՅՑԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

ԱՆ-ն առողջապահության ֆինանսավորման և ծառայությունների մատուցման բարեփոխումների երկրորդ սերնդի շուրջ հանրային 
քննարկումներ է սկսել` որակյալ բուժօգնության մատչելիության բարելավման մարտահրավերներին դիմագրավելու համար: 
Սկզբնական առաջարկը հրապարակվել է «ՀՀ-ում առողջության համապարփակ ապահովագրության ներդրման հայեցակարգ»-ի 
նախագծում ` հանրային դիտարկման և քննարկման համար: Առաջարկը ներառում է բարեփոխումներ ներքին ռեսուրսների 
ներգրավման, ռազմավարական գնումների և ծառայությունների մատուցման ոլորտում, ներառյալ առողջապահության 
համար նպատակային հարկերի ներդրումը, պետական   բյուջեում առողջապահական ծառայությունների առաջնահերթության 
բարձրացումը, նոր և անկախ գնորդի ստեղծումը, սպասարկման սահմանված ստանդարտները բավարարող ծառայություն 
մատուցողների հետ ընտրովի պայմանագրերի ներդրումը, կատարողականի վրա հիմնված վճարումները, որոնք հատուցում 
են բուժօգնության որակի բարելավման դիմաց և համակարգված գործընթացի որդեգրումը՝ ԾԱ և հիվանդությունների բեռի 
տվյալների կիրառմամբ ՀԾՓ վերանայման համար: Առաջարկվում է նաև պետության կողմից ՀԾՓ-ի շրջանակում համապարփակ 
ծառայությունների ծածկույթի ապահովում, այդ թվում ` ՈՎՀ-ների համար։
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2019 թ․ սկսած Համաշխարհային բանկը, ԱՆ-ի խնդրանքով, աջակցություն է տրամադրել առաջարկվող բարեփոխումների 
նախագծման, այդ թվում՝ ռազմավարական գնումների համար։ Աջակցությունն ընդգրկել է ընդլայնված ՀԾՓ-ի համար 
ակտուարային ծախսերի գնահաումը, գնման մեխանիզմների գնահատումը, ինչպես նաև բուժօգնության որակի մոնիթորինգի և 
բարելավումների դիմաց հատուցող կարգավորման դաշտի մշակմանն ուղղված տեխնիկական աջակցությունը: Սույն զեկույցը 
Հայաստանում ՀԾՓ-ի վերանայման տեխնիկական կարողությունների զարգացման ավելի լայն աջակցության մաս է կազմում։ 
«HIPtool» գործիքը ՀԾՓ փոփոխությունների հետևանքների մոդելի կառուցման համար օգտագործելու վերաբերյալ մի 
շարք մասնագիտական քննարկումներ են անցկացվել` ԱՆ-ի, Առողջապահության ազգային ինստիտուտի (ԱԱԻ), ՊԱԳ-ի, 
Առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակի և Գլոբալ հիմնադրամի նախագծերը համակարգող թիմի ներգրավմամբ։ 
Զեկույցն ամփոփում է այս վերլուծության արդյունքները և ուղղված է Հայաստանում ՀԾՓ վերանայման գործում ներգրավված 
քաղաքականություն մշակողներին և տեխնիկական փորձագետներին: Զեկույցը հետևյալ կառուցվածքն ունի․ 2-րդ գլուխը 
նկարագրում է հիվանդությունների բեռի միտումները և սահմանում առանձին հիվանդությունների առաջնահերթությունը 
ռեսուրսների բաշխման համար: Գլուխ 3-ը դիտարկում է ծախսերի ընթացիկ մակարդակները և հատկացումները 
հիվանդությունների և մատուցման գործառույթների միջև: 4-րդ գլուխը հիմնվում է «HIPtool» գործիքի վրա` բնակչության 
առողջության բարելավման նպատակով ռեսուրսների բաշխումն օպտիմալացնելու համար: 5-րդ գլուխը եզրափակվում է 
ռեսուրսների բաշխման առաջնահերթության վերաբերյալ առաջարկություններով։
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ԳԼՈՒԽ 2. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱ ԵՎ 
ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ԲԵՌԸ 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿԵՏԵՐ․

 � Հայաստանում բոլոր տարիքային խմբերում ԿԿՏ և ՀԸԿՏ-ների գլխավոր պատճառը համապատասխանաբար սիրտ-
անոթային հիվանդություններն են (ՍԱՀ) և գոտկա-սրբանային ցավը։

 � Զգալի ավելացել է նաև վաղաժամ մահացությանը 2-րդ տիպի շաքարային դիաբետի նպաստը։ 
 � ՍԱՀ-ների առաջացմանը նպաստող նյութափոխանակության ռիսկի գործոնները համընկնում են 2-րդ տիպի 

շաքարային դիաբետի հետ՝ ստեղծելով այս ռիսկերին արձագանքելով երկու հիվանդություններին վերագրելի բեռի 
նվազեցման հնարավորություններ։

 � Հիվանդությունների բեռը և ռիսկի գործոններին ենթարկվածության օրինաչափությունները տարբերվում են ըստ 
սեռի։ Ծխախոտի ծխին բարձր ենթարկվածությունը տղամարդկանց շրջանում նպաստում է շնչառական համակարգի 
քաղցկեղների հետևանքով վաղաժամ մահացության տարածմանը։

 2.1. ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅԱՆ և ՎԱՂԱԺԱՄ ՄԱՀՎԱՆ 
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ

ՈՎՀ-ները հիվանդությունների բեռին նպաստող առաջատար հիվանդություններն են (Ներդիր 1), ներառյալ ԿԿՏ-ները և ՀԸԿՏ-
ները: Տղամարդկանց և կանանց մոտ ՀԸԿՏ առաջացման հինգ հիմնական պատճառներն են ՝ գոտկա-սրբանային ցավը, 2-րդ 
տիպի շաքարային դիաբետը, ընկնելը, լսողության կորուստը և միգրենը (գծապատկեր 5): Բայցևայնպես, միգրենի հետևանքով 
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ընդհանուր ՀԸԿՏ-ները ավելի բարձր են կանանց շրջանում, իսկ ալկոհոլային խմիչքների օգտագործմամբ պայմանավորված 
խանգարումների դեպքում՝ տղամարդկանց մոտ: Կանայք ՈՎՀ-ների պատճառով ՀԸԿՏ-ներին զգալի ավելի մեծ չափով են 
նպաստում (գծապատկեր 6):

Ներդիր 1 • Հիվանդությունների բեռի գնահատումը

Հիվանդությունների բեռը կարելի է հայեցակարգել որպես բնակչության փաստացի առողջական վիճակի և առողջական 
իդեալական վիճակի միջև խզում, որտեղ ողջ բնակչությունն ապրում է մինչև նախապես սահմանված տարեց հասակը։ 

Հիվանդությունների բեռի քանակական գնահատականի ցուցանիշներից մեկը ՀՃԿՏ է, որը կարելի է պատկերացնել 
որպես լիովին առողջ կյանքի կորցրած մեկ տարին․ այն հաշվարկվում է բնակչության մակարդակով վաղաժամ 
մահացության հետևանքով ԿԿՏ-ների և ՀԸԿՏ-ների հանրագումարով․ ՀՃԿՏ = ԿԿՏ + ՀԸԿՏ։ 

Հիվանդությունների ներկա և կանխատեսվող բեռը նկարագրելու համար հետազոտությունն օգտվել է Առողջության 
մոնիթորինգի և գնահատման ինստիտուտի (IHME) հիվանդությունների համաշխարհային բեռի (GBD) տվյալների 
շտեմարանից, այդ թվում՝ մինչև 2017 թ․ ըստ երկրների արված գնահատականներից և կանխատեսումներից՝ 2018 թ․ 
հետո ընկած ժամանակահատվածի համար կիրառելով կանխատեսման ֆունկցիան։

ՀԸԿՏ-ները հաշվարկվում են տարածված դեպքերի թիվը բազմապատկելով տվյալ հիվանդության հաշմանդամության 
կշռով։ Հաշմանդամության կշիռներն արտացոլում են տարբեր հիվանդությունների ծանրության աստիճանը 0-ից 
(կատարյալ առողջություն) 1 (մահվան համարժեք) սանդղակով և ձևավորվում են բնակչության շրջանում անցկացված 
հարցումների միջոցով։ Տարածված դեպքերի թիվը հավասար է առաջին անգամ հայտնաբերված դեպքերի թվի և մինչև 
ռեմիսիա կամ մահ դեպքի միջին տևողության արտադրյալին։ Սույն հետազոտության ժամանակ ՀԸԿՏ-ների ցուցանիշն 
հասանելի էր մինչև 2017 թ․-ը։ 

ԿԿՏ-ները հաշվարկվում են վաղաժամ մահվան տարիքի և տվյալ տարիքի անձի համար կյանքի սպասվող հնարավոր 
ամենաերկար տևողության տարբերության հանրագումարով։ IHME-ն ԿԿՏ-ները և մահերը գնահատում է այնպիսի 
համակարգի հիման վրա, որը հաշվի է առնում ռիսկի գործոնների և բուժման արդյունքների միջև հարաբերությունները 
պայմանավորող 79 անկախ գործոնների համար՝ առողջական վիճակի փոփոխությունների պատճառահետևանքային 
ուղիներն արտացոլելու համար։ Գործընթացի միջոցով 195 երկրների և տարածքների համար մինչև 2040 թ․ 
կանխատեսումներ են ստացվում։ 
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 5 • ՀԸԿՏ-ների պատճառներն ըստ սեռի՝ բոլոր տարիքների համար, 2017 թ․
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Աղբյուրը՝ IHME 

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 6 • ՀԸԿՏ-ների պատճառներն ըստ սեռի բոլոր տարիքային խմբերում 2017 թ․ -ին

Հայաստան
Բոլոր տարիքի տղամարդիկ , 2017 թ., ՀԸԿՏ-ներ

Հայաստան
Բոլոր տարիքի կանայք, 2017 թ., ՀԸԿՏ-ներ

Տարեկան տոկոսային
փոփոխությունը

2000թ.-ից ▼ 2017 թ. ▼
ՀԸԿՏ-ներ/100,000
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Տարեկան տոկոսային
փոփոխությունը

2000թ.-ից ▼ 2017 թ. ▼
ՀԸԿՏ-ներ/100,000

Պայմանական նշաններ․ կապույտը = ՈՎՀ-ներ, կարմիրը = վարակիչ, մայրական, նորածնային և սնուցման հիվանդություն, կանաչը = վնասվածքներ
Աղբյուրը՝ IHME
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Մենք ուսումնասիրել ենք նաև դպրոցահասակ երեխաների և տարեցների շրջանում ՀԸԿՏ-րին նպաստող հիմնական գործոնները։ 
Սննդակարգում երկաթի սակավությունը 5-9 տարեկան երեխաների շրջանում ՀԸԿՏ-ների գլխավոր պատճառն է (Գծապատկեր 
77)։ Վարքի խանգարումը 10-14 տարեկանների մոտ ՀԸԿՏ-ների հիմնական պատճառն է, իսկ միգրենը 15-19 տարեկանների 
ՀԸԿՏ-ների մեծ մասի պատճառն է։ Միգրենը նաև ՀԸԿՏ-ներն նպաստող հիմնական հիվանդությունն է 10-14 տարեկան 
երեխաների շրջանում։ Գոտկա-սրբանային ցավը, ընկճախտը և անհանգստությունը զգալիորեն նպաստում են 10-19 
տարեկանների մոտ ՀԸԿՏ-ներին (Գծապատկեր 77)։ 70 և բարձր տարիքի անձանց մոտ ՀԸԿՏ-ներին հիմնականում նպաստում 
են լսողության կորուստը, դիաբետը, ՍԱՀ-ները, սրբանա-գոտկային ցավը, Ալցհեյմերի հիվանդությունը և կատարակտը 
(Գծապատկեր 88)։

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 7 • ՀԸԿՏ-ների պատճառները դպրոցահասակ երեխաների շրջանում 2017 թ․-ին
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Սննդակարգում
երկաթի պակաս

Միգրեն

Գոտկա-սրբանային ցավ

Տագնապային
խանգարումներ

Ատոպիկ դերմատիտ

Նորածնային
էնցեֆալոպատիա

Վարքագծի խանգարում

Փորլուծություն

Մաշկի վիրուսային
հիվանդություններ

Նորածինների
վաղաժամ ծնունդ

Ասթմա

Էպիլեպսիա

Ընկնելը

Մեծ դեպրեսիվ
խանգարում

Եղինջացան

Երկբևեռ խանգարում

Պատանեկան ակնե

բոլոր ՀՃԿՏ-ների տեսակարար կշիռը

15-19 տարեկաններ (բարձր դասարաններ/ բարձրագույն կրթություն)
10-14 տարեկաններ (միջին դասարաններ)
5-9  տարեկաններ (նախակրթարան/ տարրական)

Աղբյուրը՝ IHME
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 8 • ՀԸԿՏ-ների պատճառները 70 և բարձր տարիքի անձանց մոտ՝ ըստ սեռի, 2017 թ․ 

Հայաստան
Բոլոր տարիքի տղամարդիկ , 2017 թ., ՀԸԿՏ-ներ

Հայաստան
Բոլոր տարիքի կանայք, 2017 թ., ՀԸԿՏ-ներ

Տարեկան տոկոսային
փոփոխությունը

2000թ.-ից ▼ 2017 թ. ▼
ՀԸԿՏ-ներ/100,000

Տարեկան տոկոսային
փոփոխությունը

2000թ.-ից ▼ 2017 թ. ▼
ՀԸԿՏ-ներ/100,000
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Պայմանական նշաններ՝ կապույտ = ՈՎՀ-ներ, կարմիր= վարակիչ, մայրական, նորածնային և սնուցման հիվանդություն, կանաչ = վնասվածքներ
Աղբյուրը՝ IHME

2008-2017 թթ․ ՀԸԿՏ-ների հիմնական պատճառները հարաբերականորեն կայուն են եղել։ ՀԸԿՏ-ների տարեկան տոկոսային 
աճը՝ պայմանավորված ՀԸԿՏ-ների գոտկա-սրբանային ցավով, միգրենով և 2-րդ տիպի դիաբետով մեկ տոկոսից ցածր է եղել։ 
Ընկնելու և լսողության կորստի հետևանքով ՀԸԿՏ-ներին տարեկան ավելացել են համապատասխանաբար 2.2 և 1.2 տոկոսով։ 
ՀԸԿՏ-ներին նպաստող՝ տարեկան տոկոսային աճ գրանցած հիվանդությունների թվում էին քաղցկեղները, ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի 
հետ կապված խանգարումները, կանանց անպտղությունը և ցիռոզը (Գծապատկեր 9)։ Պատվաստանյութով կանխելի մի քանի 
հիվանդություններով, այլ վարակներով և մայրական արյունահոսությամբ պայմանավորված ՀԸԿՏ-ների տարեկան տոկոսային 
փոփոխությունը նվազել է (Գծապատկեր 10)։
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 9 • Հաշմանդամության պատճառները, որոնք ավելացել են 2008 – 2017 թթ․, բոլոր տարիքային խմբերում
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Վահանաձև գեղձի քաղցկեղ
Երիկամի քաղցկեղ

Հոջկինի լիմֆոմա
Լեղապարկի և լեղուղիների տրակտի քաղցկեղ

Արգանդի քաղցկեղ
Շագանակագեղձի քաղցկեղ
Մաշկի չարորակ մելանոմա

Բազմակի միելումա
Ոչ Հոջկինի լիմֆոմա

Այլ հիվանդությունների հանգեցնող ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ
Վիսցերալ լեյշմանիոզ

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ -լայնորեն դեղորայքակայուն ՏԲ
Այլ մենինգիտ

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ - բազմադեղորայքակայուն ՏԲ 
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ -դեղորայքազգայուն ՏԲ

Լայնորեն դեղորայքակայուն ՏԲ
Կանացի անպտղություն

Այլ թերսնուցում
Սպիտակուցային թերսնուցում

Ոչ ալկոհոլային ճարպային հեպատիտով պայմանավորված ցիռոզ
Ալկոհոլի օգտագործմամբ պայմանավորված ցիռոզ և լյարդի այլ քրոնիկ հիվանդություններ

Այլ միջոցներով թունավորում
Հեպատիտ  C-ով պայմանավորված ցիռոզ կամ լյարդի այլ քրոնիկ հիվանդություններ

Շմոլ գազով թունավորում
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ՀԸԿՏ-ների տարեկան տոկոսային փոփոխությունը

Աղբյուրը՝ IHME

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 10 • Հաշմանդամության պատճառները, որոնք նվազել են 2008 – 2017 թթ․, բոլոր տարիքային խմբերում
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Կարմրուկ
Փայտացում

Կատաղություն
 Հեմոֆիլուսային ինֆլուենզայի Բ տիպի մենինգիտ

Մաշկի և լորձաթաղանթի լեյշմանիոզ
Պնեևմոկոկային մենինգիտ

Ասկարիդոզ
Անկիլոստոմոզ

Դեղորայքազգայուն ՏԲ
Մենինինգակոկային մենինգիտ

Այլ աղիքային ինֆեկցիոն հիվանդություններ
Բազմադեղորայքակայուն ՏԲ

Գոնոկոկային ինֆեկցիա
Մայրական արյունահոսություն

Բնության ուժերի ազդեցություն
Վարքային խանգարում

Գլյուկոզա 6 ֆոսֆատ դեհիդրոգենազ հատկանիշ
Մանգաղաբջջային հատկանիշ

Իդիոպատիկ զարգացման մտավոր հաշմանդամություն 
Այլ չարորակ նորագոյացություններ

Պատանեկան ակնե
Տալասսեմիայի հատկանիշ

Արգանդի միոնմա
Սննդակարգում երկաթի պակաս
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ՀԸԿՏ-ների տարեկան տոկոսային փոփոխությունը

Աղբյուրը՝ IHME

ՈՎՀ-ները ևս Հայաստանում ԿԿՏ-ների և վաղաժամ մահացության հիմնական պատճառներից են։ ՍԱՀ-ները, այդ թվում՝ սրտի 
իշեմիկ հիվանդությունները և իշեմիկ կաթվածը, տղամարդկանց և կանանց շրջանում ԿԿՏ-ների երեք գլխավոր պատճառների 
թվում են։ 2000 – 2017 թթ․ ավելացել է 2-րդ տիպի շաքարային դիաբետի նպաստը երկու սեռի ԿԿՏ-ներին։ Եթե շնչառական 
համակարգի (այդ թվում ՝թոքի) քաղցկեղներն ավելի տարածված են տղամարդկանց մոտ, կանանց շրջանում բարձր է կրծքագեղձի 
պատճառով վաղաժամ մահացությունը (Գծապատկեր 11)։38
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 11 • ԿԿՏ-ների ՈՎՀ պատճառներն ըստ սեռի, 2000 և 2017 թթ․-ին

Կանայք (2000 թ.)

1) Սրտի իշեմիկ հիվանդություն
2) Իշեմիկ կաթված
3) Կրծքագեղձի քաղցկեղ
4) Ներուղեղային արյունազեղում
5) 2-րդ տիպի շաքարային դիաբետ
6) 1-ին տիպի շաքարային դիաբետ
7) Թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդություն
8) Այլ չարորակ նորագոյացություններ
9) Ալցհեյմերի հիվանդություն և այլ դեմենցիաներ
10) Հաստ և ուղիղ աղու քաղցկեղ

13) Շնչափողի, բրոնխների և թոքի քաղցկեղ

Կանայք (2017 թ.)

1) Սրտի իշեմիկ հիվանդություն
2) Կրծքագեղձի քաղցկեղ
3) Իշեմիկ կաթված
4) 2-րդ տիպի շաքարային դիաբետ
5) Ալցհեյմերի հիվանդություն և այլ դեմենցիաներ
6) Ներուղեղային արյունազեղում
7) Թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդություն
8) Հաստ և ուղիղ աղու քաղցկեղ
9) Շնչափողի, բրոնխների և թոքի քաղցկեղ
10) Արգանդի վզիկի քաղցկեղ

12) Այլ չարորակ նորագոյացություններ
18) 1-ին տիպի շաքարային դիաբետ

Տղամարդիկ (2000թ.)

1)  Սրտի իշեմիկ հիվանդություն
2) Շնչափողի, բրոնխների և թոքի քաղցկեղ
3) Իշեմիկ կաթված
4) Թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդություն
5) Ներուղեղային արյունազեղում
6) Ստամոքսի քաղցկեղ
7) Այլ չարորակ նորագոյացություններ
8) 2-րդ տիպի շաքարային դիաբետ
9) Սրտի բնածին անոմալիաներ
10) 1-ին տիպի շաքարային դիաբետ

13) Ցիռոզ/լյարդի քրոնիկ հիվանդություններ՝
  ալկոհոլով պայմանավորված 

Տղամարդիկ (2017թ.)

1) Սրտի իշեմիկ հիվանդություն
2) Շնչափողի, բրոնխների և թոքի քաղցկեղ
3) Իշեմիկ կաթված
4) Թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդություն
5) Ներուղեղային արյունազեղում
6) 2-րդ տիպի շաքարային դիաբետ
7) Ստամոքսի քաղցկեղ
8) Ցիռոզ/լյարդի քրոնիկ հիվանդություններ՝
 ալկոհոլով պայմանավորված 
9) Հաստ աղիքի և ուղիղ աղիքի քաղցկեղ
10) Ենթաստամոքսային գեղձի քաղցկեղ
12) Այլ չարորակ նորագոյացություններ
22) Սրտի բնածին անոմալիաներ
24) 1-ին տիպի շաքարային դիաբետ

Աղբյուրը՝ IHME 

 2.2. ՌԻՍԿԻ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԵՌԸ 
ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ 

ՈՎՀ-ների տարածվածության մեծացումը թելադրվում է ընդհանրական ուժերով, այդ թվում՝ չծրագրված ուրբանիզացում, 
անառողջ ապրելակերպ և բնակչության ծերացում: Այս ուժերի պատճառով բնակչությունը ենթարկվում է վարքագծի ռիսկի 
գործոնների ազդեցությանը, որոնք նպաստում են ՈՎՀ-ներին, այդ թվում՝ անառողջ սննդակարգ, ֆիզիկական ակտիվության 
բացակայություն, ծխախոտի ծխի ազդեցությանը ենթարկվածություն և ալկոհոլի վնասակար օգտագործում։ Վարքագծային 
ռիսկերն առաջացնում են նյութափոխանակության ռիսկի գործոններ, այդ թվում՝ զարկերակային ճնշման բարձրացում, արյան մեջ 
շաքարի պարունակության բարձրացում, արյան լիպիդների բարձրացում և քաշի ավելցուկ կամ ճարպակալում՝ կանխագուշակելով 
ՈՎՀ-ների առաջացման հավանականության աճը։39 Հայաստանում ՈՎՀ-ների տարածվածությունը պայմանավորված է նաև 
բնակչության ծերացմամբ (Ներդիր 2)։40
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Ներդիր 2 • Հայաստանի բնակչության տարիքային կառուցվածքը 

1990-ից մինչ օրս և մինչև 2040 թ․ կանխատեսվող բնակչության տարիքային կառուցվածքի էվոլյուցիայի 
ուսումնասիրությունը ընդգծում է, որ Հայաստանի բնակչությունը նվազում և ծերանում է։ Հայաստանի բնակչությունը 
նվազել է՝ 1990 թ․ 3․54 միլիոնից 2020 թ․ կազմելով 2․96 միլիոն և կանխատեսվում է, որ 2040 թ․ կկազմի 2․90 
միլիոն։ Երեխաների տեսակարար կշիռը նվազել է և կանխատեսվում է, որ ավելի կնվազի։ Աշխատունակ տարիքի 
բնակչությունը, այն է՝ 15-ից 59 տարեկան, 1990-2040 թթ․ գտնվում է 60-65 տոկոսի միջակայքում։

60 տարեկանից բարձր մեծահասակների թիվն ավելացել է՝ 1990 թ․ 6.6 տոկոսից 2020 թ․ բարձրանալով 11.1 տոկոսի, 
սակայն կանխատեսվում է, որ ապագայում կկայունանա։ 70 և բարձր տարիքի բնակչությունն աճել է՝ 1990 թ․ 3.3 
տոկոսից 2020 թ․ կազմելով 7.4 տոկոս և կանխատեսվում է, որ 2040 թ․ կավելանա մինչև բնակչության 13.6 տոկոսը։ 
Այսպիով, եթե 1990 թ․ Հայաստանում տասը հոգուց մեկը 60 և բարձր տարիքի էր, 2040 թ․ Հայաստանի չորս բնակչից 
մեկը 60 և բարձր տարիքի կլինի։ 
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Բնակչության տարիքային կազմը 1990–2040 թթ.
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Աղբյուրը՝ Միավորած ազգերի կազմակերպության  բնակչության ստորաբաժանում

Ինչպես տղամարդկանց, այնպես էլ կանանց մոտ նյութափոխանակության ռիսկի գործոնները, այդ թվում՝զարկերակային բարձր 
ճնշումը և պլազմայում բարձր գլյուկոզան քաղցած վիճակում, այսօրվա վիճակով հիվանդությունների բեռը պայմանավորող 
առավել վճռորոշ գործոններն են (Աղյուսակ 2)։ Սակայն ռիսկի այս գործոններն ավելի մեծ թվով ԿԿՏ-ների պատճառ են դառնում 
տղամարդկանց, քան կանանց մոտ։ Սննդակարգի ռիսկերը, այդ թվում՝ գերմշակված սննդի սպառումը, առավել կարևոր ռիսկային 
երկրորդ խումբն է, ընդ որում ավելի նշանակալի է դրա նպաստը տղամարդկանց վաղաժամկետ մահացությանը, քան կանանց։ 
Հայաստանում տղամարդկանց վաղաժամ մահացության առավել վճռորոշ ռիսկի գործոնը ծխելն է։ Ինչպես ծխախոտի ռիսկին 
ենթարկվելը, այնպես էլ ալկոհոլի սպառումը ավելի տարածված է տղամարդկանց, քան կանանց շրջանում։ 
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2 • Հայաստանում վաղաժամ մահացութունը պայմանավորող ռիսկի գործոնների ամփոփ 

նկարագիրը

Ռիսկի խումբ
Ռիսկի գործոններ

(կարևորության նվազման կարգով)
Հիվանդություններ

Նյութափոխանա-
կության ռիսկեր

• Զարկերակային բարձր ճնշում
• Պլազմայում բարձր գլյուկոզա քաղցած ժամանակ
• Ցածր խտության լիպոպրոտեիդի բարձր ցուցանիշ
• Մարմնի զանգվածի բարձր ինդեքս
• Երիկամային ֆունկցիայի խանգարում
• Ոսկրային հյուսվածքի հանքային ցածր խտություն

• Սրտի իշեմիկ հիվանդություն
• Կաթված
• Շաքարային դիաբետ
• Քրոնիկ երիկամային հիվանդություն
• Սրտի գերճնշումային հիվանդություն

Սննդակարգի ռիսկեր

• Ամբողջահատիկ հացահատիկի ցածր պարունակություն՝ 
պայմանավորված (գեր) մշակված սննդամթերքով

• Ընկուզեղենի և սերմերի ցածր քանակություն
• Նատրիումի բարձր պարունակություն
• Մրգերի և հատիկավորների ցածր քանակություն
• Օմեգա 3-ի ցածր պարունակություն
• Մանրաթելերի ցածր պարունակություն
• Պոլիչհագեցած ճարպաթթուների ցածր պարունակություն, 

տրանս ճարպերի բարձր պարունակություն
• Քաղցրացված ըմպելիքներ
• Սննդակարգի այլ ռիսկեր՝ կալցիումի ցածր 

պարունակություն, կաթի փոքր քանակություն, վերամշակված 
մսի մեծ քանակություն, կարմիր մսի մեծ քանակություն և 
բանջարեղենի փոքր քանակություն

• Սրտի իշեմիկ հիվանդություն
• Կաթված
• Շաքարային դիաբետ
• Սրտի գերճնշումային հիվանդություն 
• Ենթակոնյունկտիվալ արյունազեղում
• Թոքի, ստամոքսի և հաստ և ուղիղ աղու քաղցկեղներ

Ծխախոտ

• Ծխել
• Երկրորդային ծուխ 

• Թոքի քաղցկեղ
• ՍԱՀ-ներ
• Թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդություն
• Կոկորդի, ստամոքսի, միզապարկի և 

ենթաստամոքսային գեղձի քաղցկեղ
• Ստորին շնչուղիների վարակներ

Ալկոհոլ

• Ալկոհոլի սպառում • Ցիռոզ և լյարդի այլ քրոնիկ հիվանդություններ
• Լյարդի քաղցկեղ
• Կարդիոմիոպաթիա
• Ալկոհոլի օգտագործմամբ պայմանավորված 

խանգարում
• Այլ քաղցկեղների նպաստում, սրտի գերճնշումային 

հիվանդություն, ներուղեղային արյունազեղում, 
ենթաստամոքսային գեղձի բորբոքում

Աղբյուրը՝ IHME 

Նյութափոխանակության, սննդակարգի և ռիսկի այլ գործոնները զգալիորեն նպասում են սրտի իշեմիկ հիվանդությունների, 
կաթվածների, թոքի քաղցկեղի և այլ ՈՎՀ-ների հետևանքով ԿԿՏ-ներին (Գծապատկեր 12)։ 41 Առավել ակնհայտ է տղամարդկանց 
և կանանց միջև ռիսկի գործոնների՝ տղամարդկանց մոտ թոքի քաղցկեղի հետևանքով վաղաժամ մահացության և կանանց 
շրջանում արգանդի վզիկի և կրծքագեղձի քաղցկեղից մահերի վրա ազդեցության նշանակալի տարբերությունը։ Ռիսկի 
գործոնների ազդեցությանը ենթարկվելը զգալիորեն նպաստում է տղամարդկանց և կանանց մոտ 2-րդ տիպի շաքարային 
դիաբետի, մեջքի ցավի և ՍԱՀ-ների հետևանքով ՀԸԿՏ-ների (Գծապատկեր 13)։
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 12 • Ռիսկի բոլոր գործոններին վերագրելի ԿԿՏ-ները 2017 թ․, բոլոր տարիքներում

Հայաստան
Բոլոր տարիքի երկու սեռերը, 2017 թ. Ռիսկի բոլոր գործոններին վերագրելի ԿԿՏ-ները

Ռիսկին
վերագրելի
ԿԿՏ-ներ

Ռիսկին ոչ
վերագրելի
ԿԿՏ-ներ

Պայմանական գույներ՝ կապույտ = ՈՎՀ-ներ, կարմիր = վարակիչ, մայրական, նորածնային և սննդային հիվանդություն և սնուցման հիվանդություն, կանաչ = վնասվածքներ 
Աղբյուրը՝ IHME

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 13 • Ռիսկի բոլոր գործոններին վերագրելի ՀԸԿՏ-ները 2017 թ․, բոլոր տարիքները՝ ըստ սեռի

Հայաստան
Տղամարդիկ, բոլոր տարիքները, 2017 թ. Ռիսկի բոլոր գործոններին վերագրելի ՀԸԿՏ-ները

Հայաստան
Կանայք, բոլոր տարիքները, 2017 թ. Ռիսկի բոլոր գործոններին վերագրելի ՀԸԿՏ-ները

Ռիսկին 
վերագրելի
ՀԸԿՏ-ներ

Ռիսկին ոչ
վերագրելի
ՀԸԿՏ-ներ

Ռիսկին 
վերագրելի
ՀԸԿՏ-ներ

Ռիսկին ոչ
վերագրելի
ՀԸԿՏ-ներ

Պայմանական գույներ՝ կապույտ = ՈՎՀ-ներ, կարմիր = վարակիչ, մայրական, նորածնային և սննդային հիվանդություն և սնուցման հիվանդություն, կանաչ = վնասվածքներ 
Աղբյուրը՝ IHME
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 2.3. ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ԲԵՌԸ 2030 Թ․-ԻՆ

IHME-ի մոդելի կազմման համակարգից օգտվելով՝ մենք ԿԿՏ-ների կանխատեսումները նկարագրում ենք մինչև 2030 թ․-ը։ 42 
Սա այն տարին է, երբ երկրները հանձն են առել հասնել Կայուն զարգացման նպատակներին, այդ թվում՝ ՈՎՀ-ների վաղաժամ 
մահացության կրճատմանը և ՀԱԾ ապահովմանը։43 Եթե ներկա օրինաչափությունները պահպանվեն, 2030 թ․ Հայաստանում 
վաղաժամ մահացության հիմնական պատճառները նման կլինեն 2018 թ․-ին, այդ թվում՝ սրտի իշեմիկ հիվանդություն, կաթված, 
շնչառական ուղիների քաղցկեղները և շաքարային դիաբետը (Գծապատկեր 14)։ Սրտի իշեմիկ հիվանդությամբ և վարակիչ 
հիվանդություններով պայմանավորված վաղաժամ մահերը փոքր չափով կնվազեն։ Մյուս կողմից՝ շաքարային դիաբետի, որոշ 
քաղցկեղների, ՃՏՊ-ների հետևանքով վնասվածքների, դիմենցիայի, սրտի գերճնշումային հիվանդության և երիկամային քրոնիկ 
հիվանդությունների աճ է ակնկալվում։

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 14 • Վաղաժամ մահացության կանխատեսվող պատճառները 2018 և 2030 թթ․-ին
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Սրտի իշեմիկ հիվանդություն

Կաթված

Շնչափողի, բրոնխների և թոքի քաղցկեղ

Շաքարային դիաբետ

Սրտի բնածին արատներ

Ստորին շնչուղիների վարակներ

Ճանապարհային վնասվածքներ

Թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդություն

Կրծքագեղձի քաղցկեղ

Նորածնինների վաղաժամ ծնունդ

Ինքնավնասում

Ստամոքսի քաղցկեղ

Հաստ և ուղիղ աղու քաղցկեղ

Ալցհայմերի հիվանդություն և այլ դիմենցիաներ

Այլ նորագոյացություններ

Միզուղիների հիվանդություններ և տղամարդկանց անպտղություն

Լյարդի քաղցկեղ

Երիկամի քրոնիկ հիվանդություն

Ուղեղի և կենտրոնական նյարդային համակարգի քաղցկեղ

Ցիռոզ և լյարդի այլ քրոնիկ հիվանդություններ ...

Սրտի գերճնշումային հիվանդություն

Ենթաստամոքսային գեղձի քաղցկեղ

Ընդհանուր վաղաժամ մահերի տոկոսը

2018
2030

Աղբյուրը՝ IHME



ԳԼՈՒԽ 3. ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ 
ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿԵՏԵՐ․

 � Գրպանից վճարվող գերակշռող ծախսերը, որպես ՀՀ առողջապահական համակարգի ֆինանսավորման աղբյուր, 
սահմանափակում են պետության՝ ՀԾՓ շրջանակում վերաբաշխումների միջոցով ծածկույթի բարելավման 
հնարավորությունները։

 � 2014 - 2018 թթ․ -ի ընթացքում առողջապահական ծախսերը հիմնականում ուղղվել են ՈՎՀ ծառայություններին, 
որոնք ընդհանուր առողջապանական ծախսերում աճել են՝ 41 տոկոսից կազմելով 44 տոկոս։

 � Տնային տնտեսությունները պատասխանատու են եղել ՈՎՀ-ներին ուղղված ծախսերի 84 տոկոսի համար՝ ընդհանուր 
առողջապահական ծախսերին տնային տնտեսությունների մասնակցության չափը տատանվել է շաքարային դիաբետի 
դեպքում 0․1 տոկոսից մինչև բերանի խոռոչի հիվանդությունների դեպքում 98 տոկոսի միջակայքում։

 3.1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ, ՊԵՏԱԿԱՆ և ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ 
ԾԱԽՍԵՐԸ 

ՀԾՓ շրջանակում ծառայությունների առաջնահերթության վերասահմանման ազդեցությունն առողջապահական ծառայությունների 
օգտագործման և բուժման արդյունքների վրա կախված է նրանից, թե ընդհանուր առողջապահական ծախսերի ո՞ր մասն է բաժին 
ընկնում պետական առողջապահական ծախսերին։ Հայաստանում առողջապահությանն ուղղվող պետական ծախսերի ցուցանիշը 
հարաբերականորեն ցածր է։ 2014 – 2018 թթ․ Հայաստանի ընդհանուր առողջապահական ծախսերը (ԸԱԾ) աճեցին՝ 491.5 
միլիարդից կազմելով 601.9 միլիարդ ՀՀ դրամ (ՀՀԴ)։ Սակայն պետական հատվածի մասնաբաժինը ԸԱԾ-ում նվազեց՝ 2016 թ․ 
17.4 տոկոսից 2018 թ․ կազմելով 13.2 տոկոս (Աղյուսակ 3)։44 Մյուս կողմից՝ պետական հատվածի ՀԱԾ մասնաբաժինը ՄԲԵ 
երկրներում 2017 թ․ կազմել է 57 տոկոս, իսկ ԱՀԿ եվրոպական տարածաշրջանում՝ 63 տոկոս։ 2018 թ․ դրությամբ գրպանից 
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վճարվող ծախսերը կազմել են 507,469.5 միլիոն ՀՀ դրամ, ինչը համարժեք է ԸԱԾ 84.3 տոկոսին։ Մյուս կողմից՝ 2017 թ․ ՄԲԵ 
երկրների ԸԱԾ-ում գրպանից կատարվող ծախսերը կազմել են 31 տոկոս, իսկ ԱՀԿ եվրոպական տարածաշրջանում՝ 30 տոկոս։45

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3 • Պետական առողջապահական ծախսերը Հայաստանում 2014-2018 թթ․-ին

2014 2015 2016 2017 2018

Առողջապահությանն ուղղված պետական ծախսերը 
(միլիոն ՀՀ դրամ)

76,596.4 85,299.1 87,930.9 81,490.0 79,678.0

Պետական առողջապահական ծախսերի տեսակարար 
կշիռը ԸԱԾ-ում (%)

15.6 16.7 17.4 14.1 13.2

Աղբյուրը՝ 2014-2017 թթ․ տվյալները 2018 թ․ Առողջապահական ազգային հաշիվներից (ԱԱՀ), 2018 տվյալները ԱԱՀ տվյալների աղյուսակներից 

 3.2. ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐՆ ԸՍՏ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽՄԲԵՐԻ

Մենք ուսումնասիրել ենք բնակչության հիվանդությունների բեռին առողջապահական ծախսային օրինաչափությունների 
համապատասխանության հարցը։ Ընդհանուր առմամբ, հիվանդությունների բեռին և բնակչության առողջապահական կարիքներին 
համահունչ, ՈՎՀ-ները գերակշռում են առողջապահական ծախսերում։ 2014-2018 թթ․-ին առողջապահական ծախսերը 
հիմնականում հատկացվել են ՈՎՀ ծառայություններին՝ ԸԱԾ 41 տոկոսից ավելանալով մինչև 44 տոկոս, կազմելով գնաճով 
ճշգրտված 21 տոկոս աճ (Գծապատկեր 15)։ Նույն ժամանակահատվածում, վարակիչ հիվանդությունների գնաճով ճշգրտված 
ծախսերը ևս աճել են 16 տոկոսով, թերսնուցումը՝ 15 տոկոսով, մինչդեռ վերարտադրողական առողջության ֆինանսավորումը 
նվազել է 16 տոկոսով։

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 15 • Տարեկան առողջապահական ֆինանսավորման գնաճով ճշգրտված տոկոսային փոփոխությունը  
(միլիոն ՀՀ դրամ) ըստ հիվանդությունների խմբերի, 2014–2018 թթ․ 
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+16% - 16% +15%

+21%

+12%
- 68%

+10%

Աղբյուրները՝ 2020 թ․ ԱԱՀ-ի, ՊԱԳ-ի, տնային տնտեսությունների հարցման 2018 թ․ տվյալները 
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2018 թ․-ին ՈՎՀ-ների ծախսերի մեծ մասը հատկացվել է բերանի խոռոչի հիվանդություններին (30․4 տոկոս), ՍԱՀ-ներին 
(15․8 տոկոս) և մարսողական համակարգի հիվանդություններին (15․1 տոկոս) (Գծապատկեր 16): Տնային տնտեսություններին 
միջին հաշվով բաժին է ընկնում ՈՎՀ-ների ծախսերի 84 տոկոսը (Գծապատկեր 17): Տնային տնտեսությունների 
մասնակցությունն ԸԱԾ-ին տատանվել է 0.1 տոկոսից, շաքարային դիաբետի դեպքում, մինչև 98 տոկոսի միջակայքում, բերանի 
խոռոչի հիվանդությունների դեպքում ՝ արտացոլելով այդ ծառայությունների պետական ֆինանսավորման տատանումները: 
ԸԱԾ-ում պետական ծախսերի ամենամեծ մասը բաժին է ընկել շաքարային դիաբետին (99 տոկոս): Մեծ է նաև տնային 
տնտեսությունների կողմից մարսողական համակարգի խանգարումներին (90 տոկոս) և քաղցկեղներին (68 տոկոսը) ուղղված 
ծախսերի բաժինը, բայց շատ ավելի ցածր են հոգեկան առողջության խանգարումներին (33 տոկոս) և զարկերակային գերճնշման 
հիվանդություններին (11 տոկոս) ուղղվող ծախսերը։

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 16 • Հայաստանում ՈՎՀ-ներին ուղղված ծախսերը 2018 թ․

ՈՎՀ-ներ (այլ/չճշտված)
Բերանի խոռոչի հիվանդություններ
Զգայական օրգանների խանգարումներ
Միզասեռական համակարգի հիվանդություններ
Մարսողական համակարգի հիվանդություններ
Շնչառական հիվանդություններ
Այլ հոգեկան և վարքային խանգարումներ, նյարդաբանական հիվանդություններ
Նյարդաբանական խանգարումներ
Վարքագծային խանգարումներ
Հոգեկան խանգարումներ
ՍԱՀ-ներ (այլ/չճշտված)
Գերճնշումային հիվանդություններ
Այլ /չճշտված էնդոկրին և նյութափոխանակության  խանգարումներ
Շաքարային դիաբետ
Նորագոյացություններ

11.8%

30.4%

2.1%
8.1%

15.1%

4.2%
0.5%

1.4%
0.9%

1.7%

3.6%
1.0%

2.6%
0.8%

15.8%

Աղբյուրը՝ 2020 թ․ ԱԱՀ-ից 2018 թ․ տվյալները

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 17 • 2018 թ․ՈՎՀ-ների ծախսերն ըստ ֆինանսավորման սխեմայի 

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000

Նորագոյացություններ

Շաքարային դիաբետ
Այլ/չճշտված ներզատական և նյութափոխանակության

խանգարումներ
Գերճնշումային հիվանդություններ

Այլ/չճշտված ՍԱՀ-եր

Հոգեկան խանգարումներ

Վարքային խանգարումներ

Նյարդաբանական խանգարումներ
Չճշտված հոգեկան և վարքային

խանգարումներ, նյարդաբանական հիվանդություններ
Շնչառական հիվանդություններ

Մարսողական համակարգի հիվանդություններ

Միզասեռական համակարգի հիվանդություններ

Զգայական օրգանների խանգարումներ

Բերանի խոռոչի հիվանդություններ

Այլ/չճշտված ՈՎՀ-ներ

(միլիոն ՀՀ դրամ)

Պետական կառավարման համակարգ Ապահովագրական ընկերություններ Այլ ընկերություններ
Տնային տնտեսություններին սպասարկող՝ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններ
Տնային տնտեսություններ Աշխարհի մնացած երկրներ

Աղբյուրը՝ 2020 թ․ ԱԱՀ-ից 2018 թ․ տվյալները
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ԳԼՈՒԽ 4․ ՀԾՓ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ 
ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՕՊՏԻՄԱԼԱՑՈՒՄ

Հիմնական կետեր.

 � Սիրտ-անոթային փաթեթին ուղղվել է 2019 թ․ փաստացի և օպիտիմալացված բյուջեների ամենամեծ հատկացումը։ 
Օպտիմալացումից հետո, ոսկրամկանային և քաղցկեղի փաթեթներում ֆինանսավորումն զգալի ավելացել է՝ հաշվի 
առնելով դրանց նպաստը ԾԱ միջամտությունների միջոցով ՀՃԿՏ-ների կանխմանը։ 

 � 2019 թ․ բյուջեի շրջանակում ռեսուրսների հատկացման օպտիմալացմամբ կարող էին կանխվել լրացուցիչ 
10,600 ՀՃԿՏ-ներ, եթե միջամտությունների ծածկույթի հնարավոր մեծացումը (օգտագործման ցուցանիշները) 
սահմանափակվեր կամ 31,400 ՀՃԿՏ-ով՝ եթե միջամտությունների ծածկույթն անսահմանափակ ավելանար։

 � 2019 թ․ համեմատ 40 տոկոսով ավելի բարձր բյուջեի օպտիմալացման դեպքում ծախսերն ավելացան հետևյալ 
փաթեթներում՝ սիրտ-անոթային, ոսրկամկանային, քաղցկեղի, վիրաբուժական, հոգեկան առողջության, պալիատիվ 
խնամքի, համավարակների և վերականգնողական բուժօգնության՝ կանխելով 15,000 ՀՃԿՏ-ներ։

 � Միջամտության մակարդակով՝ 2019 թ․ բյուջեի շրջանակում օպտիմալացման ծախսերը հանգեցրին ծախսային 
օրինաչափությունների էական փոփոխությունների, այդ թվում՝ ֆիզիոթերապիայի, աղջիկների համար դպրոցներում 
կատարվող մարդու պապիլոմավիրուսի դեմ պատվաստումների և սիրտ-անոթային հիվանդությունների 
երկարաժամկետ վարման ծախսերի ավելացման։ 
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 4.1. ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՕՊՏԻՄԱԼԱՑՄԱՆ ՔԱՅԼԵՐԸ

«HIPtool» գործիքը մաթեմատիկական օպտիմալացման համար մուտքային տվյալներ է ստանում «Հիվանդությունների 
վերահսկողության առաջնահերթություններ»-ի 3-րդ խմբագրության (ՀՎԱ-3) համապարփակ առողջապահական հիմնական 
ծածկույթի (ՀԱՀԾ/EUHC) ծրագրի միջամտություններից, որոնք խմբավորված են 21, այդ թվում՝ կանխարգելման, 
ախտորոշման, բուժման, վերականգնողական, համաճարակաբանական պատրաստվածության, առողջ միջավայրի և զանգվածային 
լրատվամիջոցներով հաղորդակցության փաթեթներում։ Վերլուծությունն ընդգրկել է Հայաստանի ՀԾՓ շուրջ 3,700 
ծառայությունների համադրումը ՀՎԱ-3 ծրագրի շրջանակում ՀԱՀԾ/EUHC միջամտությունների հետ (Գծապատկեր 18), 
«HIPtool» գործիքի պարամետրերի սահմանումը, մուտքագրված տվյալների վավերականության հաստատումը և մաթեմատիկական 
օպտիմալացման իրականացումը։ Համադրման գործընթացի շնորհիվ ստացվել է Հայաստանի համապարփական առողջապահական 
ծածկույթի (ՀՀԱԾ/AUHC) 135 միջամտություն (կամ ծառայությունների խումբ), որոնք ներառվել են մաթեմատիկական 
օպիտմալացման մեջ։ ՀՀԱԾ/AUHC միջամտությունները դասակարգվել են ՀՎԱ-3 -ի 19 փաթեթներում։

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 18 • ՀԾՓ և ՀԱՀԾ միջամտությունների համապատասխանեցում

ՀՎԱ-3/HIPtool գործիք
ՀԱՀԾ միջամտություն Կիրառությունը

Հայաստանում
1100701
2100701
1700015

Լապարասկոպիկ ապենդեկտոմիա 

Ապենդեկտոմիա
1100700
2100700
1700014

Արգանդի փողերի կապում

Արտաարգանդային հղիության
վիրահատություն

Հիպոթիրեոզի սքրինինգ 0901410

Ֆենիլալանինի որոշում արյան մեջ
ֆենիլկետոնուրիայի (ֆենիլպիրոխաղողաթթվային

թուլամտություն) սքրինինգի ընթացքում
0901421

Ֆենիլկետոնուրիայի սքրինինգի ծառայություն 0901422

Ֆենիլալանինի որոշում արյան մեջ 0901420

Գինեկոլոգիա/մեծահասակ 205000

Գինեկոլոգիա/մեծահասակ 301294

ՀՎԱ-3/HIPtool գործիքԿիրառությունը Հայաստանում

ՀՀԱԾ
միջամտությունը
= ՀԱՀԾ
միջամտությանը 

ՀՀԱԾ
միջամտությունը
= ՀԱՀԾ
ձևափոխված
միջամտությանը 

ՀՀԱԾ
միջամտությամբ
համակցվում
է ՀԱՀԾ
միջամտությունը 

Ապենդեկտոմիա Ապենդեկտոմիա

Նորածինների մոտ բնածին էնոկրին կամ
նյութափոխանակության համակարգի

խանգարումների համատարած սքրինինգ 

Գինեկոլոգիական
վիրահատություններ

Վիրահատություն

Բնածին
խանգարումներ

Վերարտադրողական
առողջություն, բուժ. զննում

Մոր և նորածնային
առողջություն, բուժ. զննում

ՀԾՓ կոդեր    ՀՀԱՀ միջամտություն ՓաթեթՀԱՄԱԴՐՄԱՆ

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑ

Նորածինների մոտ բնածին
էնդոկրին կամ նյութափոխանակության

համակարգի հաճախակի
առաջացող խանգարումների

համատարած սքրինինգ, որոնց
երկարատև բուժումն

իրագործելի է սահմանափակ
ռեսուրսներով միջավայրերում

«HIPtool» գործիքը պարամետրերով ներկայացնելու և մուտքային տվյալների հավաստիության հաստատման վերլուծական 
քայլերին անդրադառնում ենք ստորև։ Այս քայլերն հանգամանորեն նկարագրվում են հավելված 2-ում։

1. Հայաստանի ՀԾՓ ծառայությունների խմբավորում ՀԱՀԾ/EUHC միջամտություններում և ՀՀԱԾ/AUHC միջամտությունների 
սահմանում․ 

2. Տարեկան ՀՀԱԾ/AUHC միջամտությունների կարիքի և իրավունակության գնահատում՝ օգտվելով ազգային կլինիկական 
ուղեցույցերից և հիվանդությունների բեռի տվյալներից․ 

3. Տարեկան արդյունավետ ՀՀԱԾ/AUHC միջամտությունների ծածկույթի գնահատում, այն է՝ Հայաստանի ՀՀԱԾ/AUHC 
միջամտությունների կարիքը կամ օգտվելու իրավունք ունեցող՝ միջամտությունից օգտված բնակչության մասնաբաժինը․ 

4. ՀՀԱԾ/AUHC միջամտությունների արդյունավետ ծածկույթի գնահատականների վավերականության հաստատում՝ ըստ ՀԾՓ 
շրջանակում ծառայությունների համար հայտերի և ազգային փորձագետների հետ խորհրդակցությունների միջոցով․
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5. ՀՀԱԾ/AUHC միջամտությունների ընդհանուր տարեկան ծախսերի և մեկ անձի հաշվով ծախսերի հաշվարկում, այդ թվում՝ 
ըստ մարդաշնչի, այլ ՀԾՓ կոդերի կամ հանրային առողջապահության մասով և Գլոբալ հիմնադրամի միջոցով ծախսերը․

6. Հիվանդությունների բեռի, ծախսերի և ազդեցության միջև հարաբերությունների վավերականության հաստատումը և 
հավելյալ ծախսարդյունավետության բոլոր գործակիցների (ICERs) 30 տոկոսով նվազեցումը՝ փաստացի պայմաններն ըստ 
իրականացման ճշգրտելու համար․

7. Հավասարության և ֆինանսական ռիսկից պաշտպանության միավորների վերանայում, որտեղ հավասարության ավելի բարձր 
միավորներն արտացոլում են կարգի համաձայն Հայաստանում առաջնահերթ ծածկույթի համար առանձնացված սոցիալական 
խմբերին և ֆինանսական ռիսկից պաշտպանության ավելի բարձր միավորներ, որոնք տրվում են՝ հիմնվելով ՀՀԱԾ/AUHC 
միջամտության համար պետական ֆինանավորման բացակայության պայմաններում աղքատության հասցնող կամ աղետալի 
առողջապահական ծախսերի հավանականության վրա․

8. Մաթեմատիկական օպտիմալացման համար ՀՀԱԾ/AUHC միջամտությունների մասով մոդելից ստացված անմիջական 
արդյունքների ամփոփում՝ ըստ ՀՎԱ-3 փաթեթի։

2019 թ․ 45.9 միլիարդ ՀՀ դրամ ընդհանուր գումարով ծախսեր բաժին են ընկել ՀՀԱԾ/AUHC միջամտություններին (Գծապատկեր 
19)։ Այդ գումարից 45.0 միլիարդ ՀՀ դրամը կառավարության ծախսերն էին, իսկ մնացածը՝ Գլոբալ հիմնադրամից ՄԻԱՎ/ՏԲ 
ֆինանսավորումն էր, որը կազմել է 885 միլիոն ՀՀ դրամ։ Օպտիմալացման ժամանակ դիտարկված կառավարության ծախսերը 
համարժեք են 2019 թ․ պետական առողջապահական ծախսերի 56.4 տոկոսին։ Օպտիմալացումը չի ներառում այն ծախսերը, 
որոնք հնարավոր չէր համադրել ՀԱՀԾ/EUHC միջամտությունների հետ, այդ թվում՝ ըստ մարդաշնչի 10.9 միլիարդ ՀՀ դրամ 
գումարով ծախսերը (ըստ մարդաշնչի ծախսերի 19.2 միլիարդ ՀՀ դրամ ընդհանուր գումարից) և 23.9 միլիարդ ՀՀ դրամ ծախսերն 
այլ, չհամապատասխանեցված ՀԾՓ կոդերով (55.7 միլիարդ ՀՀ դրամից)։ Օպտիմալացման մեջ չի ներառվել նաև Գլոբալ 
հիմնադրամից միջամտությունների ծախսերին ուղղված 213 միլիոն ՀՀ դրամը (1.1 միլիարդ ՀՀ դրամ ընդհանուր գումարից), որն 
հատկացվել է կառավարմանը, մոնիթորինգին և գնահատմանը։

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 19 • Օպտիմալացման վերլուծությամբ դիտարկված պետական և Գլոբալ հիմնադրամի ծախսերը 

Ներառել է ՀԾՓ մարդաշնչով չհաշվարկված ծախսերը

Ներառել է ՀԾՓ ըստ մարդաշնչի ծախսերը

Ներառել է ՀԾՓ դեղորայքային ծախսերը

Ներառել է համավարակի ուղղությամբ պետական ծախսերը

Ներառել է Գլոբալ հիմանդրամի ՄԻԱՎ/ՏԲ ծախսերը

Չի ներառել ՀԾՓ ըստ մարդաշնչի ծախսերը

Չի ներառել ՀԾՓ չհամապատասխանեցված ծախսերը

Չի ներառել Գլոբալ հիմնադրամի կառավարման ծախսերը

39.4%

10.3%3.1%2.9%
1.1%

13.5%

29.5%
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Աղբյուրը՝ ՊԱԳ, ԱԱՀ, Գլոբալ հիմնադրամ 
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4-րդ գլխում ամփոփվում են երեք սցենարների մաթեմատիկական օպտիմալացման արդյունքները։ Առաջին երկու սցենարում 
արդյունքներն ամփոփվում են ՀՎԱ-3 փաթեթի մակարդակով, որում առողջությունը, հավասարությունը և ֆինանսական ռիսկից 
պաշտպանությունը հավասար կշիռներ ունեն։ 1-ին սցենարով մենք 2019 թ․ բյուջեի շրջանակում ծախսերն օպտիմալացրել 
ենք՝ տարբեր միջամտություններին ուղղված վերաբաշխումների վրա ՀՀԱԾ/AUHC միջամտությունների ծածկույթի կամ 
օգտագործման ցուցանիշների աճի սահմանափակման ազդեցություններն ուսումնասիրելու համար։ 2-րդ սցենարով մենք 2019 թ․ 
բյուջեի օպտիմալացումը համեմատել ենք 40 տոկոսով բարձր հիպոթետիկ բյուջեի հետ՝ տարբեր միջամտություններին ուղղված 
վերաբաշխումների վրա պետական ծախսերի աճի ազդեցություններն ուսումնասիրելու համար։ Պետական ծախսերի 40 տոկոսով 
հիպոթետիկ աճը սահմանվել է ԱՆ հետ քննարկման ժամանակ և արտացոլում է կառավարության կողմից առողջապահությանն 
ուղղվող ծախսերի 5․27 տոկոս ցուցանիշի աճը մինչև 8․00 տոկոս, որը համադրելի է ԵԿԱ տարածաշրջանի միջինին։ 3-րդ 
սցենարով մենք համեմատել են ԾԱ-մբ ավելի բարձր կշռով մոդելը՝ հավասարության և ֆինանսական ռիսկից պաշտպանության 
առումով, այս գործոնների համար հավասար կշիռներով մեկ այլ մոդելի հետ։ 3-րդ սցենարով վերաբաշխումներն 
ուսումնասիրվում են ՀՀԱԾ/AUHC միջամտության մակարդակով, այլ ոչ թե փաթեթի։ Այս վերլուծությունն, իհարկե, առանց 
սահմանափակումների չէ, որոնք ի հայտ են գալիս «HIPtool» գործիքի ստատիկ բնույթի և Հայաստանի համատեքստից բխող 
մարտահրավերների հետևանքով (ներդիր 3)։

ՆԵՐԴԻՐ 3 • Վերլուծության սահմանափակումները

Ա. «HIPTOOL» ԳՈՐԾԻՔԻ՝ ԾԱԽՍԵՐԻ ՕՊՏԻՄԱԼԱՑՄԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ 

1. «HIPtool» գործիքով ընդունվում է առողջապահական համակարգի տեսանկյունը և հնարավոր չէ արտացոլել 
տարբեր ոլորտներին ուղղվող հատկացումների միջև փոխզիջումները։ Օրինակ՝ այնպիսի ազդեցություններ, 
ինչպիսիք են արտադրողականության բարձրացումը կամ դպրոց հաճախելը, չեն արտացոլվի։

2. Օպտիմալացման ալգորիթմը պարզեցնում է պատճառների՝ հաշմանդամության, մահվան և առողջության 
միջամտությունների բարդ փոխազդեցությունները և հաշվի չի առնում միջամտությունների միջև սիներգիան: 
Գործիքը մշակվել է նաև գրեթե բոլոր համատեքստերում մատչելի տվյալների օգտագործման համար:

3. «HIPtool» գործիքը հաշվի չի առնում հիվանդության զարգացումը կամ վարակելիությունը, ինչը կարևոր 
նշանակություն ունի այնպիսի հիվանդությունների համար, ինչպիսիք են ՄԻԱՎ-ը և ՏԲ-ը: Փոխարենը, այն 
հիմնվում է հիվանդությունների բեռի լավագույն կանխատեսումների և միջամտությունների ազդեցությունների 
ուսումնասիրությունների վրա՝ կանխված ՀՃԿՏ-ների առումով։

4. Գործիքում վերջնական արդյունքի դիտարկումը ստատիկ է՝ առողջապահական ներկայիս ձեռքբերումների բարձր 
շեշտադրումով: Այնուամենայնիվ, առողջապահության ներկա ձեռքբերումները, մասնավորապես կանխարգելիչ 
միջամտություններից ստացվածները, կարող են երկարաժամկետ առողջապահական արժեք ունենալ։ 

5. Ժամանակի չափումը վերլուծության մաս չի կազմում: Սակայն օգտվողները կարող են ներմուծել օպտիմալացման 
ժամանակային չափում ՝ միջամտությունների ծածկույթի աճը զսպելով նրանով, ինչն իրատեսական է 
կարճաժամկետ հեռանկարում՝ երկարաժամկետի համեմատ:

6. Այս ուսումնասիրության մեջ օգտագործված «HIPtool»-ի տարբերակը նախատեսված էր ցածր և միջինից 
ցածր եկամտով երկրների առողջապահական համակարգերի համար։ Միջամտությունների շուրջ 10 տոկոսը 
միայն կիրառելի է վարակիչ հիվանդությունների բարձր բեռ ունեցող պարամետրերի համար: Հետագայում 
համաճարակաբանական փոփոխությունները և առողջապահական ծառայությունների այլ փաթեթը պահանջում են, 
որ երկիրը գործիքի համապատասխանեցման համար փոփոխություններ կատարի։
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1. Հայաստանի բարդ ՀԾՓ-ի համապատասխանեցումը «HIPtool» գործիքի նախապես սահմանված միջամտությունների 
խմբերին դժվար էր։ Երկու դասակարգումների խաչաձևումով ՀԾՓ կոդերի և «HIPtool» գործիքի 
միջամտությունների միջև կատարյալ համընկնումներ չեն ստացվել։

2. ՀԾՓ տվյալների շտեմարանում արտացոլված են դեպքերը և ոչ թե բուժառուները, իսկ «HIPtool» գործիքը 
հիմնված է ըստ բուժառուի և տարվա ընթացքում ծառայությունների մատուցման վրա։ Ուստի, ՀԾՓ հայտերն 
ըստ բուժառուի միջամտությունների ծածկույթի վերածելու համար ենթադրություններ են արվել, այդ թվում՝ 
նույն բուժառուների կողմից կրկնակի հայտերը։ ՀԾՓ տվյալների տրիանգուլյացիան ԱԱԻ հիվանդացության 
վիճակագրության հետ հեշտացրել է դա։

3. Ըստ մարդաշնչի վճարման համակարգով ծառայությունները ՀԾՓ-ի շրջանակում ամփոփվում են ԱԱՊ 
մակարդակով և առանձին միջամտությունների համապատասխանեցումը դժվարացնում։ Ծախսերի, միավոր գնի և 
միջամտությունների ծածկույթի գնահատականները որոշելու համար ենթադրություններ են արվել ։

4. «HIPtool» գործիքի բազմակի միջամտությունների հետ համընկնող ՀԾՓ կոդերի դեպքում, երբ դրանց 
բաշխվածությունը հիմնավորող տվյալները բացակայել են, ենթադրություններ են արվել։ Դրանք վերաբերել են 
մեծահասակներին և երեխաներին անվճար դեղորայքի տրամադրմանը, հիվանդանոցներում և առողջարաններում 
վերականգնողական բուժմանը և թերապևտիկ ու վիրաբուժական բաժանմունքներում կոնսերվատիվ բուժօգնությանը։

5. Հայաստանում ոչ միշտ է համընկնում առանձին հիվանդությունների համար սքրինինգի և բուժման 
ծառայությունների կարիք ունեցող բնակչությունը։ Հետևաբար, դժվար էր ՀՀԱԾ/AUHC միջամտությունների 
պարամետրերի սահմանումը, որոնցով համակցվում էին սքրինինգն ու բուժումը։

6. Հայաստանում ՀՀԱԾ/AUHC բազմաթիվ միջամտություններ ծառայությունների տրամադրման բազմակի օղակներում 
(օր.՝ ԱԱՊ և մարզային հիվանդանոցներ) են մատուցվում և հնարավոր չէր վերագրել մատուցման առանձին 
օղակին, ինչպես սահմանված է գործիքում։ Նաև, որոշ ՀԱՀԾ/EUHC միջամտություններ իրականացվում են 
դպրոցներում կամ համայնքահենք հարթակներով, ինչը չի համապատասխանում Հայաստանում առողջապահական 
համակարգի ֆինանսավորմամբ ծառայությունների մատուցման հարթակներին։ 

7. Հայաստանում սահմանափակ են տեղերում ԾԱ վերաբերյալ տվյալները։ ՀՎԱ-3 ծրագրի հավելյալ 
ծախսարդյունավետության գործակիցներն են (ICERs) օգտագործվել՝ ճշգրտվելով ըստ 2019 թ․ ՀՀ դրամով 
արտահայտված գների։ Գործակիցների/ICERs որոշ արժեքների համար, որոնք Հայաստանի համատեքստում 
չափազանց ցածր են թվացել, գրականության միջոցով որոշվել են այլընտրանքային արժեքներ։ Սակայն 
Գործակիցների/ICERs օգտագործված արժեքները հնարավոր է, որ չարտացոլեն Հայաստանում համապատասխան 
միջամտության իրական ԾԱ-ը։



Գ Լ Ո Ւ Խ  4 ․  Հ Ծ Փ  Ռ Ե Ս Ո Ւ Ր Ս Ն Ե Ր Ի  Հ Ա Տ Կ Ա Ց Ո Ւ Մ Ն Ե Ր Ի  Օ Պ Տ Ի Մ Ա Լ Ա Ց Ո Ւ Մ 40

 4.2. ՍՑԵՆԱՐ 1․ ՀԱՀԾ/AUHC ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՍԱՀՄԱՆԱՉԱՓԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

1-ին սցենարում մենք որոշել ենք, թե 2019 թ․ բյուջեի շրջանակում ռեսուրսների հատկացումների օպտիմալացման 
շնորհիվ առողջապահական ձեռքբերումներ եղե՞լ են, ընդ որում ԾԱ, հավասարությանն ու ֆինանսական 
պաշտպանությանը հավասար կշիռներ են տրվել։ Մենք համեմատել ենք մոդելը, որով սահմանափակումներ են դրվել 
միջամտության ծածկույթի հնարավոր մեծացման վրա (միջամտությունների ծածկույթի սահմանափակ մեծացում) 
միջամտությունների ծածկույթի հնարավոր մեծացումը չսահմանափակող մոդելի հետ (միջամտության ծածկույթի 
անսահմանափակ մեծացում)։ Միջամտությունների ծածկույթի սահմանափակ մեծացման մոդելի դեպքում միջամտության 
ծածկույթի կամ օգտագործման ցուցանիշների աճը սահմանափակվել էր 10 տոկոսով, ինչն իրատեսական էր համարվել 
մեկ տարվա ժամանակահատվածում միջամտության ծրագրային մասշտաբի ավելացման համար։ Մյուս կողմից՝ 
միջամտությունների ծածկույթի անսահմանափակ մեծացման մոդելը ներկայացնում էր երկարաժամկետ հեռանկարում 
օգտագործման ցուցանիշների հնարավոր աճը մոտարկող ցուցանիշ, ըստ որի ռեսուրսների ավելի մեծ տեղաշարժեր և 
խոշոր ներդրումներ կարող են իրագործելի լինել՝ առողջությունն առավելագույնի հասցնելու համար։ Ելակետային 
ընդգրկուն ծածկույթով միջամտությունների պարագայում մենք ենթադրել ենք ծածկույթի մինչև 95 տոկոս մեծացում 
(եթե միջամտության ելակետային ծածկույթը 90 -ից 94 տոկոս էր) և մինչև 100 մեծացում (եթե միջամտության 
ելակետային ծածկույթը 95 տոկոս կամ բարձր էր)։ Սակայն ծննդօգնության երեք միջամտությունների դեպքում 
(C3՝ ցածր ռիսկային կանանց, FLH8՝ բնական ճանապարհով ծննդաբերություն՝ բուժաշխատողի օգնությամբ և FLH32՝ 
բարդացած ծննդաբերություն) միջամտության ելակետային ծածկույթը գերազանցում է 97 տոկոսը և հաստատուն 
է պահվել։ Երեք ախտաբանական ախտորոշիչ միջամտությունները ևս հաստատուն են պահպանվել ծախսերի և 
միջամտությունների ծածկույթի առումով։ 

2019 թ․, ինչպես նաև օպտիմալացումից հետո ամենամեծ հատկացումն ուղղվել է ՍԱՀ փաթեթին (Գծապատկեր 20 և 
Աղյուսակ 4)։ Միջամտությունների ծածկույթի սահմանափակ և անսահմանափակ մեծացմամբ երկու մոդելում էլ ծախսերի 
ամենախոշոր տոկոսային աճը բաժին է ընկել ոսկրամկանային համակարգի և քաղցկեղի փաթեթներին, որոնք երկուսն էլ 
հակազդում են հիվանդությունների բեռին զգալի նպաստող պատճառներին։ Պալիատիվ խնամքի փաթեթի ֆինանսավորման 
44 տոկոսով ավելացումը համահունչ էր միջամտությունների ծածկույթի սահմանափակ մեծացման մոդելում առողջապահական 
օգուտներն առավելագույնի հասցնելուն։ Սակայն այն դեպքերում, երբ միջամտությունների ծածկույթի հնարավոր 
ավելացման սահմանափակումներ չկային, փաթեթը 2019 թ․ բյուջեի շրջանակում չէր ֆինանսավորվում, քանի որ փոխարենը 
առաջնահերթություն էր տրվում բարձր ԾԱ այլ միջամտություններին։ Առաջնահերթ խմբերը, օրինակ՝ մայրական և նորածնային 
առողջությունը թիրախավորող փաթեթների համար հավասարության ավելի բարձր միավորների բացակայության և որոշ 
միջամտությունների բարձր ելակետային ծածկույթի պայմաններում, օպտիմալացված մոդելներով ընդհանուր առմամբ այլ 
փաթեթներին ուղղվող ծախսերը նվազեցվել են։
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Վերարտադրողական առողջություն

Վերականգնողական բուժում

Ախտաբանություն

Համավարակներ
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Մայրական  և նորածնային առողջություն

Վնասվածք

ՄԻԱՎ

Սիրտ-անոթային հիվանդություններ

Բնածին խանգարումներ

Երեխաների առողջություն

Քաղցկեղ

Մեծահասակների տենդ

Դեռահասների առողջություն
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4 • Սցենար 1․ Միջամտությունների ծածկույթի սահմանաչափերի փոփոխությունները

Միջամտությունների ծածկույթի 
սահմանափակ ավելացում

Միջամտությունների ծածկույթի 
անսահմանափակ ավելացում

ՀՎԱ3 փաթեթ 2019 թ․ ծախսեր
Օպտիմալացված 

ծախսեր
Փոփոխություն

Օպտիմալացված 
ծախսեր

Փոփոխություն

Դեռահասների առողջություն 0 0 - 0 -

Մեծահասակների տենդ  1,621,509,526  1,803,300,705 11.2%  194,589,759 -88.0%

Քաղցկեղ  1,404,700,550  1,777,080,768 26.5%  3,574,544,647 154.5%

Մանկական առողջություն  2,301,608,907  2,186,884,278 -5.0%  816,656,073 -64.5%

Բնածին խանգարումներ  643,181,101  614,309,368 -4.5%  605,081,707 -5.9%

ՍԱՀ  12,680,248,794  11,946,908,597 -5.8%  12,983,195,468 2.4%

ՄԻԱՎ*  935,071,431  675,548,184 -27.8%  669,523,014 -28.4%

Վնասվածք  143,199,342  160,822,184 12.3%  160,822,184 12.3%

Մայրական և նորածնային առողջություն  8,581,023,934  8,280,198,387 -3.5%  7,899,053,886 -7.9%

Հոգեկան առողջություն  490,134,063  520,669,370 6.2%  118,312,782 -75.9%

Ոսկրամկանային  236,526,953  776,344,574 228.2%  4,336,491,966 1733.4%

Պալիատիվ խնամք  8,929,721  12,834,016 43.7%  -   -100.0%

Համավարակներ  4,032,111,075  4,243,860,621 5.3%  -   -100.0%

Ախտաբանություն  1,827,255,057  1,827,255,057 -  1,827,255,057 -

Վերականգնողական բուժում  1,190,748,627  942,061,686 -20.9%  981,085,724 -17.6%

Վերարտադրողական առողջություն  152,325,645  83,188,785 -45.4%  172,156,489 13.0%

Դպրոցահասակների առողջություն  83,559,801  42,498,107 -49.1%  50,278,747 -39.8%

Վիրահատություն  6,969,359,219  7,337,633,383 5.3%  8,842,350,744 26.9%

ՏԲ*  2,569,772,698  2,639,868,170 2.7%  2,639,868,170 2.7%

Հանրագումար  45,871,266,445  45,871,266,240 0.0%  45,871,266,417 0.0%

Ծանոթ․ փոփոխությունը 2019 թ․ գնահատված ծախսերի (ելակետ) համեմատ է
* Նկատի առեք վարակիչ հիվանդությունների ծրագրին հատկացումների մասով ստատիկ HIPtool գործիքի հատուկ սահմանափակումները

Առողջապահության վրա այս վերաբաշխումների գնահատված ազդեցությունը ներկայացվում է Գծապատկեր 21-ում։ 2019 թ․ 
ելակետային 120,000 կանխված ՀՃԿՏ-ներից սահմանափակ և անսահմանափակ միջամտությունների ծածկույթի մեծացմամբ 
մոդելներով կանխվեցին համապատասխանաբար լրացուցիչ 10,600 ՀՃԿՏ-ներ (2019 թ․ համեմատ 9 տոկոսով բարձր) և 
31,400 ՀՃԿՏ-ներ (2019 թ․ համեմատ 26 տոկոսով բարձր)։ Սահմանափակ ծածկույթով մոդելում կանխված ՀՃԿՏ-ների 
աճ կար։ Այս աճը տեղի է ունենում նույնիսկ այն փաթեթներում, որոնցում ծախսերը չեն ավելացվում՝ պայմանավորված 
փաթեթների ներսում տարբեր միջամտությունների միջև վերաբաշխումներով (Աղյուսակ 5)։ Ծածկույթի սահմանափակումների 
վերացումը առնչություն է ունեցել ծախսերի նվազեցմամբ որոշ փաթեթներում կանխված ՀՃԿՏ-ների նվազման հետ , այդ թվում՝ 
առաջնահերթ այնպիսի խմբերում, ինչպիսիք են մայրական և նորածնային առողջության փաթեթները։ Այս սցենարը ցույց է 
տալիս առողջության և բյուջետային ազդեցության վերաբերյալ նկատառումների հավասարակշռման կարևորությունը՝ առանձին 
խմբերի շրջանում ծածկույթի ապահովման հավասարությամբ և սոցիալական կարևորությամբ։
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 21 • Սցենար 1․ Վերաբաշխված ծախսերի ազդեցությունն առողջության վրա
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5 • 1-ին սցենար․ կանխված ՀՃԿՏ-ներն՝ ըստ տարբեր փաթեթների 

ՀՎԱ-3 ՓԱԹԵԹ
Միջամտությունների ծածկույթի 

սահմանափակ ավելացում
Միջամտությունների ծածկույթի 

անսահմանափակ ավելացում

2019 թ․ (ելակետ)
Կանխված  
ՀՃԿՏ-ներ

Օպտիմալացմամբ 
կանխված  
ՀՃԿՏ-ներ

Փոփոխություն
Օպտիմալացմամբ 

կանխված  
ՀՃԿՏ-ներ

Փոփոխություն

Դեռահասների առողջություն - - - - -

Մեծահասակների տենդ  1,802  1,960 8.7%  568 -68.5%

Քաղցկեղ  12,397  14,366 15.9%  22,412 80.8%

Երեխաների առողջություն  9,156  9,427 3.0%  8,500 -7.2%

Բնածին խանգարումներ  12,157  13,042 7.3%  12,856 5.7%

ՍԱՀ  16,912  18,969 12.2%  24,822 46.8%

ՄԻԱՎ*  6,158  6,185 0.4%  6,737 9.4%

Վնասվածք  149  167 12.4%  167 12.4%

Մայրական և նորածնային առողջություն  23,087  23,325 1.0%  22,995 -0.4%

Հոգեկան առողջություն  596  743 24.8%  863 44.8%

Ոսկրամկանային  404  896 121.8%  3,977 884.1%

Պալիատիվ խնամք  8  11 43.7%  -   -100.0%

Համավարակներ  3,489  3,672 5.3%  -   -100.0%

Ախտաբանություն  1,485  1,485 -  1,485 -

Վերականգնողական բուժում  601  815 35.7%  849 41.3%

Վերարտադրողական առողջություն  373  390 4.6%  820 119.8%

Դպրոցահասակների առողջություն  82  95 16.3%  290 254.6%

Վիրահատություն  24,233  28,113 16.0%  37,085 53.0%

ՏԲ*  6,932  7,026 1.4%  7,026 1.4%

Հանրագումար  120,020  130,687 8.9%  151,449 26.2%

Ծանոթ. Փոփոխությունը 2019 թ. գնահատված (ելակետի) համեմատ է։
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 4.3. ՍՑԵՆԱՐ 2․ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

2-րդ սցենարում մենք ուսումնասիրել ենք պետական առողջապահական ծախսերի ավելացման ազդեցությունները 
փաթեթում հատկացումներն օպտիմալացնելու վրա։ Մենք համեմատել ենք 2019 թ․ բյուջեի օպտիմալ հատկացումները 
և հիպոթետիկ ավելի մեծ բյուջեն, որի ֆինանսավորումը 2019 թ․ մակարդակից 37.9 տոկոսով ավելի էր։ Ավելի բարձր 
բյուջեն որոշվել էր ԱՆ հետ քննարկմամբ՝ որպես առողջապահությանն ուղղվող հատկացումների հիպոթետիկ աճ՝ 2019 
թ․ պետական բյուջեի 5․8 տոկոսից մինչև 8․0 տոկոս։ Այս աճը սահմանվել է՝ Հայաստանի պետական առողջապահական 
ծախսերի համար որպես նշաձող սահմանելով տարածաշրջանի համադրելի երկրները։ Բոլոր մոդելներում հավասար 
կշիռներ են տրվել ԾԱ, հավասարությանը և ֆինանսական պաշտպանությանը և միջամտությունների ծածկույթի 
հնարավոր մեծացման սահմանափակումներ չեն եղել։ Սակայն ծննդօգնության երեք միջամտությունների դեպքում 
(C3՝ ցածր ռիսկային կանանց, FLH8՝ բնական ճանապարհով ծննդաբերություն՝ բուժաշխատողի օգնությամբ և FLH32՝ 
բարդացած ծննդաբերություն) միջամտության ելակետային ծածկույթը գերազանցում է 97 տոկոսը և հաստատուն է 
պահվել։ 1-ին սցենարում հաստատուն պահպանված երեք ախտաբանական ախտորոշիչ միջամտությունների ծախսերն ու 
ծածկույթը ավելի մեծ բյուջեում ընդլայնվել է 37.9 տոկոսով։

2019 թ․ փաստացի բյուջեում, 2019 թ․ օպտիմալացված բյուջեում և օպտիմալացված ավելի մեծ բյուջեում ամենաբարձր 
հատկացումն ուղղվում է ՍԱՀ փաթեթին։ Ավելի մեծ բյուջեի շրջանակում ֆինանսավորման ավելացումը, ֆինանսավորում 
չունեցող և ցածր ֆինանսավորմամբ փաթեթները 2019 թ․ օպտիմալացված բյուջեում ևս ընդլայնվել են, այդ թվում՝ հոգեկան 
առողջություն, պալիատիվ խնամք, համավարակներ, վերականգնողական բուժօգնություն (Գծապատկեր 22)։ 2019 բյուջեի 
շրջանակում առաջնահերթ դասակարգված փաթեթներին ավելի մեծ բյուջեի շրջանակում ավելի շատ ֆինանսավորում է 
ուղղվել, այդ թվում՝ վիրաբուժական, ոսկրամկանային համակարգի խանգարումների և քաղցկեղների փաթեթները։ Բացարձակ 
արտահայտությամբ օպտիմալացված ավելի մեծ բյուջեում լրացուցիչ ֆինանսավորումը 2019 թ․ օպտիմալացված բյուջեի 
համեմատ հետևյալն էր․ սիրտ-անոթային փաթեթ (5.4 միլիարդ ՀՀ դրամ), ոսկրամկանային փաթեթ (4.6 միլիարդ ՀՀ դրամ), 
վիրաբուժություն (2.7 միլարդ ՀՀ դրամ), վերականգնողական բուժօգնություն (2.6 միլիարդ ՀՀ դրամ) և քաղցկեղ (2.4 միլիարդ 
ՀՀ դրամ), եթե ավելի մեծ բյուջե մատչելի լիներ (Աղյուսակ 6)։
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 22 • 2-րդ սցենար․ պետական առողջապահական ծախսերի փոփոխությունները
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Երեխաների առողջություն
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 6 • 2-րդ սցենար․ պետական առողջապահական ծախսերի փոփոխությունների ազդեցությունները

Միջամտությունների ծածկույթի անսահմանափակ ավելացում

ՀՎԱ3 ՓԱԹԵԹ 2019 թ․ ծախսեր
2019 թ․ 

օպտիմալացված 
ծախսեր

Փոփոխություն
Օպտիմալացված 

ավելի բարձր 
ծախսեր

Փոփոխություն

Դեռահասների առողջություն 0 0 - 0 -

Մեծահասակների տենդ  1,621,509,526  194,589,759 8.7%  415,907,801 -74.4%

Քաղցկեղ  1,404,700,550  3,574,544,647 15.9%  3,783,377,662 169.3%

Երեխաների առողջություն  2,301,608,907  816,656,073 3.0%  2,216,612,453 -3.7%

Բնածին խանգարումներ  643,181,101  605,081,707 7.3%  605,081,707 -5.9%

ՍԱՀ  12,680,248,794  12,983,195,468 12.2%  18,094,448,434 42.7%

ՄԻԱՎ*  935,071,431  669,523,014 0.4%  785,063,464 -16.0%

Վնասվածք  143,199,342  160,822,184 12.4%  160,822,184 12.3%

Մայրական և նորածնային 
առողջություն

 8,581,023,934  7,899,053,886 1.0%  8,280,198,387 -3.5%

Հոգեկան առողջություն  490,134,063  118,312,782 24.8%  971,213,986 98.2%

Ոսկրամկանային  236,526,953  4,336,491,966 121.8%  4,857,897,451 1953.8%

Պալիատիվ խնամք  8,929,721  -   43.7%  33,368,442 273.7%

Համավարակներ  4,032,111,075  -   5.3%  4,240,948,403 5.2%

Ախտաբանություն  1,827,255,057  1,827,255,057 -  2,519,784,724 37.9%

Վերականգնողական բուժում  1,190,748,627  981,085,724 35.7%  3,804,568,660 219.5%

Վերարտադրողական առողջություն  152,325,645  172,156,489 4.6%  172,156,489 13.0%

Դպրոցահասակների առողջություն  83,559,801  50,278,747 16.3%  50,278,747 -39.8%

Վիրահատություն  6,969,359,219  8,842,350,744 16.0%  9,624,879,079 38.1%

ՏԲ*  2,569,772,698  2,639,868,170 1.4%  2,639,868,170 2.7%

Հանրագումար  45,871,266,445  45,871,266,417 8.9%  63,256,476,244 37.9%

Ծանոթ․ Փոփոխությունը 2019 թ․ գնահատված ծախսի (ելակետ) համեմատ է։
* Նկատի առեք «HIPtool» ստատիկ գործիքի առանձին սահմանափակումները վարակիչ հիվանդությունների ծրագրի հատկացումների մասով։ 

2019 թ․ օպտիմալացված բյուջեի համեմատ ավելի մեծ բյուջեի շրջանակում օպտիմալացված հատկացումներով կանխեցին 
լրացուցիչ 15,000 ՀՃԿՏ -ներ (Աղյուսակ 7)։ Ավելի մեծ բյուջեում մեկից բացի (մեծահասակների տենդ) բոլոր մյուս 
փաթեթներում ավելի շատ ՀՃԿՏ-ներ են կանխվել, քան 2019 թ․ օպտիմալացված բյուջեն։ Փաթեթին հատկացված 
ֆինասնավորումը 74.4 տոկոսով կրճատվել է 2019 ելակետային ծախսերի գնահատականի համեմատ։ 37.9 տոկոսով ավելի 
մեծ, օպտիմալ հատկացված բյուջեով կանխվել է լրացուցիչ 38.7 տոկոսով ավելի ՀՃԿՏ՝ 2019 թ․ փաստացի հատկացումների 
նկատմամբ։ Լրացուցիչ 26.2 տոկոս ՀՃԿՏ-ները կանխվում են 2019 բյուջեի շրջանակում՝ օպտիմալ եղանակով հատկացում 
կատարելու դեպքում (Գծապատկեր 23)։ 
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 23 • Սցենար 2․ վերաբաշխված ծախսերի ազդեցությունն առողջության վրա
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 7 • 2 –րդ սցենար․ տարբեր փաթեթներով կանխված ՀՃԿՏ-ներ

Միջամտությունների ծածկույթի անսահմանափակ ավելացում

ՀՎԱ3 ՓԱԹԵԹ
Կանխված  
ՀՃԿՏ-ներ

Օպտիմալացմամբ 
կանխված  
ՀՃԿՏ-ներ

Փոփոխություն

Ավելի մեծ բյուջե․ 
օպիտմալացմամբ 

կանխված  
ՀՃԿՏ-ներ

Փոփոխություն

Դեռահասների առողջություն 0 0 - 0 -

Մեծահասակների տենդ  1,802  568 -68.5%  759 -57.9%

Քաղցկեղ  12,397  22,412 80.8%  22,581 82.1%

Երեխաների առողջություն  9,156  8,500 -7.2%  9,796 7.0%

Բնածին խանգարումներ  12,157  12,856 5.7%  12,856 5.7%

ՍԱՀ  16,912  24,822 46.8%  29,188 72.6%

ՄԻԱՎ  6,158  6,737 9.4%  6,837 11.0%

Վնասվածք  149  167 12.4%  167 12.4%

Մայրական և նորածնային առողջություն  23,087  22,995 -0.4%  23,325 1.0%

Հոգեկան առողջություն  596  863 44.8%  1,589 166.7%

Ոսկրամկանային  404  3,977 884.1%  4,428 995.8%

Պալիատիվ խնամք  8  -   -100.0%  29 273.7%

Համավարակներ  3,489  -   -100.0%  3,670 5.2%

Ախտաբանություն  1,485  1,485 -  2,047 37.9%

Վերականգնողական բուժում  601  849 41.3%  3,292 448.1%

Վերարտադրողական առողջություն  373  820 119.8%  820 119.8%

Դպրոցահասակների առողջություն  82  290 254.6%  290 254.6%

Վիրահատություն  24,233  37,085 53.0%  37,762 55.8%

ՏԲ  6,932  7,026 1.4%  7,026 1.4%

Հանրագումար  120,020  151,449 26.2%  166,461 38.7%

Ծանոթ․ փոփոխությունը 2019 թ․ գնահատված ծախսերի (ելակետ) համեմատ է
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 4.4. ՍՑԵՆԱՐ 3․ ԾԱ, ՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅԱՆ և ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ՌԻՍԿԻՑ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ԿՇԻՌՆԵՐԻ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3-րդ սցենարում, մենք բացահայտել եք, թե 2019 թ․ բյուջեի շրջանակում ռեսուրսների օպտիմալացմամբ 
առողջապահական ձեռքբերումներ եղե՞լ են՝ փոփոխելով ԾԱ, հավասարությանը և ֆինանսական պաշտպանությանը 
տրված կշիռները։ 1-ին և 2-րդ սցենարների նման, հավասար կշիռների մոդելում կշիռներն էին՝ 0.33: 0.33: 0.33։ Այս 
վերլուծության մեջ մենք ցույց ենք տալիս ԾԱ (ԾԱ-ի վրա կենտրոնացած մոդել) կշիռի մեծացման և հավասարության 
ու ֆինանսական ռիսկից պաշտպանության բաղադրիչների առաջնահերթության նվազեցման (0.80: 0.10: 0.10) 
հետևանքները։ Բոլոր մոդելները միջամտության ծածկույթի հնարավոր մեծացման սահմանփակումներ են ներառել։ 
Միջամտությունների մեծ մասի դեպքում ծածկույթի մեծացումը սահմանափակվում էր 10 տոկոսով, ինչը մեկ տարվա 
հեռանկարում իրատեսական է համարվում։ Սակայն ելակետային մեծ ծածկույթով միջամտությունների համար մենք 
մինչև 95 տոկոս (եթե միջամտության ելակետային ծածկույթը 90 –ից 94 տոկոս էր) և մինչև 100 տոկոս (եթե 
միջամտության ելակետային ծածկույթը 95 տոկոս կամ ավելի բարձր էր) աճ ենք ենթադրել։ Սակայն ծննդօգնության 
երեք միջամտությունների դեպքում (C3՝ ցածր ռիսկային կանանց, FLH8՝ բնական ճանապարհով ծննդաբերություն՝ 
բուժաշխատողի օգնությամբ և FLH32՝ բարդացած ծննդաբերություն) միջամտության ելակետային ծածկույթը 
գերազանցում է 97 տոկոսը և հաստատուն է պահվել։ Երեք ախտաբանական ախտորոշիչ միջամտությունների ծածկույթը 
ևս հաստատուն է պահվել։ Այս սցենարում մենք քննարկում ենք ռեսուրսների հատկացումներում միջամտության 
մակարդակի փոփոխությունները։ Մեկից ավելի ՀՎԱ-3 փաթեթի պատկանող միջամտությունների պետական 
առողջապահական ծախսերը և ազդեցությունը ՀՃԿՏ-ի վրա հավասարապես բաշխվել են փաթեթներում։ 

4.4.1 Քաղցկեղի և պալիատիվ խնամքի միջամտություններ

Օպտիմալացված, հավասար կշիռների մոդելում օպտիմալացման ալգորիթմով ծախսերն ուղղվել են ԱԱՊ օղակում ծխելու 
դադարեցմանն ուղղված խորհրդատվությանը և մանկական պատվաստումներին: Մի մասը հատկացվում է քաղցկեղի փաթեթին 
(Գծապատկեր 24): 2019-ի ծախսերի համեմատ ՝ օպտիմալացումը հանգեցրեց հաստ և ուղիղ աղու քաղցկեղի (կոլոռեկտալ) 
ախտորոշման և բուժման ծախսերի կրկնապատկմանը: Օպտիմալացման շնորհիվ նաև 50 տոկոսով աճեցին՝ (i) վաղ փուլում 
կրծքագեղձի քաղցկեղի ախտորոշմանը և բուժմանը, (ii) արգանդի վզիկի նախաքաղցկեղային վնասվածքների կրիոթերապիային և 
(iii) պալիատիվ կենտրոններում և տանը պալիատիվ խնամքին ուղղված ծախսերը։ Բոլոր միջամտությունների, բացառությամբ վաղ 
փուլում մանկական քաղցկեղի բուժման, ֆինանսավորումն ծախսերի օպտիմալացմամբ ավելացել է ԾԱ-ի վրա կենտրոնացած մոդելում։

Ծխելու դադարեցմանն ուղղված խորհրդատվության և երեխաների պատվաստմանն ուղղված ծախսերի շնորհիվ կանխված ՀՃԿՏ- 
ների թիվն առավելագույնն էր 2019 թ․-ի ելակետային և օպտիմալացված հատկացման դեպքում։ Ծխելու դադարեցմանն ուղղված 
խորհրդատվության համար 2019 թ․ ելակետային տարբերակում կանխվել է 5,790 ՀՃԿՏ, իսկ օպտիմալացված հատկացմամբ՝ 
7,020 ՀՃԿՏ: Երեխաների պատվաստման համար 2019 թ.-ի ելակետային տարբերակով կանխվել է 5,000-ը, իսկ օպտիմալացված 
հատկացմամբ`5,040-ը: Հաստ և ուղիղ աղու քաղցկեղի ախտորոշման և բուժման ծախսերի ավելացման շնորհիվ ևս ՀՃԿՏ-ների 
կանխման ցուցանիշը բարձրացել է (680-ը ելակետային և 1,200-ն օպտիմալացված հատկացումների դեպքում): Քաղցկեղի 
ախտորոշման և բուժման միջամտությունները չեն ներառել քիմիաթերապիան և սիմպտոմատիկ բուժումը, ինչը կարող է իջեցնել 
կանխված ՀՃԿՏ-ների գնահատականները: Հավասար կշիռներով մոդելի համեմատ ՝ ԾԱ-ի վրա կենտրոնացած մոդելում նվազեցվել 
ֆինանսավորումը և կանխված ՀՃԿՏ-ները, որոնք բաժին են ընկնում վաղ փուլում մանկական քաղցկեղի բուժմանը (Գծապատկեր 24):
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Կանխված ՀՃԿՏ-ներԱրգանդի վզիկի քաղցկեղի նախաքաղցկեղային
վնասվածքների կրիոթերապիայով բուժում

Երեխաների պատվաստումների շարք (դիֆթերիա,
պոլիո, ԲՑԺ, կարմրուկ, հեպատիտ Բ, ՀԻԲ, ԿԿԽ)

Պալիատիվ բուժօգնություն (պալիատիվ
խնամքի կենտրոնում և տանը)

Հեպատիտ Բ-ի դեմ պատվաստումներ բարձր ռիսկային
խմբերում (բուժաշխատողներ, ներարկումով թմրամիջոց
օգտագործողներ, տղամարդկանց հետ սեռական
հարաբերություն ունեցող տղամարդիկ, բազմակի
սեռական զուգընկեր ունեցող անձինք)

Ծխելը դադարեցնելու շուրջ խորհրդատվություն.
 ըստ մարդաշնչի (առանց փոխարինման թերապիայի)

Աղիքային խանգարումների վարում
(վիրահատություններ, զինծառայողներ)

Երեխաների մոտ վաղ փուլի քաղցկեղի բուժում, այդ
թվում՝ ուռուցքա-արյունաբանական հիվանդություններ

Հաստ և ուղիղ աղու քաղցկեղի ախտորոշում և բուժում
(առանց քիմիաթերապիայի, սիմպտոմատիկ բուժում)

Վաղ փուլում կրծքագեղձի քաղցկեղի ախտորոշում և
բուժում (առանց քիմիաթերապիայի, սիմպտոմատիկ բուժում)

4.4.2 ՍԱՀ-ներին ուղղված միջամտություններ

Օպտիմալացված, հավասար կշիռների մոդելում, թոքերի օբստրուկտիվ հիվանդություն ունեցող հիվանդների համար 
ֆիզիկական վարժությունների միջոցով թոքերի վերականգնմանն ուղղված հատկացումը չորս անգամ գերազանցել է 2019 
թ․-ի առողջապահական բյուջեի գնահատվող ծախսերը: Օպտիմալացման հետևանքով նաև ընտրված դեղորայքով ՍԱՀ-
ների երկարաժամկետ վարման, ասթմայի և թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդությունների (ԹՔՕՀ) համար ցածր 
դեղաչափով ստերոիդների և բրոնխոլայնիչ միջոցների և պենիցիլինով ռևմատիկ տենդի և սրտի ռևմատիկ հիվանդության 
երկրորդային կանխարգելմանն ուղղված ծախսերը կրկնապատկվեցին (Գծապատկեր 25)։ Մոտավորապես 50 տոկոսով 
ավելի բարձր էին սրտամկանի սուր ինֆարկտի համար ասպիրինի տրամադրման, մեծահասակների մոտ զարկերակային 
գերճնշման հայտնաբերման սքրինինգի և ծանր աստիճանի գերճնշում կամ բազմակի ռիսկի գործոններ ունեցող 
անձանց բուժման մեկնարկին ուղղված ծախսերը: Օպտիմալացված մոդելում նվազել էր հետևյալ միջամտությունների 
ֆինանսավորումը․ (i) ասթմայի և ԹՔՕՀ -ի ծանր սրացումների վարումը, (ii) սրտամկանի սուր ինֆարկտի վարումը, այդ 
թվում՝ վերակենդանացումը, (iii) ուրոլոգիական հիվանդությունների վարումը, (iv) ՍԱՀ-ների ռիսկի բազմակի գործոնների 
երկարատև համակցված թերապիան, այդ թվում՝ ռիսկերի սքրինինգը, (v) հղիության ընթացքում շաքարախտի սքրինինգը և 
վարումը: Մոդելով այդ միջամտությունների ֆինանսավորումը նվազեցվում է` պետական   առողջապահական ծախսերի ցածր 
մակարդակի և ՍԱՀ փաթեթում այլ միջամտությունների համեմատաբար ավելի բարձր ԾԱ պատճառով:

Օպտիմալացումից հետո կանխված ՀՃԿՏ-ների աճը հիմնականում պայմանավորված էր ծխելու դադարեցմանն ուղղված 
խորհրդատվությամբ, որին բաժին է ընկել օպտիմալացված հատկացման մեջ ՀՃԿՏ-ների լրացուցիչ գնահատված ազդեցության 
60 տոկոսը (կանխված լրացուցիչ 2,060 ՀՃԿՏ-ներից 1,230-ը): Կանխված ՀՃԿՏ-ների ավելի փոքր աճ է բաժին ընկել 
մեծահասակների մոտ զարկերակային գերճնշման հայտնաբերման սքրինինգի և ընտրված դեղորայքով ՍԱՀ-ների երկարատև 
վարմանը։ ԾԱ վրա կենտրոնացած մոդելում վերաբաշխումները և կանխված ՀՃԿՏ-ները նման էին հավասար կշիռներով 
մոդելին։



Գ Լ Ո Ւ Խ  4 ․  Հ Ծ Փ  Ռ Ե Ս Ո Ւ Ր Ս Ն Ե Ր Ի  Հ Ա Տ Կ Ա Ց Ո Ւ Մ Ն Ե Ր Ի  Օ Պ Տ Ի Մ Ա Լ Ա Ց Ո Ւ Մ 52

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 25 • Օպտիմալացված ռեսուրսների հատկացումները ՍԱՀ միջամտություններին

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2019 հավասար կշիռների մոդել

Մ
իլ

իո
ն

Միկրոէլեմենտներով  սննդային հավելում երեխաների համար՝ ըստ կլինիկական ցուցումների

Հղիության ընթացքում շաքարային դիաբետի սքրինինգ և վարում

Հղի կանանց անվճար, արտոնյալ պայմաններով դեղորայքի տրամադրում մանկաբարձի և գինեկոլոգի կողմից

Ծխելը դադարեցնելու վերաբերյալ խորհրդատվություն՝ ըստ մարդաշնչի (առանց փոխարինման թերապիայի)

Երկարաժամկետ համակցված թերապիա  ՍԱՀ ռիսկի բազմակի գործոնների դեպքում, այդ թվում՝ ՍԱՀ ռիսկի սքրինինգ (կոնսերվատիվ բուժօգնություն)

Պենիցիլինով երկրորդային պրոֆիլակտիկա ռևմատիկ տենդի կամ հաստատված սրտի ռևմատիկ հիվանդության դեպքում (անվճար դեղորայք)

Ուրոլոգիական հիվանդությունների վարում

Ռետինոպատիայի սքրինինգ և ռետինոպաթիայի վարում (երեխաներ/ մեծահասակներ)

Սրտամկանի սուր ինֆարկտի դեպքում միջմաշկային պսակաձև միջամտության կիրառում

Օպորտունիստական գերճշնման սքրինինգ, խիստ արտահայտված գերճշնման/ռիսկի բազմակի գործոնների բուժման սկիզբ (կոնսերվատիվ բուժօգնություն)

Սրտային ախտահարումների վարում բժշկի կողմից՝ միզամուղներով, բետապաշարիչներով, ԱՊՖ ինհիբիտորներով և միներալոկորտիկոիդ հակազդիչներով (անվճար դեղորայք)

Սրտամկանի սուր ինֆարկտի վարում, այդ թվում՝ վերակենդանացման ծառայություններ

Ցածր դեղաչափով ներշնչման կորտիկոստերոիդներ և բրոնխոլայնիչներ ասթմայով և ԹՔՕՀ-ով առանձին բուժառուների համար (անվճար դեղորայք)

Սրտի իշեմիկ հիվանդության, կաթվածի, պերիֆերիկ անոթների հիվանդության երկարաժամկետ վարում ասպիրինով, բետա-պաշարիչներով, ԱՊՖ ինհիբիտորներով,
ստատիններով  (անվճար դեղորայք)
Ռիսկի խմբերում գտնվող անձանց գրիպի դեմ տարեկան պատվաստում  

Թոքերի օբստրուկտիվ հիվանդությամբ բուժառուների թոքային վերականգնում վարժությունների միջոցով (վերականգնողական հիվանդանոցներում/առողջարաններում)

Շաքարային դիաբետի վարման սքրինինգ, այդ թվում՝ արյան մեջ շաքարի և լիպիդների հետազոտում

Սրտամկանի սուր ինֆարկի բոլոր կասկածելի դեպքերի համար ասպիրինի տրամադրում (անվճար դեղորայք)

Ասթմայի և ԹՔՕՀ սրացումների հետևանքով սուր շնչական անբավարարության վարում (կոնսերվատիվ բուժօգնություն)

Վենեկտոմիա, պերիֆերիկ զարկերակների և այլ անոթային վիրահատություններ, այդ թվում՝  վերջույթների ծայրահեղ անդամահատում

Ասթմայի և ԹՔՕՀ սրացումների վարում՝ հորմոններ, բետա-ագոնիստների, հակաբիոտիկների և թթվածնի կիրառմամբ (անվճար դեղորայք) 
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4.4.3 Մանկական առողջությանն ուղղված միջամտություններ

Օպտիմալացված, հավասար կշիռներով բյուջեում 10-20 տոկոսով աճել էին (2019 թ․ առողջապահության փաստացի բյուջեի 
համեմատ) երեխաների պլաստիկ վերականգնողական վիրահատությունների, երեխաների համար միկրոէլեմենտներով հավելման, 
երեխաների մոտ սուր թերսնուցման հայտնաբերման և վարման, բարդությունների դեպքում ուղեգրման, մանկական ՄԻԱՎ-ի 
վարման և նորածինների համատարած սքրինինգի ծախսերը (Գծապատկեր 26)։ Ի տարբերություն դրա՝ օտոակուստիկ էմիսիայի 
գրանցման հետազոտությունը և ռոտավիրուսային վարակի դեմ պատվաստումը միջոցների օպտիմալացված հատկացմամբ 
օժանդակություն չեն ստացել։
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Առավել թվով ՀՃԿՏ-ներ կանխվել են բնածին, էնդոկրին կամ նյութափոխանակության խանգարումների հայտնաբերման համար 
նորածինների համատարած սքրինինգի (կանխվել է ընդհանուր ՀՃԿՏ-ների 42 տոկոսը), երեխաների պատվաստումների 
(29 տոկոս) և երեխաների մոտ սուր թերսնուցման հայտնաբերման ու վարման և բարդությունների դեպքում ուղեգրման 
(15 տոկոս) միջամտություններով։ ԾԱ-ի վրա կենտրոնացած մոդելում ռոտավիրուսային վարակի դեմ պատվաստումն օպտիմալ 
ներդրումների համակցության մաս էր (ի տարբերություն հավասար կշիռներով մոդելի)՝ ընդգծելով այս միջամտության բարձր 
ծախսարդյունավետությունը։

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 26 • Օպտիմալացված ռեսուրսների հատկացումները մանկական առողջապահական 
միջամտություններին
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ՄԻԱՎ բուժառուների վարում

Միկրոէլեմենտներով  սննդային հավելում երեխաների
համար՝ ըստ կլինիկական ցուցումների
Երեխաների պատվաստումների շարք (դիֆթերիա,
պոլիո, ԲՑԺ, կարմրուկ, հեպատիտ Բ, ՀԻԲ, ԿԿԽ)
Հղիության ժամանակ շաքարային դիաբետի սքրինինգ
և վարում (հղիության ընթացքում ի հայտ եկած կամ
հղիությանը նախորդած դիաբետ)
Պլաստիկ վերականգնողական վիրահատություն
(երեխաներ)
Նորածինների մոտ բնածին էնդոկրին կամ
նյութափոխանակության խանգարումների
համատարած սքրինինգ (օրինակ՝ հիպոթիրեոզ,
ֆենիլկետոնուրիա)
Օտոակուստիկ էմիսիայի գրանցմամբ
լսողության ստուգում
Հանրային առողջության տեսանկյունից մտահոգիչ
միագենային խանգարումների դեպքում
կրողների  հետահայաց նույնականացում

Ռոտավիրուսի դեմ պատվաստում
Պնևմոկոկի դեմ պատվաստում
Մանկական վարակների հայտնաբերում և բուժում
Երեխաների սուր թերսնուցման հայտնաբերում և
վարում, բարդությունների դեպքում՝ ուղեգրում

4.4.4 ՄԻԱՎ-ին, ՏԲ-ին և այլ վարակներին ուղղված միջամտություններ

Հաշվի առնելով, որ սույն հետազոտության շրջանակն ընդգրկում է ողջ առողջապահական ոլորտը, մենք ՄԻԱՎ-ը և 
տուբերկուլյոզը ներառել ենք վերլուծության մեջ, սակայն ընդունում ենք, որ վարակիչ հիվանդությունների օպտիմալ ծախսերի 
լավագույն մոդել կառուցվում է հիվանդությունների փոխանցման դինամիկ բաղադրիչ ներառող գործիքներով։ Օպիտմալացված, 
հավասար կշիռներով մոդելում դպրոցներում մարդու պապիլոմավիրուսի դեմ աղջիկների պատվաստման ծախսերը՝ արգանդի 
վզիկի քաղցկեղի կանխարգելման համար, վեց անգամ ավելացել են 2019 թ․ առողջապահական բյուջեի գնահատված ծախսերի 
համեմատ (Գծապատկեր 27)։ 10-20 տոկոսով ավելացել են նաև՝ (i) արգանդի վզիկի նախաքաղցկեղային վնասվածքների 
կրիոթերապիայի, (ii) բնակչության կրիտիկական խմբերին պահպանակների տրամադրումը, (iii) ՄԻԱՎ բուժառուների վարումը և 
(iv) հեպատիտ Բ-ի դեմ բնակչության բարձր ռիսկային խմբերի պատվաստումը։ 2019 թ․ «Օպտիմայի» ՄԻԱՎ վերլուծությամբ 
(Optima HIV analysis) ևս խորհուրդ է տրվել ՄԻԱՎ բուժառուների և բնակչության կրիտիկական խմբերի համար ՄԻԱՎ 
կանխարգելման ծառայությունների վարմանն ուղղված ներդրումների ավելացում։46 2019 թ․ փաստացի բյուջեով ֆինանսավորված 
որոշ միջամտություններին հավասար կշիռներով մոդելում ֆինանսավորում չի հատկացվել, այդ թվում՝ համայնքներում ՄԻԱՎ-ի 
հետազոտում, թմրամիջոցներ ներարկող անձանց համար վնասի նվազեցման ծառայություններ և վաղ փուլում արգանդի վզի 
քաղցկեղի բացահայտում և բուժում։ Կրկին նշենք, որ սա հիմնականում պայմանավորված էր պետական առողջապահական 
ծախսերի ցածր մակարդակով։ 

Առավելագույն ՀՃԿՏ-ներ կանխած միջամտություններն էին՝ երեխաների պատվաստումները, մասնավորապես՝ ԲՑԺ-ն, 
պայմանավորված տուբերկուլյոզի բեռի և տուբերկուլյոզի դեպքերի կրճատմամբ։ Հավասար կշռիներով մոդելի օպտիմալ 
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ներդրումային համակցությունը չի ներառել ԾԱ վրա կենտրոնացած մոդելի երկու միջամտությունները. հղի կանանց և 
բնակչության առանցքային խմբերի ՄԻԱՎ իրազեկումը և խորհրդատվությունը (20 տոկոսով բարձր ծախսեր 2019 թ․ 
գնահատականի համեմատ) և արգանդի վզիկի վաղ փուլի քաղցկեղի հայտնաբերումը և բուժումը (2019 թ․ համեմատ 50 տոկոսով 
բարձր ծախսեր)։

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 27 • Օպիտմալացված ռեսուրսների հատկացումները ՄԻԱՎ-ին, տուբերկուլյուզին և այլ վարակներին 
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ՏԲ վարում և բուժում

Դպրոցներում մարդու պապիլոմավիրուսի դեմ աղջիկների պատվաստում
Արգանդի վզիկի քաղցկեղի նախաքաղցկեղային վնասվածքների
կրիոթերապիայով բուժում
Երեխաների պատվաստումների շարք (դիֆթերիա, պոլիո, ԲՑԺ,
կարմրուկ, հեպատիտ Բ, ՀԻԲ, ԿԿԽ)
Մորից երեխային ՄԻԱՎ փոխանցման կանխարգելում ( B+ տարբերակ) 
Սեռական ճանապարհով փոխանցվող տարածված վարակների
ախտորոշում և բուժում
Արգանդի վզիկի քաղցեղի վաղ փուլում հայտնաբերում և բուժում
ՄԻԱՎ ուսուցում և խորհրդատվություն հղի կանանց, սեքսի
ոլորտում աշխատողների, ներարկումով թմրամիջոց
օգտագործողների, տղամարդկանց հետ սեռական հարաբերություն
ունեցող տղամարդկանց, տրանսգենդեր անձանց, ՄԻԱՎ-ով ապրող
անձանց և նրանց զուգընկերների համար
Վնասի նվազեցման ծառայություններ, ինչպիսիք են օրինակ՝
 ներարկումով թմրամիջոց օգտագործողներին անվտանգ
ներարկման սարքավորումներ և օպիոիդների փոխարինման
թերապիա, բուժօգնություն Երևանի նարկոլոգիական դիսպանսերում
Հեպատիտ Բ-ի դեմ բնակչության բարձր ռիսկային խմբերի
պատվաստում  (բուժաշխատողներ, ներարկումով թմարամիջոց
օգտագործողներ, տղամարդկանց հետ սեռական հարաբերություն
ունեցող, բազմակի սեռական գործընկերներ ունեցող անձինք)

ՄԻԱՎ բուժառուների վարում
Բնակչության առանցքային խմբերի համար պահպանակներ,
այդ թվում՝ սեքսի ոլորտում աշխատողներ, տղամարդկանց հետ
սեռական հարաբերություն ունեցող տղամարդիկ, թմրամիջոց ներարկող
անձինք, տրանսգենդեր բնակչություն, դատապարտվածներ
PrEP պրոֆիլակտիկա երկարատև զույգերի համար,
որոնցից մեկը վարակակիր է և վարակման բարձր ռիսկային մյուս
անձանց համար, օր.՝ կոմերցիոն սեքսի ոլորտի աշխատողներ
Բուժառուների Բ և Ց տեսակի հեպատիտի հետազոտում
Համայնքներում ՄԻԱՎ հետազոտում

* Նկատի առեք «HIPtool» ստատիկ գործիքի առանձին սահմանափակումները վարակիչ հիվանդությունների ծրագրի հատկացումների մասով։

4.4.5 Մայրական, նորածնային և վերարտադրողական առողջության միջամտությունները

Օպտիմալացված, հավասար կշիռներով մոդելում դպրոցներում մարդու պապիլոմավիրուսի դեմ աղջիկների պատվաստմանն 
ուղղված ծախսերը վեց անգամ ավելացել են։ Արգանդի վզիկի նախաքաղցկեղային վնասվածքների կրիոթերապիային ուղղված 
ծախսերն ավելացել են 50 տոկոսով։ Բացի այդ, մոդելով հետևյալ ծախսերի 10-20 տոկոսի աճ է նախատեսվել՝ (i) հղի կանանց 
անվճար դեղորայքի տրամադրում, (ii) կլինիկական ցուցումով երեխաների համար հավելյալ սնուցում, (iii) նորածնային 
թոքաբորբի վարում և (iv) գինեկոլոգիական վիրահատություններ (Գծապատկեր 28)։ Միջամտությունները, որոնց հավասար 
կշիռներով մոդելում ֆինանսավորում չի հատկացվել, ներառել են՝ պտղի աճի սահմանափակման հայտնաբերումը, հղիության 
ընթացքում զարկերակային գերճնշման խանգարումների սքրինինգը և վարումն ու հղիության դադարեցումը։ Թեև այս 
միջամտությունների ֆինանսավորման նվազեցման մեջ պետական առողջապահական բյուջեն և ծախսարդյունավետությունն են 
դերակատարում ունեցել, գործոններից թվում էր նաև վերարտադրողական, մայրական և նորածնային առողջության փաթեթների 
ելակետային միջամտությունների բարձր ծածկույթը։ 

Մոդելում ամենամեծ ծախսերը հատկացվել են ցածր ռիսկային ծննդաբերությանը և ծննդալուծման վարմանը, այդ թվում՝ 
նորածնային հիմնական վերակենդանացմանը։ Կանխված ՀՃԿՏ-ների ամենաբարձր թիվը բաժին է ընկել պերինատալ խնամքին։ 
ԾԱ վրա կենտրոնացած մոդելում, օպտիմալ համակցության մեջ երեք միջամտություն է ներառվել (իսկ հավասար կշիռներով 
մոդելում՝ ոչ)․ ՄԻԱՎ ուսուցում, արգանդի վզիկի քաղցկեղի վաղ հայտնաբերում և բուժում։ Վազկետոմիայի և երկարատև 
ազդեցության հակաբեղմնավորիչների տեղադրման և հեռացման ծախսերի վերաբերյալ տվյալները հասանելի չեն։ 
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Վազեկտոմիա

Դպրոցներում մարդու պապիլոմավիրուսի դեմ աղջիկների պատվաստում
Արգանդի վզիկի քաղցկեղի նախաքաղցկեղային վնասվածքների
կրիոթերապիայով բուժում
Միկրոէլեմենտներով  սննդային հավելում երեխաների համար՝
ըստ կլինիկական ցուցումների
Հղիության ժամանակ շաքարային դիաբետի սքրինինգ և վարում
(հղիության ընթացքում ի հայտ եկած կամ հղիությանը նախորդած դիաբետ)
6-16 տարեկան երեխաների պատվաստում դիֆտերիայի / փայտացման դեմ 
Մորից երեխային ՄԻԱՎ փոխանցման կանխարգելում   (B+ տարբերակ) 
Հղիության դադարեցում
Գինեկոլոգիական վիրահատություններ
Ռիսկային խմբի կանանց ծննդաբերություն և ծննդալուծում, այդ
թվում՝ վիրահատական ծննդալուծում 
Երկարատև ազդեցության հակաբեղմնավորիչների տեղադրում և հեռացում

Սեռական ճանապարհով փոխանցվող տարածված վարակների |ախտորոշում
և բուժում
Արգանդի վզիկի քաղցեղի վաղ փուլում հայտնաբերում և բուժում
Հղի կանանց անվճար, արտոնյալ պայմաններով դեղորայքի տրամադրում
մանկաբարձների և գինեկոլոգի կողմից

ՄԻԱՎ ուսուցում և խորհրդատվություն հղի կանանց, սեքսի ոլորտում|
աշխատողների, ներարկումով թմրամիջոց օգտագործողների, տղամարդկանց
հետ սեռական հարաբերություն ունեցող տղամարդկանց, տրանսգենդեր անձանց,
ՄԻԱՎ-ով ապրող անձանց և նրանց զուգընկերների համար

Նորածնային թոքաբորբի վարում

Մայրական սեպսիսի վարում, այդ թվում՝ վաղ հայտնաբերում
(կոնսերվատիվ բուժօգնության մաս)
Վաղաժամ և նոր ծնված մանուկների խնամք
Ցածր ռիսկի խմբում գտնվող կանանց ծննդաբերության և ծննդալուծման
վարում, նորածնային  հիմնական վերակենդանացում, նորածինների խնամք
Հղիության ախտաբանություն
Պահպանակներ և հորմոնային հակաբեղմնավորիչներ, այդ թվում՝ հրատապ
հակաբեղմնավորիչներ
Հղիության ընացքում գերճնշումային խանգարումների սքրինինգ և վարում 
Պտղի աճի սահմանափակման հայտնաբերում
Նախածննդյան բուժօգնություն (այդ թվում՝ խորհրդատվություն ընտանիքի
պլանավորման, կրծքով կերակրելու, մաշկը մաշկին շփելու վերաբերյալ) 

4.4.6 Հոգեկան և դպրոցահասակների առողջության միջամտություններ

Օպիտմալացված, հավասար կշիռներով մոդելում, աղջիկների համար մարդու պապիլոմավիրուսի դեմ պատվաստումներին 
ուղղված ծախսերը վեց անգամ ավելացել էին (Գծապատկեր 29)։ 50-100 տոկոսով ավելացել էին նաև միգրենի ինքնուրույն 
վարման և էպիլեպսիայի վիրաբուժական բուժման ծախսերը։ Մոդելում նաև 10-20 տոկոսով աճել էին՝ (i) կլինիկական ցուցմամբ 
միկոէլեմենտներով երեխաների հավելյալ սնուցման, (ii) ալկոհոլի օգտագործմամբ պայմանավորված խանգարումների սքրինինգի 
և կարճատև միջամտության և (iii) խնամքի կենտրոններում հոգեկան առողջության քրոնիկ խնդիրներ ունեցող բուժառուների 
դեղորայքի ու սննդի ծախսերը։ Հավասար կշիռներով մոդելում ֆինանսավորում չստացած առաջնային միջամտություններն 
էին՝ ԱԱՊ-ներում տեսողության սքրինինգը՝ ակնոցի նշանակմամբ և թմրանյութ ներարկող անձանց համար վնասի նվազեցման 
ծառայությունները, պայմանավորված ռեսուրսները միգրենի բուժօգնությանը տեղափոխելու հանգամանքով։ 

Ծախսերի օպտիմալացմամբ ամենամեծ գումարները հատկացվել են հոգեկան առողջության քրոնիկ խնդիրներ ունեցող 
բուժառուների դեղորայքին և սննդին։ Ամենամեծ թվով կանխված ՀՃԿՏ-ները բաժին են ընկել էպիլեպսիայի վերաբուժական 
բուժմանը և միգրենի բուժման ինքնուրույն վարումը։ ԾԱ-ի վրա կենտրոնացած մոդելում երեխաների առաջնային կանխարգելիչ 
ստոմատոլոգիական ծառայություններին ուղղված ծախսերը հավասար կշիռների մոդելի համեմատ բարձր էին, իսկ հոգեկան 
առողջության քրոնիկ խնդիրներ ունեցող բուժառուների խնամքի կենտրոններում դեղորայքին կամ ապրանքներին ուղղված 
ծախսեր չկային։ Ծախսային տվյալներ առկա չէին տրամադրության, անհանգստության, ուշադրության պակասի գերակտիվության 
խանգարման և վարքային խանգարումների հոգեբանական բուժման վերաբերյալ։
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 29 • Օպտիմալացված ռեսուրսների հատկացումները հոգեկան առողջության և դպրոցահասակների 
առողջության միջամտություններին 

Դպրոցներում մարդու պապիլոմավիրուսի դեմ աղջիկների
պատվաստում
6-16 տարեկան երեխաների պատվաստում
դիֆտերիայի/փայտացման դեմ
Տրամադրության, անհանգստության, ուշադրության պակասի
գերակտիվության խանգարում և վարքագծի խանգարումներ
Ալկոհոլի օգտագործմամբ պայմանավորված խանգարումների
սքրինինգ և կարճատև միջամտություն
Միգրենի ինքնավար բուժում (Կոնսերվատիվ բուժօգնության մաս)
Քրոնիկ հոգեկան բուժառուներին խնամքի կենտրոններում
տրամադրվող դեղեր, բժշկական պարագաներ և սնունդ 
Էպիլեպսիայի վիրաբուժական բուժում
Միկրոէլեմենտներով  սննդային հավելում երեխաների
համար՝ ըստ կլինիկական ցուցումների
Վնասի նվազեցման ծառայություններ, ինչպիսիք են օրինակ՝
ներարկումով թմրամիջոց օգտագործողներին անվտանգ
ներարկման սարքավորումներ և օպիոիդների փոխարինման
թերապիա, բուժօգնություն Երևանի նարկոլոգիական
դիսպանսերում
Տեսողության սքրինինգ ԱԱՊ-ում, ակնոցի նշանակում
12 տարեկան երեխաների առաջնային կանխարգելիչ
ստոմատոլոգիական ծառայություններ0
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4.4.7 Ոսկրամկանային և վերականգնողական միջամտություններ

Օպտիմալացված, հավասար կշիռներով մոդելով ֆիզիոթերապիայի ծախսերն ավելացել են 200 անգամ (Գծապատկեր 30)։ 
Երկուսից երեք անգամ ավելացել էին նաև ողնուղեղային բուժառուների խնամքի, կալցիումի և վիտամին D-ի հավելումների 
ծախսերը բարձր ռիսկային անձանց մոտ օստեոպորոզի առաջնային կանխարգելման համար, պրոթեզների, օրթեզների և 
բեկակալների պատրաստում, տեղադրում և ուսուցում, կլման խանգարումների գնահատում և անհետաձգելի բուժօգնություն 
և ֆունկցիոնալ միջամտություններ հաշմանդամություն ունեցող անձանց ինքնուրույն խնամքի համար։ 50-100 տոկոսով 
ավելացել են (i) կալցիումի և վիտամին D-ի հավելումների ծախսն օստեոպորոզի երկրորդային կանխարգելման, 
(ii) պրոթեզների, օրթեզների և բեկակալների մասով փորձաքննության ու ուղեգրման և (iii) բուժական արթրոսկոպիայի, 
մատների դեֆորմացիաների վիրահատական ուղղման և մկանների և աճառի վիրահատությանը հատկացված ծախսերը։ Ծախսերի 
նման աճի հետևանքով հավասար կշիռներով մոդելում մի քանի միջամտություններ հատկացումներ չեն ստացել, այդ թվում՝ 
(i) ոսկրամկանային վնասվածքների և խանգարումների ոչ վիրահատական վարում, (ii) սրտային և թոքային վերականգնողական 
բուժում հիվանդանոցներում և առողջարաններում և (iii) օտոլարինգոլոգիական հիվանդությունների վարում, այդ թվում՝ 
լսողության գնահատում և վերականգնում։

Օպտիմալացված մոդելում ծախսերի ամենամեծ գումարները հատկացվել են՝ (i) ֆիզիոթերապիային, (ii) ոսկրամկանային, 
հոգեկան և լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների վերականգնողական բուժմանը և (iii) զարգացման 
առանձնահատկություններ ունեցող երեխաների ինտեգրմանը։ Կարդիո-ռևմատոլոգիական հիվանդությունների վարմամբ 
2019 թ․ ելակետում կանխվել են առավելագույն ՀՃԿՏ-ներ (223 ՀՃԿՏ-ներ)։ Այնուամենայնիվ, ֆիզիոթերապիայիով 
առավելագույն ՀՃԿՏ-ներ են կանխվել հավասար կշիռներով մոդելում (371 ՀՃԿՏ-ներ), որին հաջորդել է ոսկրամկանային, 
հոգեկան, լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների վերականգնողական բուժումը (288 ՀՃԿՏ-ներ)։ ԾԱ մոդելում 
երկու միջամտություններ են ֆինանսավորվել, որոնք հավասար կշիռներով մոդելի օպտիմալ միջամտությունների օպտիմալ 
համակցության մեջ ներառված չէին․ անվասայլակներից օգտվողների համար ճնշման հատվածի կանխում և օժանդակ նստատեղի 
ապահովման միջամտություններ և խոսքի, կլման, հաղորդակցության և ճանաչողական ֆունկցիայի խանգարումների մասով 
ուսուցում և վերապատրաստում։
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 30 • Օպտիմալացված ռեսուրսների հատկացումները ոսկրամկանային և վերականգնողական 
միջամտություններին 

Կլման և խոսքի, հաղորդակցման և ճանաչողական
խանգարումներ (վերականգնողական բուժում
հիվանդանոցներում, առողջարաններում)
Օտոլարինգոլոգիական հիվանդությունների վարում, այդ թվում՝
լսողության գնահատում (ABR հետազոտություն) և վերականգնում
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ինքնուրույն խնամքին
ուղղված ֆունկցիոնալ միջամտություններ (վերականգնողական
բուժում հիվանդանոցներում, առողջարաններում)
Պրոթեզների, օրթեզների և բեկակալների փորձաքննություն՝
ցուցման դեպքում հիվանդանոց ուղեգրումով (վերականգնողական
բուժում հիվանդանոցներում, առողջարաններում)
Ողնաշարային հիվանդություն ունեցող բուժառուների խնամք
Ճնշող հատվածի կանխարգելման և հենարան-նստատեղի հետ
կապված միջամտություններ անվասայլակ օգտագործողների համար
(վերականգնողական բուժում հիվանդանոցներում, առողջարաններում)
Միջավայրի անհատականացված ձևափոխություններ (օր.՝ տան
հարմարեցումներ) (վերականգնողական բուժում
հիվանդանոցներում, առողջարաններում) 
Պրոթեզների, օրթեզների և բեկակալների, պատրաստում,
հարմարեցում և օգտագործման համար ուսուցում
(վերականգնողական բուժում հիվանդանոցներում, առողջարաններում)
Շարժողական, հոգեկան, լսողության խանգարումներ ունեցող
երեխաների վերականգնողական բուժում, զարգացման
առանձնահատկություններով երեխաների ինտեգրում
Սիրտ-թոքային վերականգնողական ծրագրեր
(վերականգնողական բուժում հիվանդանոցներում, առողջարաններում)
Ոսկրա-մկանային վնասվածքների և խանգարումների ոչ
վիրահատական վարում
Տարրական աջակցող միջոցներ (ձեռնափայտեր, բրայլյան էկրաններ
և այլն) և կենսական գործունեության ապահովման ռազմավարություններ
(վերականգնողական բուժում հիվանդանոցներում, առողջարաններում)
Կլման ֆունկցիայի խանգարման գնահատում և սուր ընթացքի
վարում (վերականգնողական բուժում հիվանդանոցներում,
առողջարաններում)
Օրթոպեդիա վիրահատական միջամտություններով, այդ թվում՝
ներքին ֆիքսատորների կիրառում
Կարդիո ռևմատոլոգիական հիվանդությունների վարում
Կալցիումի և վիտամին D-ի հավելում օստեոպորոզի երկրորդային
կանխարգելման համար (անվճար դեղորայք)
Կալցիումի և վիտամին D-ի հավելում բարձր ռիսկային անձանց մոտ
օստեոպորոզի առաջնային կանխարգելման համար (անվճար դեղորայք)
Ֆիզիոթերապիա
Թերապևտիկ արթրոսկոպիա, մատների դեֆորմացիաների
վիրահատական ուղղում, մկանաջլային վիրահատություններ,
ոսկրային և փափուկ հյուսվածքների ոչ մեծ նորագոյացություններ
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4.4.8 Վիրահատական միջամտություններ

Օպտիմալացված, հավասար կշիռներով մոդելում երկուսից երեք անգամ բարձր էին ուղիղ աղիք-հեշտոցային խուղակի 
վիրաբուժական վարման, կարիեսի բուժման և ատամի հեռացման ծախսերը՝ 2019 թ․ պետական առողջապահական գնահատվող 
ծախսերի համեմատ (Գծապատկեր 31)։ 50 տոկոսով բարձր էին նաև՝ (i) նյարդավիրաբուժական հիվանդների շունտավորումը, 
(ii) արգանդի վզիկի նախաքաղցկեղային վնասվածքների կրիոթերապիայի (սառեցում), (iii) ախտորոշիչ կամ փորձնական 
լապարատոմիայի, (iv)թարախակույտի կտրման, (v) ոսկրածուծաբորբի (օստիոմելիտ) վարման, (vi) կատարակտի հեռացման 
և (vii) ներակնային ոսպնյակի տեղադրման ծախսերը։ Մոդելով նաև 20 տոկոսով ավելի բարձր ծախսեր էին հատկացվել՝ 
(i) երեխաների մոտ սուր միզակապության (միզուղիների խցանման) վարմանը, (ii) պերկուտան ցիստոստոմիային, (iii) պլաստիկ 
վերականգնողական վիրաբուժությանը և (iv) ակնաբուժական ստացիոնար բուժմանը։ Ի տարբերություն դրա, մոդելով 
նվազեցվել է լեղապարկի հեռացման ծախսերը, այդ թվում՝ անհետաձգելի վիրահատության, ապենդեկտոմիայի և հղիության 
վիրահատական դադարեցման ծախսերը, քանի որ ընդլայնված միջամտություններն ավելի ծախսարդյունավետ էին և բյուջեի 
ավելի մեծ մասնաբաժինն էին սպառում։ Գնահատված ամենաբարձր ծախսը վերակենդանացմանն էր ուղղված ՝ կյանքի 
ապահովման ընդլայնված միջոցառումներով, իսկ ամենամեծ թվով ՀՃԿՏ-ները ստացվել էին վերջույթների անդամահատումից և 
ճողվածքահատման վիրահատություններից։ ԾԱ վրա կենտրոնացած մոդելը ներառել է հղիության դադարեցման ծառայություններ 
օպտիմալ ներդրումների համակցության մեջ՝ ի տարբերություն հավասար կշռիներով մոդելի։
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Արգանդի վզիկի քաղցկեղի նախաքաղցկեղային
վնասվածքների կրիոթերապիայով բուժում
Հղիության դադարեցում
Գինեկոլոգիական վիրահատություններ
Ծննդաբերության և ծննդալուծման վարում բարձր ռիսկային
կանանց մոտ, ներառյալ վիրահատական ծննդալուծում
Վազեկտոմիա
Երկարատև ազդեցության հակաբեղմնավորիչների
տեղադրում և հեռացում
Աղիքային անանցանելիության բուժում
(վիրահատություններ, զինծառայողներ)
Պլևրալ խոռոչի դրենավորում
Կարիեսի բուժում
Վերջույթների անդամահատման վիրահատություն
Ախտորոշիչ/հետազոտական լապարատոմիա
Վերքերի առաջնային վիրահատական վարում և կարում
Ակնաբուժական թերապևտիկ խնամք հիվանդանոցում
Սեպտիկ հոդաբորբի վարում (կոնսերվատիվ բուժօգնության մաս)
Վերակենդանացում կյանքի ապահովման առաջադեմ
համակարգերով, ներառյալ վիրահատական եղանակով 
շնչուղիների անցանելիության ապահովում
Խոցային հիվանդությունների և աղիքային
ախտաբանության հետ կապված վիրահատություններ
Ուղիղ աղու և հեշտոցային խուղակի վիրահատական վարում

Պրոկտոլոգիական և հաստ աղու  ռեկոնստրուկտիվ
վիրահատություններ
Լեղապարկի հեռացում, ներառյալ անհետաձգելի վիրահատություն
Սուր միզակապության (միզուղիների խցանման)
վիրահատական վարում (երեխաներ) և պերկուտան ցիստոստոմիա
Օստեոմիելիտի վարում, ներառյալ  բուժման չենթարկվող
վերքերի վիրահատական մշակում
Չբարդացած/չտեղաշարժված կոտրվածքների վիրահատություններ
Այլ կոտրվածքներ (բարդացած, ներհոդային, մանրացած,
հոդախախտով ուղեկցվող, փափուկ հյուսվածքների վնասվածքներ
Շունտավորման համակարգերի կիրառմամբ
նյարդավիրաբուժական վիրահատություններ
Որովայնային և հեշտոցային հիստերեկտոմիա
Ճողվածքահատում, ներառյալ անհետաձգելի վիրահատություն
Այրվածքաբանական դեպքերի բուժում, ներառյալ նեկրոտոմիաներ
Թարախակույտի և ֆլեգմոնայի կտրվածք
Ատամի հեռացում
Կոլոստոմա
Կատարակտի հեռացում և ներակնային ոսպնյակի տեղադրում
Կոտրվածքների ուղղում և անշարժացնող արտաքին միջոցների
տեղադրում և ձգման եղանակով կոտրվածքների բուժում
Նյարդավիրաբուժություն (փոքր ծավալի վիրահատություններ,
արտաքին փորոքային դրենավորում, հեմատոմաների
վիրահատական բուժում, դեկոմպրեսիոն տրեպանացիա և այլն)
Մաշկի վերականգնում (մաշկի լորձաթաղանթ,
մկանա-մաշկային և ոսկրային լոսկուտներ)
Բարդացած ծննդալուծման վարում
Ապենդեկտոմիա
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ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԿԵՏԵՐ․

 � Ֆինանսավորման առաջնահերթությունների վերլուծությունից կարևոր հետևություններ (դասեր) են բխում, որոնք 
համահունչ են Հայաստանում ֆինանսապես կայուն եղանակով ՀԱԾ ուղղությամբ առաջընթացի արձանագրմանը։ 

 � Բնակչության առողջությունը բարելավելու համար ավելի մեծ ֆինանսավորում է անհրաժեշտ ոսկրամկանային 
և քաղցկեղային փաթեթների՝ ավելի բարձր ծախսարդյունավետությամբ միջամտությունների համար, որոնցով 
հաղթահարվում է հիվանդությունների բեռի զգալի մասը։ 

 � Ծախսարդյունավետ միջամտությունների ֆինանսավորումը բարելավելու համար անհրաժեշտ առողջապահության 
պետական ֆինանսավորման ավելացում։ 40 տոկոսով բարձր բյուջեի պայմաններում լրացուցիչ ֆինանսավորումն 
ուղղվել է ՍԱՀ-ին, վիրաբուժությանը, հոգեկան առողջության պալիատիվ խնամքին, վերականգնողական 
բուժօգնությանը և համավարակի վարմանը։ 

 � Նախկինում ուղղահայաց ծրագրային ֆինանսավորման խմբավորումը (Pooling) ՀԾՓ ծախսերի հետ 
արդյունավետության բարելավման և առողջապահական ֆինանսավորման անցումային ընթացքը շարունակելու 
լրացուցիչ հնարավորություն է տալիս։ 

 � ՀԾՓ վերանայման գործընթացն անհրաժեշտ է ամփոփ ներկայացնել իրավական փաստաթղթերում, 
որոնցով կսահմանվեն այլընտրանքային միջամտությունների դիտարկման չափանիշները, վերանայումների 
պարբերականությունը և քայլերը, այդ թվում՝ հիմնական շահակիցների հետ խորհրդակցությունների պարտադիր 
պահանջը։

 � ՀԾՓ վերնայման գործընթացի բարեփոխումներն անհրաժեշտ է ձեռնարկել գնումների մեխանիզմների ավելի 
ընդգրկուն բարեփոխումների հետ մեկտեղ, այդ թվում՝ ապահովելով անկախ և հաշվետու ՊԱԳ, որակի վրա 
հիմնվող գնումների որոշումների կայացման համար ռազմավարության ընդունում և ծառայություն մատուցողների 
հետ ընտրողաբար պայմանագրերի կնքում։
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Վերլուծությունը ցույց է տալիս, թե ինչպես մատչելի բյուջեի շրջանակում առողջությունն առավելագույնի հասցնելու նպատակ 
ունեցող մոդելը կարող է տեղեկություններ ապահովել Հայաստանի ՀԾՓ շրջանակում ծառայությունների ֆինանսավորման 
վերաբերյալ որոշումների կայացման համար։ Աշխատանքը ցույց է տալիս նաև, թե ինչպես ֆինանսավորման հատկացումները 
կարող են ձևավորվել հասարակության այնպիսի նախընտրությունները հաշվի առնելով, ինչպիսիք են հավասարությունը 
և ֆինանսական ռիսկերից պաշտպանությունը։ Ուսումնասիրությանը ներգրավվել են գործընկերներ քաղաքականություն 
մշակողներից, պետական գերատեսչությունների մասնագիտական աշխատակազմից և համաճարակաբանության, կլինիկական 
բժշկության, առողջապահական տնտեսագիտության և մաթեմատիկական մոդելների կազմման փորձագետներից։ 

Առողջապահական բյուջեի ռեսուրսների հատկացումների օպտիմալացման համար «HIPtool» գործիքի կիրառումը 
սահմանափակումներ ունի, այդ թվում՝ տարբեր ոլորտների միջև փոխզիջումները հաշվառելու անկարողությունը և 
առողջապահական միջամտությունների միջև փոխհարաբերությունները հաշվի չառնելը։ «HIPtool» գործիքով հաշվի չի 
առնվում հիվանդությունների փոխանցման որևէ դինամիկա և հետևաբար դրա սահմանփակումները լուրջ են այնպիսի 
վարակիչ հիվանդությունների մոդելի կազմման համար, ինչպիսիք են ՄԻԱՎ-ը և ՏԲ-ը։ ՀԾՓ բարդ կառուցվածքում առկա 
ծառայությունների, միավոր գների և միջամտությունների օգտագործման ցուցանիշների և «HIPtool» գործիքի միջամտությունների 
համապատասխանեցման և Հայաստանի համատեքստում միջամտությունների ծախսարդյունավետության վերաբերյալ տեղում 
սահմանափակ տվյալների հետ կապված դժվարություններ կային։ Հաշվի առնելով այս սահմանափակումները (որոնց անդրադարձ 
է կատարվում ներդիր 3-ում)՝ հատկացումների փոփոխություններին վերաբերող մոդելի անմիջական արդյունքներն անհրաժեշտ 
է ուղղորդիչ համարել։ Նմանատիպ վերլուծությունը կարելի է օգտագործել որպես առողջապահական ծախսերի դիմաց օգտակար 
արդյունքն առավելագույն հասցնելու շուրջ քննարկման ժամանակ տարբեր ելակետային տվյալներից մեկը։ 

Մենք եզրափակում ենք Հայաստանում առողջապահական ծառայությունների պետական ծախսերի վերլուծությունից քաղած դասերով։ 
Թեև այս դասերի առանցքում առողջապահական ծառայություններն են, Գլուխ 2-ում հիվանդությունների բեռը պայմանավորող 
գործոնների գնահատումը ցույց է տալիս, որ կարևոր է նաև միջոլորտային քաղաքականությունների դերը, որոնք նվազեցնում 
են հանրության ենթարկվածությունը ՈՎՀ-ների վարքագծային և շրջակա միջավայրի ռիսկի գործոնների ազդեցությանը։ Այս 
քաղաքականությունները հանգամանորեն քննարկվում են ՀՎԱ-3 զեկույցում47 և ներառում են հարկաբյուջետային միջոցառումներ 
(օր.՝ ծխախոտի և ալկոհոլի հարկեր), կարգավորումներ (օր․՝ շինարարության անվտանգության, սննդամթերքի հավելումների կամ 
երթևեկության միջոցառումների մասով) և ուսուցում (օր․՝ դպրոցների ուսումնական ծրագրեր)։ Համաշխարհային բանկի թիմը 
տեխնիկական աջակցություն է տրամադրում ծխախոտի և ալկոհոլի հարկերից առողջապահության հարկաբյուջետային տարածքը 
(հնարավորությունները) գնահատելու ուղղությամբ՝ առողջապահության համար ավելի մեծ ներքին ռեսուրսների ներգրավման 
ջանքերի համար տեղեկությունների ապահովման նպատակով։

Ստորև առողջապահական ծառայություններին ուղղված պետական ծախսերի վերաբերյալ հինգ կարևոր դաս է ներկայացվում, 
որոնք համահունչ են Հայաստանում ՀԱԾ ուղղությամբ ֆինանսապես կայուն առաջընթացի ապահովմանը։ 

 5.1. ԴԱՍ (ՀԵՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆ) 1․ ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ԲԱՐՁՐ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԲՈՒԺՄԱՆ և 
ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ 
ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄԸ 

Մինչև 2030 թ․ Հայաստանում, նյութափոխանակության ռիսկի գործոնների բարձր տարածվածությամբ պայմանավորված, 
ՍԱՀ-ները կշարունակեն լինել հիվանդացության և մահացության հիմնական պատճառը։ Ստացված այս արդյունքին համահունչ՝ 
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2019 թ․ և օպտիմալացված բյուջեներում սիրտ-անոթային փաթեթին ամենամեծ ֆինանսավորումն է ուղղվում։ Սակայն 
համեմատաբար ցածր են ՈՎՀ-ներին հակազդող որոշ ծառայությունների, այդ թվում՝ վզի և գոտկա-սրբանային ցավի բարձր 
տարածվածության կանխմանը և կառավարմանը նպաստող ոսկրամկանային փաթեթի միջամտությունների օգտագործման 
ցուցանիշները(30 տոկոս)։ Հնարավոր են նաև բնակչության մակարդակով կանխարգելիչ միջամտությունների ընդլայնումը 
ֆինանսավորելու հնարավորություններ՝ ՈՎՀ-ների մասով ռիսկի գործոնների ազդեցությանը ենթարկվածությունը նվազեցնելու, 
այդ թվում՝ ծխախոտի ազդեցության ենթարկվածությունը վերահսկելու համար։ Հաշվի առնելով առողջապահության մատչելիության 
ֆինանսական արգելքները, բնակչության առողջության բարելավումը համահունչ է ոսկրամկանային և քաղցկեղի փաթեթներում 
բարձր ԾԱ-մբ միջամտությունների ավելի մեծ ֆինանսավորմանը, որոնք հիվանդությունների զգալի բեռին են արձագանքում։ Մեր 
հաշվարկներով՝ ռեսուրսների բաշխումը 2019 թ․ բյուջեում կարող է կանխված ՀՃԿՏ-ներն ավելացնել մինչև 30,000 ՀՃԿՏ։ Մենք 
բացահայտել ենք նաև թերֆինանսավորվող այլ միջամտություններ՝ չնայած հիվանդացությունը և մահացությունը կրճատելու 
բարձր ներուժին, այդ թվում՝ (i) մարդու պապիլոմավիրուսի դեմ դպրոցահասակ աղջիկների պատվաստումը՝ արագանդի 
վզիկի քաղցկեղի կանխարգելման համար, (ii) օբստրուկտիվ թոքային հիվանդությամբ բուժառուների թոքային վերականգնումը 
վարժությունների միջոցով, (iii) հաստ աղու քաղցկեղի վարում և (iv) դեղորայք և ՍԱՀ-երի երկարաժամկետ վարում։ 

 5.2. ԴԱՍ (ՀԵՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆ) 2․ ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐԸ

Հայաստանի պետական առողջապահական ծախսերը ցածր են թե՛ հարաբերական, թե՛ բացարձակ արտահայտությամբ։ ԸԱԾ-
ում հանրային հատվածի մասնակցության կշիռը ՄԲԵ երկրների և Եվրոպայի միջին ցուցանիշի մեկ երրորդից պակաս է։ Այս 
վերլուծությունը ցույց տվեց, թե առողջապահության հասանելի սահմանափակ պետական ծախսերն ինչպես են սահմանափակում 
ծախսարդյունավետ միջամտությունների ուղղությամբ ներդրումները, որոնց թիրախը սահմանված առաջնահերթ խմբերն են։ 
2019 թ․ բյուջեի շրջանակում ծախսերի օպտիմալացումը հանգեցրեց պալիատիվ խնամքի, հոգեկան առողջության, մոր 
և նորածնային և մանկական առողջությանն ուղղված ավելի ցածր հատկացումների։ 40 տոկոսով ավելի բարձր բյուջեի 
պայմաններում, լրացուցիչ ֆինանսավորումը հատկացվեց ՍԱՀ-երին, վիրաբուժությանը, հոգեկան առողջության պալիատիվ 
խնամքին, վերականգնողական բուժօգնությանը և համավարակի կառավարմանը։ Բյուջեի աճը, օպտիմալ ռեսուրսների 
հատկացման համակցությամբ, լրացուցիչ 15,000 ՀՃԿՏ-ների կանխմանը հանգեցրեց, ի լրումն 2019 թ․ օպտիմալացված բյուջեի 
միջոցով կանխված ՀՃԿՏ-ների։ Ստացված այս արդյունքը ցույց է տալիս առողջապահության պետական ֆինանսավորման 
ավելացման անհրաժեշտությունը՝ Հայաստանում առողջապահական հիմնական միջամտությունների մատչելիությունն 
ապահովելու համար։ 

 5.3. ԴԱՍ (ՀԵՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆ) 3․ ԽՄԲԱՎՈՐԵԼ ՀԾՓ և 
ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐԸ 

Օպտիմալացման վերլուծությամբ ՀԾՓ ուղղությամբ ծախսերը խմբավորվում են ուղղահայաց ծրագրերի ֆինանսավորման հետ, 
որոնք նախկինում ֆինանսավորվել են զարգացման հարցերով գործընկերների, այդ թվում՝ «ԳԱՎԻ»-ի և Գլոբալ հիմնադրամի 
կողմից։ Դա մեզ տալիս է վերաբաշխումերի միջոցով առողջապահական ծախսերի արդյունավետությունը բարելավելու նոր 
հնարավորություններն ուսումնասիրելու ունակություն՝ առողջապահության ֆինանսավորման անցումային փուլից հետո, երբ 
ազգային շահակիցներն ավելի մեծ ինքնուրույնություն կունենան ծախսային առաջնահերթությունների հարցում։ 
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Մոդելը կարող է օգնել արդյունավետության բարձրացման հնարավորությունների բացահայտմանը, սակայն անհրաժեշտ է 
զգուշավորություն ցուցաբերել այն ծրագրերում ներդրումները պահպանելու համար, որոնցով վերահսկվում են այնպիսի վարակիչ 
հիվանդություններ, ինչպիսիք են ՄԻԱՎ-ը և ՏԲ-ը։ Հատկացումների օպտիմալացումը հանգեցրեց թե՛ 2019 թ․ և թե՛ ավելի մեծ 
բյուջեի մակարդակով ՏԲ-ի փաթեթի և իմունականխարգելման միջամտությունների ֆինանսավորման զգալի աճի՝ ցույց տալով 
այն ուղղությունները, որտեղ ռեսուրսների հասանելիության դեպքում հնարավոր է դրամի դիմաց լրացուցիչ հատուցման ստացում։ 
Այս փոփոխություններն արտացոլում են մոդելի հիմքում ընկած ենթադրությունները, այդ թվում՝ ԾԱ, հավասարության և 
ֆինանսական պաշտպանության հարաբերական կշիռները։ Քանի որ դոնորների կողմից ֆինանսավորվող առաջնահերթությունների 
ֆինանսավորումը պետական բյուջեն է ստանձնում, անհրաժեշտ կլինի ուղղահայաց ծրագրերի ռեսուրսները խմբավորել 
առողջապահական այլ ծառայությունների ֆինանսավորման հետ։ Հատկացումները չպետք է ինքնըստինքյան սահմանվեն ըստ 
պատմական օրինաչափությունների, այլ համապատասխանեցվեն՝ բնակչության առողջապահական կարիքներն ու առողջապահական 
համակարգի ընդհանուր առաջնահերթություններն արտացոլելու համար։ Հաշվի առնելով Հայաստանում ԸԱԾ-ում ԳԿՎ-ների 
բարձր տեսակարար կշիռը՝ տեղեկատու կլինի ԸԱԾ-ում միջոցների տեղաբաշխման արդյունավետության օպտիմալացումը՝ 
պետական և մասնավոր առողջապահական ծախսերի խմբավորմամբ ։ Սակայն ԳԿՎ-ները ՀՀԱԾ/AUHC միջամտությունների 
մակարդակով առկա չէին։ 

 5.4. ԴԱՍ (ՀԵՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆ) 4․ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓԱԹԵԹԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ և 
ԽՈՐՀՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄ

Առողջապահական միջամտությունների համար միջոցների տեղաբաշխման արդյունավետության մոդելի կազմումը՝ 
օգտվելով «HIPtool» գործիքից, կարող է կարճաժամկետ հատվածում տեղեկատվություն ապահովել Հայաստանի 
քննարկումների համար՝ չնայած գործիքի սահմանափակումներին և առկա փաստերին։ Վերջերս հրապարակված 
մի զեկույցում Համաշխարհային բանկը թիմը նույնականացրել է ծառայությունների փաթեթի վերանայման 
նման կազմակերպված և խորհրդակցական գործընթացի անհրաժեշտ տարրերը, որը համապատասխանում 
է այլ երկրների, օրինակ՝ Թաիլանդի, լավ փորձին։48 Առաջարկում ենք վերանայման գործընթացն ամփոփ 
ներկայացնել իրավական փաստաթղթերում, որոնցով կսահմանվեն այլընտրանքային միջամտությունների 
դիտարկման չափանիշները, վերանայումների պարբերականությունը և քայլերը։ Շատ կարևոր է, որ այս քայլերը 
ներառեն հիմնական շահակիցների, այդ թվում՝ ծառայություն մատուցող միությունների և բուժառուների հետ 
խորհրդակցությունների պարտադիր պահանջ։ «HIPtool» գործիքի նման, ծառայությունների փաթեթի վերանայումների 
համար տեղեկատվություն ապահովող մասնագիտական գնահատումների, այդ թվում՝ հիվանդությունների բեռի, 
ԾԱ, բյուջեի վրա ազդեցության, միջամտությունների օգտավետության և միջամտության ապահովման համար 
ծառայության մատուցման պատրաստ լինելու ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներն անհրաժեշտ է սահմանել իրավական 
փաստաթղթերով ։ Նման գործառույթ կարող է վերապահվել կառավարությունից դուրս գործող հետազոտական 
ինստիտուտի։ ՀԾՓ-ի փաստերով հիմնավորված վերանայման կարողությունների հետագա զարգացման 
համար կառավարությունը կարող է պատվիրել ուսումնասիրություններ՝ միջամտությունների միավոր գների և 
ծախսարդյունավետության վերաբերյալ տվյալների ազգային շտեմարան ստեղծելու համար, որոնք ծառայությունների 
փաթեթի վերանայումների մասնագիտական գնահատումների համար հիմնական մուտքային տվյալներն են։ 
Նման օրինակ է Թաֆթսի համալսարանի «Առողջապահությունում օգտակար արդյունքի և ռիսկի գնահատման 
կենտրոն»-ը, որը վարում է առողջապահական միջամտությունների ծախսարդյունավետության վերլուծությունների 
գրանցամատյանը։ 



63
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓԱԹԵԹԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄ

 5.5. ԴԱՍ (ՀԵՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆ) 5․ ՀԶՈՐԱՑՆԵԼ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ 
ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ 

Ինչպես քննարկվել է Գլուխ 1-ում, չնայած նախկին բարեփոխումներին, Հայաստանում գնումները հիմնականում կրավորական 
են՝ պայմանավորված հատվածական և համընկնող ինստիտուցիոնալ դերերով և պարտականություններով, ՀԾՓ՝ քաղաքական 
գործոնով թելադրված վերանայումներով, ինչպես նաև ծառայություն մատուցողների ընտրության ժամանակ բուժօգնության 
որակին, վճարման մեխանիզմներին և ծառայությունների մատուցման մշտադիտարկմանը սահմանափակ ուշադրություն 
դարձնելով։ Ի լրումն ՀԾՓ վերանայման համար վերոնշյալ կազմակերպված և խորհրդակցական գործընթացի իրականացմանը, 
Համաշխարհային բանկի թիմը վերջերս հրապարակված զեկույցում 49 առաջարկություններ է ներկայացրել գնումների 
որոշումներով ծառայություն մատուցողների և ծառայությունից օգտվողների վարքագիծը բուժօգնության օգտագործման, 
որակի և արդյունավետության բարելավմանը համապատասխանություն ապահովելու վերաբերյալ։ Մենք առաջարկում ենք 
ՊԱԳ-ի իրավական կարգավիճակի վերասահմանում՝ ԱՆ-ից անկախության ապահովմամբ, որոշումների հստակ իրավունքներով 
և արտաքին վերահսկողությամբ և մասնավոր ապահովագրողների դերը ՀԾՓ-ից դուրս գտնվող առողջապահական 
ծառայություններով սահմանափակելով։ Առաջարկում ենք նաև որակի վրա հիմնված գնումների տարեկան ռազմավարության 
ընդունում, այդ թվում՝ բուժօգնության որակի հիմնական ցուցանիշների մշտադիտարկում, ծառայություն մատուցողների 
կատարողականի հրապարակում և բուժօգնության ավելի բարձր որակը խրախուսող վճարման մեխանիզմների, օրինակ՝ հավելյալ 
վճարումների ներդրում։ Ըստ հնարավորության՝ որակի մասով ծառայությունը մատուցողների կատարողականը պետք է նաև 
պետական բյուջեի շրջանակում ֆինանսավորման համար ծառայություն մատուցողներ ընտրելու նպատակով տեղեկություններ 
ապահովի։ Ռեսուրսների տեղաբաշխման արդյունավետության բարձրացման իդեալական տարբերակը պետք է ուղեկցվի 
առողջապահության ոլորտում տեխնիկական արդյունավետության բարելավման բարեփոխումներով, այդ թվում՝ ծառայությունների 
մատուցման վերակազմակերպմամբ։
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. «HIPTOOL» ԳՈՐԾԻՔԻ 
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ 

AN 1.1․ ԱՄՓՈՓ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

«HIPtool» գործիքով օգտագործվում են Առողջության մշտադիտարկման և գնահատման ինստիտուտի (IHME) հիվանդությունների 
համաշխարհային բեռի (GBD) համակարգի, ՀՎԱ (DCP) միջամտությունների համակարգի և ՀԱՀԾ/EUHC փաթեթների 
առավելությունները՝ տեղայնացված ըստ որոշակի երկրի։ Վերլուծությամբ կարելի է բացահայտել առողջապահական ծախսերի կամ 
միջամտությունների օպտիմալացված ազգային փաթեթի գինը և ազդեցությունը՝ հիմնվելով փաստերի վրա։ Վերլուծությամբ կարելի 
է սահմանել նաև ազգային օպտիմալացված փաթեթում չներառված առողջապահական միջամտությունները, որոնք կարող են լինել 
ծախսարդյունավետ և արդյունավետ։ Գործիքով գնահատվում է նաև, թե մատչելի ֆինանսավորման փոփոխություններն ինչպես են 
ազդում ծառայությունների օպտիմալացված ազգային փաթեթում ներառված միջամտությունների վրա։ 

Գործիքն առավելագույնի է հասցնում կանխված ՀՃԿՏ-ները, հավասարությունը կամ ֆինանսական ռիսկից պաշտպանությունը։ 
«HIPtool» գործիքը կարող է օգտակար լինել առողջապահության նախարարությունների համար, որոնք ձգտում են տնտեսական 
և սոցիալական հիմնավորումներ ներկայացնել ֆինանսավորման ավելացումների կամ վերաբաշխումների համար՝ կախված 
քաղաքականության նպատակներից և մատչելի բյուջեից։ Սույն Հավելվածում դիտարկվում են տվյալների պահանջները, գործիքի 
պարամետրերը և օպտիմալացման մոդելը։ 

AN 1.2․ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

«HIPtool» գործիքում երկրին վերաբերող ժողովրդագրական և հիվանդությունների բեռի տվյալները նախապես լրացված են․ 
դրանք կարելի է փոխարինել այլ աղբյուրների տվյալներով։ Ժողովրդագրական տվյալները ստացվում են Միավորված ազգերի 
կազմակերպության Բնակչության բաժնի գնահատականներից, իսկ հիվանդությունների բեռի վերաբերյալ տվյալների աղբյուրը 
Առողջության մշտադիտարկման և գնահատման ինստիտուտի (IHME) հիվանդությունների համաշխարհային բեռի (GBD) 
տվյալների շտեմարանն է։ Մահացության և հաշմանդամության պատճառների նույնականացումը կատարվում է՝ օգտնվելով 
առաջնային պատճառի անվանումից, առողջական վիճակի խմբից, ըստ տարիների բնակչության մոտ տարածվածությունից, ըստ 
տարիների ազդակիր մարդկանց թվից, ըստ տարիների ՀՃԿՏ-ներից և ըստ տարիների մահացությունից։ Ազդակիր անձանց թիվը 
կարելի է ստանալ բնակչության մոտ տարածվածության ցուցանիշի միջոցով և հակառակը։ 

Գործիքում առողջապահական միջամտությունները նույնականացվում են միջամտության անվանման, թիրախային 
հիվանդության, մատուցման հարթակի, ծածկույթում ընդգրկված մեկ անձի հաշվով միավոր գնի, կանխված յուրաքանչյուր 
ՀՃԿՏ-ի հաշվով գնի, միջամտության ներկա և առավելագույն ծածկույթի, հավասարության միավորի և ֆինանսական ռիսկից 
պաշտպանության միավորի օգտագործմամբ։ Ըստ հնարավորության՝ կիրառվում են երկրին վերաբերող գնահատականներ։ 
Օգտվողի համար տեսանելի, խմբագրելի և ամբողջովին արձանագրվող են չընտրվող (անգլ․՝ default) բոլոր արժեքները։ 
Ձևաչափն այլ աղբյուրներից, օրինակ՝ Թաֆթսի ԾԱ վերլուծության գրանցամատյանից (կանխված յուրաքանչյուր ՀՃԿՏ-ի 
գնի) և «WHO CHOICE»-ից (միավոր գների համար) օգտվելու հնարավորություն է տալիս։ Բացի այդ, օգտվողը տվյալ երկրի 
համատեքստին միջամտությունների ցուցակը համապատասխանեցնելու տարբերակ ունի։
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AN 1.3. ԳՈՐԾԻՔԻ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԸ

«HIPtool» գործիքի յուրաքանչյուր միջամտություն կապված է Առողջության մշտադիտարկման և գնահատման ինստիտուտի 
(IHME) հիվանդությունների համաշխարհային բեռի (GBD) համակարգի հիվանդությունների մեկ կամ ավելի պատճառների 
հետ։ Միջամտությունների կապակցումը հիվանդությունների համաշխարհային բեռի՝ հիվանդությունների պատճառներին, 
իրականացվել է ԱՀԿ փորձագետների օգնությամբ։ Հիվանդությունների բեռի տվյալները, այդ թվում՝ տարածվածությունը, 
մահացությունը և ՀՃԿՏ-ները, որոնք առնչվում են «HIPtool» գործիքի ՀԱՀԾ (EUHC) միջամտություններին, հիմնված են 
այս կապակցումն իրականացնելու վրա։ Հիվանդությունների բեռի վրա տվյալ խմբի միջամտությունների ազդեցությունը կամ 
վերջնարդյունքը սահմանվում է հետևյալ բանաձևով․

Որտեղ՝

 �  -ն ազդեցությունը կամ վերջնարդյունքն է՝ արտահայտված ՀՃԿՏ-ներում կանխված հիվանդության բեռով․

 �  -ը՝ միջամտությանն ուղղված ընդհանուր ծախսն է՝ ԱՄՆ դոլարային արտահայտությամբ,

 �  –ը՝ հավելյալ ծախսարդյունավետության գործակիցն է,

 �  ՝ որակի գործոնը, որն արտացոլում է միջամտությունների իրատեսական իրականացումը (ենթադրվում է ԾԱ 70 
տոկոսով նվազում)։

Յուրաքանչյուր միջամտություն սահմանվում է ըստ առավելագույն արդյունավետ ծածկույթի, որն արտացոլում է միջամտության 
մասշտաբն ընդլայնելու սահմանափակումները և սահմանում միջամտության ծախսերի վերին սահմանների հարաչափերը 
(պարամետրերը)՝ օպտիմալացման գործընթացի համար։ Առավելագույն արդյունավետ ծածկույթը սահմանվում է հետևյալ 
բանաձևով․

Որտեղ․

 �  –ը՝ առավելագույն արդյունավետ ծածկույթն է,

 �  –ը՝ թիրախային միջամտության անվանական ծածկույթը,

 �  –ը՝ ընթացիկ միջամտության անվանական ծածկույթը,

 �  –ն՝ միջամտության արդյունավետ ծածկույթը, որը կախված է միջամտության ազդեցությունից և 
հիվանդության բեռից, ինչպես ցույց է տրված՝
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Որտեղ՝

 �  –ն՝ ազդեցությունը կամ վերջնարդյունքն է՝ արտահայտված ՀՃԿՏ-ներում կանխված հիվանդության բեռով․

 �  -ն հիվանդությունների բեռն է՝ արտահայտված ՀՃԿՏ-ներով։

Միջամտությունների համար նշանակված են առողջապահական հարցերում հավասարության և ֆինանսական պաշտպանության 
ապահովման չընտրվող միավորներ, որոնց աղբյուրը ՀՎԱ-3 է․ դրանք կարելի է փոխել։

Առողջապահական հարցերում հավասարության չընտրվող միավորները սահմանվում են ըստ մահվան պահին առողջությամբ 
ճշգրտված տարիքի (HAAD), ընդ որում ավելի երիտասարդ տարիքում պատճառների վերացմանն ուղղված միջամտություններին 
ավելի բարձր միավորներ են տրվում։ Կիրառվում է HAAD-ի երեք սահմանային միավոր։ Եթե միջամտությունը վերացնում 
է մահվան կամ հաշմանդամության պատճառը, ինչի շնորհիվ մահվան պահին անձանց առողջությամբ ճշգրտված տարիքը 40 
տարուց պակաս է, միջամտությունը ստանում է 3 միավոր։ Միջամտություններին, որոնցով վերացվում են պատճառներ, որոնք 
մահվան պահին առողջությամբ ճշգրտված տարիքը 40-50 տարուց ավելի է, 2 միավոր է տրվում , իսկ 50 տարուց բարձր տարիքի 
դեպքում՝ 1 միավոր։ Գործիքը տալիս է HAAD-ի սահմանային միավորները համապատասխանեցնելու հնարավորություն՝ այլ 
գործոնները, այդ թվում՝ սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակը, գտնվելու աշխարհագրական վայրը կամ սեռը հաշվի առնելու 
համար։ 

Միջամտությունների ֆինանսական ռիսկից պաշտպանության միավորները հիմնված են աղքատացման հավանականության վրա՝ 
պետական ֆինանսավորման բացակայության պայմաններում, միջամտության կարիքի հրատապության և մահվան միջին տարիքի 
և հաշմանդամության աստիճանի վրա։ Միավորներով ավելի բարձր կշիռ է տրվում այն միջամտություններին, որոնք վերացնում 
են հաշմանդամության բարձր ցուցանիշի պատճառ հանդիսացող հիվանդությունները և բարելավում են աշխատունակ տարիքի 
անձանց առողջությունը։ Աղքատացման հավանականությունը պետական առողջապահական ֆինանսավորման բացակայության 
պայմաններում տարբերվում է ըստ երկրների և հիմնված է միավոր գնի տվյալների վրա։

AN 1.4. ՕՊՏԻՄԱԼԱՑՈՒՄ

Օպտիմալացումները կարող են իրականացվել սահմանափակված կամ կշռված ռեժիմով։ Սահմանափակված ռեժիմով 
օպտիմալացվում է առողջության վրա ազդեցությունը՝ կանխված ՀՃԿՏ-ների առումով, ընդ որում սահմանափակումները 
պարտադրվում են հավասարությանը և ֆինանսական ռիսկին։ Չընտրելու դեպքում՝ հավասարությունը և ֆինանսական ռիսկից 
պաշտպանությունը նույնն են մնում կամ ելակետի համեմատ օպտիմալացված փաթեթով բարելավում են։ Կշռված ռեժիմի 
դեպքում, մյուս կողմից, կատարվում է օգտվողի սահմանած՝ առողջության վրա ազդեցության, հավասարության և ֆինանսական 
ռիսկից պաշտպանության կշռված օպիտմալացում։ Չընտրված կշիռները ճշգրտվում են յուրաքանչյուր ցուցանիշի համար 
հնարավոր առավելագույն և նվազագույն վերջնարդյունքների համեմատ։

Օգտվողի կողմից կարող է երկու լրացուցիչ սահմանափակում իրականացվել։ Նախ՝ տվյալ միջամտության համար 
ֆինանսավորումը կարող է հաստատուն մնալ և օպտիմալացման մեջ չներառվել կամ օգտվողը կարող է նշել, որ 
ֆինանսավորումը չի կարող ավելանալ կամ նվազել տրված տեմպից, օրինակ՝ տարեկան 30 տոկոսից ավելի արագ։ Եթե մենք 
յուրաքանչյուր միջամտության ֆինանսավորումը սահմանում ենք որպես ՝ բյուջեի վեկտոր, այս բյուջեին համապատասխանող 
հիվանդության ելքը(արդյունքը) (կանխված ՀՃԿՏ-ներ)՝ , ընդհանուր հավասարությունը՝ , իսկ ֆինանսական 
ռիսկից ընդհանուր պաշտպանությունը՝ , ապա ունենում ենք՝
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Որտեղ՝

 �  և  –ը ծածկույթում ընդգրկված մեկ անձի հավասարության և ֆինանսական ռիսկից պաշտպանության միավորն են 
(ինչպես սահմանված է վերը կամ օգտվողի կողմից)․ 

 � Միջամտության ծածկույթը  բյուջեի ֆունկցիա է։

Մոդելն իրականացնում է հիվանդությունների ելքի (արդյունքների) հետևյալ սահմանափակված օպիտմալացումը․

Որտեղ՝

 �  և  օգտվողի կողմից համապատասխանաբար հավասարության և ֆինանսական ռիսկից պաշտպանության 
համար սահմանված նվազագույն արժեքներն են։

Մյուս կողմից՝ մոդելը կարող է հետևյալ ձևով կշռված օպտիմալացում կատարել․ 

Որտեղ՝

 � ,  և  -ը օգտվողի կողմից համապատասխանաբար հիվանդության ելքի (արդյունքների), հավասարության և 
ֆինանսական ռիսկից պաշտպանության համար սահմանված կշռիներն են։
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. «HIPTOOL» ԳՈՐԾԻՔԻ 
ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԻ (ՀԱՐԱՉԱՓԵՐԻ) 
ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԵՎ ՎԱՎԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ 

Սույն հավելվածում մենք դիտարկում ենք ՀՀԱԾ/AUHC տարբեր միջամտություններին ռեսուրսների հատկացումն 
օպտիմալացնելու հարաչափերի սահմանման և վավերականության հաստատման քայլերը՝ «HIPtool» գործիքի կիրառմամբ։ 
Տվյալները և աղյուսակները ներկայացված են հիպերհղումով [Link]։ 

AN 2.1․ ՀԾՓ և ՀԱՀԾ/EUHC ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՈՒՄ

ՀԾՓ որոշ առանձնահատկություններով պայմանավորված՝ ՀԱՀԾ/EUHC միջամտությունների և փաթեթների հետ 
համապատասխանեցման բարդություն առաջացավ։ Օրինակ՝ ՀԾՓ որոշ կոդեր վերաբերում են ծառայությունների խմբերին, 
որոնք փոխհատուցվում են ըստ մարդաշնչի (կամ անձերի), աշխարհագրական խմբավորման, օրինակ՝ ըստ Երևանում կամ 
լեռնային շրջաններում գտնվող պոլիկլինիկաների։ Առանձին ծառայությունների միավոր գինը և օգտագործման ցուցանիշները 
այդ կոդերի շրջանակում սահմանված չեն։ ՀԾՓ-ից բացի, ծառայությունների վերաբերյալ տվյալների աղբյուրներն էին ԱՆ 
(դիաբետի բուժում և իմունականխարգելում), Գլոբալ հիմնադրամը (ՄԻԱՎ և ՏԲ) և ԱԱՀ-ը (առողջապահական համակարգի 
միջամտություններ)։

Համապատասխանեցման գործընթացն իրականացվել է ՊԱԳ-ի և Համաշխարհային բանկի աշխատակիցների 
համագործակցությամբ։ Գործընթացի շնորհիվ ստացվեց ՀԾՓ ծառայությունների հիմնական կոդերը ներկայացնող 135 
ընդհանուր միջամտություն՝ «HIPtool» գործիքում օպիտմալացման վերլուծության համար։ Այս 135 ՀՀԱԾ/AUHC զուտ 
տեսականորեն կապված են ՀՎԱ-3 -ի փաթեթների հետ։ Հայաստանի առողջապահական համակարգի ծառայությունները 
ՀԱՀԾ/EUHC համապատասխանեցման համար իրականացված քայլերն ամփոփվում են ստորև։ Տվյալները և աղյուսակները 
ներկայացված են հիպերհղումով [Link]։

1. Նախապես լրացված ՀԱՀԾ/EUHC 218 միջամտությունների վերաբերելիության ուսումնասիրում։ Այն 
հանգեցրեց վարակիչ հիվանդություններին վերաբերող ՀԱՀԾ/EUHC 21 միջամտության հեռացման, որոնք Հայաստանի 
առողջապահական համակարգում չեն ապահովվում։ Այս քայլից հետ վերլուծության համար մնաց ՀԱՀԾ/EUHC 197 
միջամտություն։ 

2. ՀԾՓ 2019 թ․ գործող ծառայությունների ցանկի կազմում․ Էլեկտրոնային առողջապահության «Արմեդ» համակարգից 
արտահանվեց ՀԾՓ մոտավորապես 3,700 ծառայությունների ցանկը։ ՀԾՓ-ում նշվում են առանձին սոցիալական 
խմբերին անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով տրամադրվող ծառայությունները։ Այս ցանկը սահմանփակվեց 2,700 

գործող ծառայություններով, որոնք 2019 թ․ չէին հեռացվել կամ փոխարինվել։ Բոլոր ծառայությունները անվանումները 
թարգմանվեցին անգլերեն։

https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/LSX0BD
https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.7910/DVN/LSX0BD
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3. ՀԾՓ գործող ծառայությունների համապատասխանեցումը ՀԱՀԾ/EUHC վերաբերելի միջամտություններին․ 

ՀԾՓ ծառայություններից յուրաքանչյուրն ունի ծառայության 7 նիշից կազմված կոդ։ Գնահատվեց ՀԾՓ 2,700 գործող 
ծառայությունների համապատասխանությունը ՀԱՀԾ/EUHC վերաբերելի 197 միջամտություններին։ ՀԱՀԾ/EUHC 
միջամտությունների վերջնական ցանկը տեղայնացվեց ըստ Հայաստանի միջավայրի (ՀՀԱԾ/AUHC միջամտությունների)։ 
Դիտարկված սցենարները և համապատասխանեցման գործընթացը նկարագրվում են ստորև։

i. ՀԾՓ մեկ ծառայությունը համապատասխանում է ՀԱՀԾ/EUHC մեկ միջամտության, օր․՝ պնևմակոկի դեմ 
պատվաստանյութ․

ii. ՀԾՓ բազմակի ծառայություններ համապատասխանում է ՀԱՀԾ/EUHC մեկ միջամտության, օր․՝ ՀԱՀԾ/EUHC 
«Կատարակտի հեռացում և ներակնային ոսպնյակի տեղադրում» միջամտությունն արտացոլում է ՀԾՓ-ի 
ակնաբուժական բազմակի ծառայություններ․ 1101515, 1610410, 2101515, 1101521, 2101521, 1101531, 
2101531, 0302003, 0362003, 0602003, 0612003, 1101526, 2101526, 1101542, 2101542, 1101525, 
2101525, 1101526, 2101526, 1101545 և 2101545։

iii. ՀԾՓ բազմակի ծառայություններ համապատասխանում են ՀԱՀԾ/EUHC ձևափոխված միջամտությանը․ օր․՝ 
ՀԱՀԾ/EUHC «Աջակցող միջոցների գնահատում, տրամադրում և օգտագործման ուսուցում, այդ թվում՝ 
լսողության աջակցող սարքեր» միջամտության փոխարեն միջամտությունը որակվել է «Օտոլարինգոլոգիական 
հիվանդությունների վարում, այդ թվում՝ լսողության գնահատում (ABR թեստ) և վերականգնում»՝ Հայաստանի 
ծառայություններն ավելի լավ արտացոլելու և միջամտության տեսակը պահպանելու համար։ 

iv. ՀԾՓ բազմակի ծառայություններ համապատասխանում են ՀԱՀԾ/EUHC բազմակի միջամտությունների։ Սա 
կարգավորվել է ՀԱՀԾ/EUHC փոխկապակցված երկու և ավելի միջամտություններ համակցելով ՀՀԱԾ/AUHC 
մեկ միջամտության մեջ և ՀԾՓ ծառայությունները խմբավորելով ՀՀԱԾ/AUHC այս միջամտության ներքո։ Օր․՝ 
ՀԱՀԾ/EUHC ՄԻԱՎ հետազոտմանն առնչվող երեք ծառայությունները (C28, C29 և HC28) միավորվել են 
ՀՀԱԾ/AUHC մեկ միջամտության մեջ, որոնք անվանվում են «Համայնքային ՄԻԱՎ-ի ստուգում» և կապակցվել 
ՄԻԱՎ հետազոտման ՀԾՓ կոդերին՝ 0930012, 0930013, 0930060, 0930010, 0930011, 0930014 և 
0930015։

v. ՀԾՓ մեկ ծառայություն համապատասխանում է ՀԱՀԾ/EUHC բազմակի միջամտությունների։ Այսպես էր 
ՀԾՓ հետևյալ կոդերի դեպքում․ i) ՀԾՓ «Թերապևտիկ պրոֆիլի (այդ թվում՝ ինֆեկցիոն) և վիրաբուժական 
բաժանմունքներում կոնսերվատիվ բուժօգնություն» միջամտությունը համապատասխանում է ՀԱՀԾ/EUHC 
վեց միջամտության (C48, FLH41, FLH5, HC36, HC45, RH4), ii) ՀԾՓ «Մեծահասակների և երեխաների 
վերականգնողական բուժում հիվանդանոցային պայմաններում և առողջարաններում» միջամտությունը 
համապատասխանում է ՀԱՀԾ/EUHC տասը միջամտությունների (C47, C52, C54, C55, C56, C57, C58, 
FLH53, FLH54, HC65), iii) ՀԾՓ «ԱԱՊ-ներում/ամբուլատորիաներում ընտանեկան բժշկի և նեղ մասնագետի 
կողմից անվճար և արտոնյալ պայմաներով դեղորայքի տրամադրում» ծառայությունը համապատասխանում 
է ՀԱՀԾ/EUHC ութ միջամտության (FLH22, FLH25, HC37, HC38, HC41, HC43, HC44, HC55) և 
ՀԾՓ «Անվճար և արտոնյալ պայմաններով դեղորայքի տրամադրում (մինչև 18 տարեկան երեխաներին)» 
ծառայությունը համադրվել է յոթ միջամտության հետ (C9, C14, FLH11, FLH12, FLH26, HC12, HC42)։
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vi. ՀԾՓ մեկ ծառայություն կարող է ՀԱՀԾ/EUHC տարբեր միջամտությունների վերաբերել։ Այդպես է ախտորոշիչ 
բազմաթիվ հետազոտությունների դեպքում, որոնք հիվանդությանը կամ միջամտությանը հատուկ չեն։ «HIPtool» 
գործիքը առողջապահական համակարգի տարբեր օղակներում «ախտաբանական» միջամտությունների 
հնարավորություն է տալիս։ Ախտորոշիչ հետազոտությունները խմբավորվել են ըստ միավոր գնի։ Հայաստանի 
համար սահմանված ախտաբանական երեք միջամտություններն էին․ i) կլինիկական, արյան կենսաքիմիական 
հետազոտություն, մանրէաբանական հետազոտություն, հորմոնային, գենետիկական և շճաբանական 
հետազոտություններ, դոպպլեր, ԷԿԳ, հոլտեր և այլ հետազոտություններ, որոնց արժեքը մինչև 30,000 ՀՀ դրամ 
է, ii) ՄՌՏ, ԿՏ կոնտրաստավորմամբ կամ առանց կոնտրաստավորման, ֆլյուրոսցենտ, ռադիոնուկլիդային և այլ 
ախտորոշիչ հետազոտություններ, որոնց արժեքը կազմում է 31,000-ից 95,000 ՀՀ դրամ, iii) բաց բիոպսիաներ, 
անգիոգրաֆիաներ (աորտայի, ուղեղի, կորոնարոգրաֆիա) և այլն, որոնց արժեքը գերազանցում է 96,000 ՀՀ 
դրամը։ 

vii. ՀԱՀԾ/EUHC՝ ՀԾՓ որևէ ծառայության չհամապատասխանող միջամտություններ. Օր․՝ ՀԱՀԾ/EUHC 
«Երկարատև ազդեցության հակաբեղմնավորիչների տեղադրում և հեռացում» միջամտությունը։ ՀՀԱԾ/AUHC 
միջամտություններ են ներառվել՝ դրամի դիմաց հատուցման արժեքը ցույց տալու համար, թեև ներկայումս 
դրանք ՀԾՓ ծախսերում ներառված չեն։ 

viii. ՀԱՀԾ/EUHC որևէ միջամտության չհամապատասնող ՀԾՓ ծառայություններ․ օր․՝ շագանակագեղձի 
քաղցկեղի ախտորոշման և վարման հետ կապված ՀԾՓ ծառայություններ։ ՀՎԱ-3 գործընթացում ՀԱՀԾ/EUHC 
միջամտությունների շարքին դասվող միջամտությունների թիվը սահմանափակ է և չի ներառում ՀԾՓ բոլոր 
միջամտությունները։ ՀԾՓ՝ ՀԱՀԾ/EUHC որևէ միջամտության չհամապատասխանող այդ ծառայությունները 
«HIPtool» գործիքով օպիտմալացման վերլուծության մեջ չեն ներառվել։

AN 2.2. ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔԻ և ԻՐԱՎՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ 
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

ՀՀԱԾ/AUHC միջամտությունների «կարիք» ունեցող բնակչությունը հաշվարկվել է իրենց առողջական վիճակով 
պայմանավորված՝ տարեկան կտրվածքով ՀՀԱԾ/AUHC միջամտության անհրաժեշտություն ունեցող անձանց թվով։ Կարիք 
ունեցող բնակչության հաշվարկի համար օգտագործվել են հիվանդության նոր դեպքերի և տարածվածության հասանելի 
տվյալները։ ՀՀԱԾ/AUHC միջամտության «իրավունակ» բնակչությունը այն անձանց թիվն էր, ովքեր տարեկան կտրվածքով 
պետք է միջամտության թիրախում գտնվեին՝ ազգային կլինիկական ուղեցույցերի հիման վրա, որոնցով հաշվի են առնվում 
ժողովրդագրական գործոնները և ռիսկային վարքագծերը (օր․՝ ծխախոտ ծխելը)։ Եթե ուղեցույցով խորհուրդ էր տրվում 
միջամտությունը մատուցել մեկ տարուց պակաս պարբերականությամբ, իրավունակ անձանց թիվը համամասնորեն 
նվազեցվում էր (օր․՝ շաքարային դիաբետի սքրինինգ երեք տարին մեկ)։ Օգտագործված տվյալների աղբյուրների թվում են՝ 
Առողջության մշտադիտարկման և գնահատման ինստիտուտի հիվանդությունների համաշխարհային բեռի տվյալները, 2016 
թ․ ժողովրդագրական և առողջության հարցումը, 2016 թ․ առողջապահական համակարգերի գործունեության գնահատումը, 
հսկողության «STEPwise» մոտեցման (STEPS) 2018 թ․ հարցումը, ԱԱԻ հիվանդացության վերաբերյալ վիճակագրությունը, 
իմունականխարգելման ազգային օրացույցը, ՀԾՓ հայտերը և ազգային կանոնակարգերով սահմանված՝ պետ․ պատվերով 
ֆինանսավորվող խմբերի գնահատականները, այդ թվում՝ սոցիալապես անապահով և առանձին (հատուկ) խմբերը , երեխաները, 
թոշակառուները և հաշմանդամները։
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AN 2.3․ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՂ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ 
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Սույն ուսումնասիրությամբ ՀՀԱԾ/AUHC միջամտությունների գործող ծածկույթը սահմանվում է ըստ միջամտության կարիքն 
ունեցող և/կամ իրավունակ՝ տվյալ տարում միջամտությունը ստացած ՀՀ բնակչության տոկոսի։ Օրինակ՝ մեր գնահատմամբ 
պալիատիվ խնամքի միջամտության գործող ծածկույթը դրա կարիքն ունեցող ՀՀ ողջ բնակչության համար 24 տոկոս է։ Մեր 
սահմանմանը համահունչ՝ այն հիվանդությամբ պայմանավորված և կլինիկական ուղեցույցերում այդ ծառայությունների 
ժողովրդագրական և ռիսկի բնութագրին համապատասխանող պալիատիվ խնամքի կարիք ունեցող ՀՀ բնակչության 24 տոկոսն 
է կազմում։ Հաշվարկը կատարվել է՝ ա) ՍԱՀԽ-ների թվում պալիատիվ խնամքի կարիք ունեցող միջամտությունը ստացած 
անձանց 80 տոկոսի, բ) բնակչության՝ 2018 թ․ ՍԱՀԽ-ին դասված 29․5 տոկոսի և գ) ՍԱՀԽ չդասված անձանց մոտ պալիատիվ 
խնամքի նույն մակարդակի կարիքի մասին ենթադրության հիման վրա։ Որոշ դեպքերում անձինք համապատասխանել են 
իրավունակություն կամ ծառայության կարիքը ներկայացնող մի քանի խմբերի, ինչպես օրինակ՝ ՍԱՀԽ-ում և մինչև 18 տարեկան 
երեխաների՝ ուղիղ և հաստ աղու վերականգնողական վիրահատությունը։ Այս պարագայում թիմը գործող ծածկույթը ստանալու 
համար ենթադրություններ է արել խմբերի համընկնման աստիճանի վերաբերյալ։ Միջամտությունների գործող ծածկույթի 
գնահատականները հենվել են հիվանդությունների բեռի, ՀԾՓ հայտերի, ԱԱԻ հիվանդացության վերաբերյալ զեկույցների, 
ժողովրդագրական և այլ հարցումների տվյալների վրա։ 

AN 2.4․ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՂ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ 
ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆԵՐԻ ՎԱՎԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄԸ 

Միջամտությունների գործող ծածկույթի մեր գնահատականների վավերականությունը հաստատել ենք ըստ ՀԾՓ հայտերի թվի։ 
Միջամտության ծածկույթում ընդգրկված (միջամտությունից օգտվող) անձանց թիվը հաշվարկվել է իրավունակ բնակչության 
և միջամտության գործող ծածկույթի միջոցով։ Այս թիվը պետք է հավասար լինի տարվա ընթացքում ծառայությունը ստացած 
անձանց թվին։ Գնահատված թվի հավաստիությունը ստուգվել է ըստ ՀԾՓ հայտերի թվի։ Ենթադրություններ են արվել մեկ 
անձի կողմից մի քանի հայտերի հնարավորության վերաբերյալ՝ խորհրդակցելով ՊԱԳ աշխատակիցների հետ։ Բուժառուների 
մակարդակով տվյալների գաղտնիության կարգավորումները սահմանափակել են առանձին ծառայություններից օգտված անձանց 
ինքնության վերաբերյալ մանրամասների ստացումը։ Ճշտումների համար տեղեկատվությունն ապահովվել է տվյալների 
աղբյուրների նկարագրված տրիանգուլյացիայի և խորհրդակցությունների միջոցով։ 

AN 2.5․ ՀՀԱԾ/AUHC ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐԻ 
ՀԱՇՎԱՐԿԸ

Մենք ՀՀԱԾ/AUHC յուրաքանչյուր միջամտությանն ուղղված ընդհանուր պետական ծախսերը հաշվարկել ենք հինգ գումարի 
հանրագումարով՝ ՀԾՓ-ի շրջանակում մարդաշնչով չհաշվարկվող ծախսերը, ըստ մարդաշնչի ծախսերը, երեխաների և 
մեծահասակների դեղորայքին ուղղված ծախսերը, Գլոբալ հիմնադրամի կողմից ՄԻԱՎ-ին և տուբերկուլյոզին ուղղված ծախսերը 
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և այլ ծախսերը։ Այս հաշվարկները հիմնվել են էլեկտրոնային առողջապահության «Արմեդ» համակարգի տվյալների վրա՝ ՀԾՓ 
և դեղորայքի ծախսերի մասով, պատվաստանյութերի և ՀՀ ԱՆ զեկույցների վրա՝ պատվաստանյութերի և շաքարային դիաբետի 
ծախսերի մասով և Գլոբալ հիմնադրամի ֆինանսական հաշվետվությունների վրա։ 2018 թ․ ԱԱՀ տվյալներն օգտագործվել են 
որոշ հաշվարկների վավերականությունը հաստատելու համար։

1. ՀԾՓ մարդաշնչով չհաշվարկվող ծախսեր․ ՊԱԳ HP-011, SC-011 և HP-001 ֆինանսական հաշվետվությունները 
ստացվել են էլեկտրոնային առողջապահության «Արմեդ» համակարգից՝ 2019 թ․ հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 
31-ն ընկած ժամանակահատվածի համար՝ ՀԾՓ ծախսերը, մարդաշնչով ծախսերից դուրս, հաշվարկելու համար։ 
Ստացվել են ՀԾՓ կոդերից յուրաքնաչյուրի մասով տարեկան ծախսերը։ ՀՀԱԾ/AUHC յուրաքանչյուր միջամտության 
ուղղությամբ ՀԾՓ ծառայությունների վրա կատարված ընդհանուր ծախսերը (ըստ մարդաշնչի ծախսերից 
դուրս) հաշվարկվել են ըստ միջամտության ներքո խմբավորված ՀԾՓ բոլոր կոդերի վրա կատարված ծախսերի 
հանրագումարի։ 

2. Ըստ մարդաշնչի ծախսեր․ Ըստ մարդաշնչի ծախսերը բաշխվել են ՀՀԱԾ/AUHC ինը միջամտությունների (C8, HC30, 
HC31, HC35, HC46, HC53, HC40, HC64 և HC9)՝ ելնելով տարեկան խորհրդակցությունների թվից, հաշվարկված 
թիրախային բնակչությունից, միջամտության ծածկույթից և միավոր գնից։ 2019 թ․ պատվաստանյութերի ուղղությամբ ԱՆ 
ծախսերը ներառվել են ՀՀԱԾ/AUHC համապատասխան միջամտությունների շրջանակում։ 

3. Երեխաների և մեծահասակների համար դեղորայքի ծախսեր։ ՀՀԱԾ/AUHC ութ միջամտություններ 
համապատասխանեցվել են ՀԾՓ-ի՝ ԱԱՊ օղակում առանձին հիվանդությունների համար անվճար դեղորայքի 
տրամադրման ծախսերին (FLH22, FLH25, HC37, HC38, HC41, HC43, HC44, and HC55)։ ՀՀԱԾ/AUHC յոթ 
միջամտություններ համապատասխանեցվել են մինչև 18 տարեկան երեխաների համար առանձին հիվանդությունների 
դեպքում անվճար դեղորայքի տրամադրմանն ուղղված ՀԾՓ ծախսերին (C9, C14, FLH11, FLH12, FLH26, HC12, 
and HC42)։

4. Գլոբալ հիմնադրամի կողմից ՄԻԱՎ և տուբերկուլյոզի ծախսերը։ 2019 թ․ Գլոբալ հիմնադրամի կողմից ՄԻԱՎ 
ծախսերը համապատասխանեցվել են ՄԻԱՎ-ին ուղղված ՝ ՀՀԱԾ/AUHC յոթ միջամտություններին (C6, C28, C29, C30, 
C31, HC13 և HC22)։ Գլոբալ հիմնադրամի կողմից տուբերկուլյոզի ուղղությամբ 2019 թ․ կատարված ծախսերը միավորվել 
են ՀՀԱԾ/AUHC տուբերկուլյոզի ախտորոշման և բուժօգնության մեկ միջամտության մեջ։ 

5. Այլ ծախսեր․ համաճարակաբանական հսկողությանը, ռիսկին և հիվանդությունների վերահսկման ծրագրերի 
ուղղությամբ ծախսերը համապատասխանեցվել են ՀՀԱԾ/AUHC համավարակային վեց միջամտություններին (P7, P8, P9, 
P10, P11 և P12)։

ՀՀԱԾ/AUHC վեց միջամտությունների դեպքում պետական հատվածից զեկուցվող ծախսեր չկային, սակայն ֆինանսավորումը 
ստացվում էր մասնավոր հատվածից։ Այդ միջամտություններն էին՝ 1) տրամադրության, անհանգստության, 
ուշադրության պակասի գերակտիվության խանգարման և վարքային խանգարումների հոգեբանական բուժումը, 
2) բուժման չենթարկվող տենդային հիվանդության վարումը, այդ թվում՝ էթիալոգիական ախտորոշումը ռեֆերենտ 
լաբորատորիայում, 3) կրողների ռետրոսպեկտիվ (հետահայաց) նույնականացումն այն միջավայրերում, որտեղ մեկ գենի 
խանգարումները հանրային առողջապահական խնդիր են, օրինակ՝ ընտանեկան միջերկրածովյան տենդը, 4) երկարատև 
ազդեցությամբ հակաբեղմնավորիչների տեղադրումը և հեռացումը, 5) վազեկտոմիան և 6) պահպանակները և հորմոնային 
հակաբեղմնավորիչները, այդ թվում՝ հրատապ տրամադրվող հակաբեղմնավորիչները։ 
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AN 2.6․ ՄԵԿ ԱՆՁԻ ՀԱՇՎՈՎ ՀՀԱԾ/AUHC 
ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

Մեկ անձի հաշվով ՀՀԱԾ/AUHC միջամտությունների միջին ծախսը հաշվարկելու համար ՀՀԱԾ/AUHC միջամտությունները 
բաժանվել են ծածկույթում ընդգրկված անձանց թվի վրա։ Այս գնահատականը տարբերվում է ՀՀԱԾ/AUHC միջամտություններին 
համապատասխանեցված ՀԾՓ կոդերի միավոր գների հանրագումարից՝ պայմանավորված ըստ մարդաշնչի ծախսերի, 
սուբսիդավորված դեղորայքի և Գլոբալ հիմնադրամի ծախսերի մասով կատարված ճշգրտումներով։ Մեկ անձի հաշվով 
միջամտության միջին ծախսում հաշվի են առնվել նաև ՀԾՓ կոդի գնի մեջ տարվա ընթացքում կատարված փոփոխությունները, 
ՀՀԱԾ/AUHC միջամտության հետ համադրված ՀԾՓ կոդերի գների տարբերությունները, հիվանդության մեկ դրվագում 
ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման չափի տարբերությունը (օր․՝ առաջին վիրահատությունը փոխհատուցվում է 100 
տոկոսով, երկրորդը՝ 60 տոկոսով) և ըստ բուժ․ հաստատությունների փոխհատուցումների տարբերությունները։ Համավարակի 
միջամտությունների ծախսերի մասով մեկ անձի հաշվով միջին ծախսը հաշվարկվել է՝ ընդհանուր ծախսը բաժանելով ՀՀ 
բնակչության թվի վրա՝ 2019 թ․ -ին։ Այն դեպքում, երբ մեկ անձի հաշվով ՀՀԱԾ/AUHC միջամտության ծախսը հնարավոր չէր 
որոշել համապատասխանող ՀԾՓ կոդերի գների միջոցով կամ այլ ձևով, կիրառվել են «HIPtool» գործիքի նախապես լրացված 
միավոր գները՝ դրանք ճշգրտելով Հայաստանի բուժաշխատողների աշխատավարձերով։ 

AN 2.7․ ԲԵՌԻ, ԾԱԽՍԵՐԻ և ՀԱՎԵԼՅԱԼ 
ԾԱԽՍԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԻ (ICER) ՄԻՋև 
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

Տվյալների ձևաթերթը, միջամտությունների գործող ծածկույթի թերթի միջոցով, բեռի, ծախսերի և հավելյալ 
ծախսարդյունավետության գործակիցների (ICER) ողջամիտ հարաբերությունը ստուգելու հնարավորություն է տալիս։ ՀՀԱԾ/

AUHC 135 միջամտությունից 27-ի դեպքում այս հարաբերությունը խնդրահարույց է եղել։ Ասվածը պայմանավորված 
էր հիվանդությունների ամբողջ բեռի հետ, որին միջամտությունը կարող էր արձագանքել, ոչ ամբողջական կապով, կամ 
միջամտության շատ ցածր ծախսարդյունավետությամբ։ Խնդիրը կարգավորվել է համապատասխան ողջ բեռի հետ «EUHC-GBD 

causes targeted» («ՀԱԾՀ-ՀՀԲ պատճառների թիրախավորում») թերթում ավելի լավ կապի միջոցով և այլընտրանքային, 
հիմնավոր հավելյալ ծախսարդյունավետության գործակցի (ICER) բացահայտմամբ, որն ավելի բարձր էր, քան նախապես 
լրացված հավելյալ ծախսարդյունավետության գործակիցը (ICER)։ Երեք դեպքում (C5, FLH37 և FLH4) այս ճշտումները 
խնդիրը լիարժեք չլուծեցին և բեռի գնահատականը խմբագրվեց։ Օրինակ՝ C5-ի համար հիվանդությունների բեռը վերանայվեց՝ 
1 ՀՃԿՏ-ից 10 ՀՃԿՏ-ի։ Հավելյալ ծախսարդյունավետության գործակցի (ICER) բոլոր արժեքները թարմացվել են՝ ըստ 2019 թ․ 
արժեքների։ Հավելյալ ծախսարդյունավետության բոլոր գործակիցների (ICER) համար չընտրվող 30 տոկոսանոց նվազեցում է 
կիրառվել՝ հաշվի առնելով իրական կյանքում ծառայությունների մատուցման պայմանները։ 
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AN 2.8․ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅԱՆ և ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՌԻՍԿԻՑ 
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄ

Հավասարության (1-3) միավորները սահմանվել են կարգում նշված սոցիալական խմբերը ՀՀ առողջապահական համակարգում 
պետության կողմից ծառայությունների ծածկույթի միջոցով որպես առաջնահերթություն արտացոլելու համար։ Հետևաբար, 
ամենաբարձր (3) միավորը տրվել է ՀՀԱԾ/AUHC այն միջամտություններին, որոնք նպատակաուղղված էին հղի և 
կերակրող մայրերին, երեխաներին և հաշմանդամություն ունեցող բնակչությանը և աղքատության հետ կապված այնպիսի 
հիվանդություններով տառապող անձանց, ինչպիսիք են թերսնուցումն ու տուբերկուլյոզը։ 2 միավոր տրվել է ՀՀԱԾ/AUHC 
սոցիալական այն խմբերի համար նախատեսված միջամտություններին, որոնք կարող են խարան զգալ, օրինակ՝ փորձաքննություն 
և ուղեգրում պրոթեզների, օրթեզների և բեկակալների համար, իսկ ընդհանուր բնակչությանը նպատակաուղղված ՀՀԱԾ/AUHC 

միջամտություններին ամենացածր (1) միավորն է տրվել։ Երկու անկախ գնահատող համաձայնություն է հայտնել վերջնական 
միավորների հետ։ 

Ֆինանսական ռիսկից պաշտպանության միավորները (1-6) հիմնված էին պետական ֆինանսավորման բացակայության դեպքում 
առողջապահական աղքատացնող կամ աղետալի ծախսերի վրա՝ ՀՀԱԾ/AUHC միջամտության բացակայության դեպքում։ Դրանք 
կազմված էին 1-5 միավորից՝ կապված տեղական միավոր գնի հետ և լրացուցիչ 1 միավոր, եթե ծախսերը մեկ տարուց հետո 
կարող էին կրկնվող լինել՝ պայմանավորված հիվանդության քրոնիկական բնույթով։ Միավոր գնի միջակայքերը հետևյալն էին՝ 
1-ին միջակայք՝ մինչև 3,000 ՀՀ դրամ, 2-րդ միջակայք՝ 3,000-12,000 ՀՀ դրամ, 3-րդ միջակայք՝ 12,001-50,000 ՀՀ դրամ, 4-րդ 
միջակայք՝ 50,001-180,000 ՀՀ դրամ, 5-րդ միջակայք՝ 180,001 ՀՀ դրամից ավելի։ 

AN 2.9․ ԱՇԽԱՏԱԹԵՐԹԵՐԻ ԱՎԱՐՏՈՒՆ ՏԵՍՔԻ ԲԵՐՈՒՄ և 
«HIPTOOL» ԳՈՐԾԻՔԻ ԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄ

Միջամտության ծածկույթի թույլատրելի առավելագույն մակարդակը սահմանվել է 4-րդ գլխում։ Միջամտությունների 
վերբեռնման աշխատաթերթը ստեղծվել է ստանդարտ սյունակներով, որը «HIPtool» գործիքի համար ընթեռնելի է․ գործող, 
կարճ անվանում, հարթակ, բեռի պատճառներ [միջամտության առավելագույն ծածկույթ], հավելյալ ծախսարդյունավետության 
գործակից, միավոր գին, ծախս, ֆինանսական ռիսկից պաշտպանություն, հավասարություն։ Հիվանդությունների բեռը 
նկարագրող աշխատաթերթի և միջամտության վերբեռնման աշխատաթերթի բեռումը օպտիմալացման մոդելների գործարկման 
հնարավորություն է տալիս։ Դիտարկված սցենարները նկարագրվում են 4-րդ գլխում։
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