
 Որակի հռչակագիր Առողջապահություն և սոցիալական 

ապահովություն 

 

Ընդհանուր տեղեկատվություն վիճակագրական արտադրանքի մասին 

0.1 Անվանումը Առողջապահություն և սոցիալական ապահովություն 

0.2 Ոլորտը Սոցիալական հարցեր  

0.3 Պատասխանատու 

մարմինը, բաժինը, անձը 

և այլն 

Արմստատ 

Սոցիալական ոլորտի վիճակագրության բաժին 

Բաժնի պետ 

Ալինա Գրիգորյան 

Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան, 

Հանրապետության պող., Կառավարական տուն 3  

Հեռախոս` +374 11 524 514, 

Էլ. փոստ` alina_grigoryan@armstat.am, info@armstat.am 

0.4 Նպատակը և 

պատմությունը 

Հիմնական նպատակն է տրամադրել տեղեկատվություն 

հիվանդանոցների, ամբուլատոր-պոլիկլինիկական 

հիմնարկների գործունեության, հիվանդացութունն ըստ 

հիվանդությունների տեսակի, հաշվառված հաշմանդամների 

թվաքանակի, բժշկասոցիալական փորձաքննական 

հանձնաժողովների գործունեության վերաբերյալ: 

Ցուցանիշների հաշվառումն ունի երկար տարիների 

պատմություն: Տարիների ընթացքում այն պարբերաբար 

կատարելագործվել է` միջազգային դասակարգումներին, 

ցուցանիշների կազմին և այլ չափորոշիչներին 

համադրելիությունն ապահովելու նկատառումներով: 

0.5 Օգտագործողները և 

կիրառումը 

Վիճակագրական տեղեկատվության հիմնական 

օգտագործողներն են պետական կառավարման և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինները, հասարակական, 

ֆինանսական կազմակերպությունները, զանգվածային 

լրատվամիջոցները, միջազգային կազմակերպությունները և 

այլն:  

Առողջապահության ցուցանիշները կիրառվում են 

առողջապահության բնագավառում ռազմավարությունների 

մշակման, մարտավարական խնդիրների լուծման, 

զարգացման միտումների բացահայտման և այլ 

mailto:alina_grigoryan@armstat.am
mailto:info@armstat.am


նպատակներով: 

0.6 Տեղեկությունների 

աղբյուրները 

Ցուցանիշների կազմանն աղբյուր են հանդիսանում 

կազմակերպություններից և վարչական ռեգիստրներից (ՀՀ 

առողջապահության նախարարություն) հավաքվող 

տեղեկատվությունները: 

0.7 Տվյալների հավաքման 

իրավական 

լիազորությունը 

Տվյալները հավաքվում են «Պաշտոնական վիճակագրության 

մասին» օրենքի և «Հնգամյա վիճակագրական ծրագրի» հիման 

վրա, ինչպես նաև ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 

2016թ. հունիսի 20-ի «Վիճակագրական տվյալների 

հավաքման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 05-Ն և 

«Տարեկան վիճակագրական ծրագիրը հաստատելու մասին» 

որոշումների հիման վրա: 

0.8 Ռեսպոնդենտների 

(սկզբնական 

տեղեկություններ 

ներկայացնողների) 

ծանրաբեռնվածությունը 

Ռեսպոնդենտների ծանրաբեռնվածություն չի հաշվարկվում: 

1 Բովանդակություն 

1.1 Բովանդակության 

նկարագիրը 

Առողջապահության բաժինը ներառում է տվյալներ 

բժշկական հիմնարկների ցանցի, գործունեության և կադրերի, 

հիվանդությունների առանձին տեսակների, վերաբերյալ:  

Սկսած 2004 թվականից հիվանդությունները դասակարգվում 

են ըստ հիվանդությունների միջազգային 10-րդ 

դասակարգման (ՀՄԴ-10): 

1.2 Վիճակագրական 

հասկացություններ 

Հիմնական հասկացություններ 

 

Բժիշկների ընդհանուր թվաքանակի մեջ  ներառվում են 

բուժական, սանիտարական, սոցիալական ապահովության, 

կադրերի վերապատրաստմամբ զբաղված հիմնարկներում, 

գիտահետազոտական ինստիտուտներում, 

առողջապահական մարմինների կառուցվածքում և այլ 

հիմնարկներում զբաղված բոլոր բարձրագույն բժշկական 

կրթությամբ բժիշկները, տարեվերջի դրությամբ: Այս 

ցուցանիշում հաշվի են առնված ինչպես լրիվ բարձրագույն 

կրթությամբ բժիշկ-ստոմատոլոգները, այնպես էլ միջին 



մասնագիտական կրթություն ունեցող ատամնաբույժները: 

Միջին բուժանձնակազմի ընդհանուր թվաքանակի մեջ 

ներառվում են բուժական, սանիտարական, սոցիալական 

ապահովության, նախադպրոցական հաստատություններում, 

դպրոցներում, մանկատներում և այլ հաստատություններում 

զբաղված միջին մասնագիտական բժշկական կրթություն 

ունեցող բոլոր անձինք (բացառությամբ՝ ատամնաբույժ- 

դանտիստներ): 

Հիվանդանոցային հիմնարկներում հաշվառման ենթակա է 

տարեվերջի դրությամբ մահճակալների այն քանակը, որը 

կահավորված է անհրաժեշտ պարագաներով և պատրաստ է 

ընդունելու հիվանդների, անկախ այն հանգամանքից, թե 

զբաղված են դրանք հիվանդներով, թե ոչ:                    

Հիվանդացության մակարդակը որոշվում է առաջին անգամ 

ախտորոշված հիվանդների և մշտական բնակչությն միջին 

տարեկան թվաքանակների հարաբերակցությամբ:  

Հիվանդացության վերաբերյալ տվյալների վիճակագրական 

մշակման համար կիրառվում է Հիվանդոությունների 

միջազգային դասակարգումը, որը թույլ է տալիս 

համեմատելի դարձնել հիվանդացության և մահացության 

վերաբերյալ տեղեկությունները: 

Հաշմանդամ համարվում է այն անձը, ով ֆիզիկական կամ 

մտավոր  թերությունների առկայության հետևանքով 

կենսագործունեության սահմանափակմամբ 

պայմանավորված, սոցիալական օգնության և 

պաշտպանվածության կարիք ունի: 

Անձի կենսագործունեության սահմանափակումն 

արտահայտվում է ինքնասպասարկման, տեղաշարժման, 

կողմնորոշման, շփման, սեփական վարքի, սեփական վարքի 

վերահսկողության, ինչպես նաև աշխատանքային 

գործունեության ունակության կամ հնարավորության լրիվ 

կամ մասնակի կորստի ձևով:  

Հաշմանդամության առաջնակի գրանցումը հաշվետու 

տարում առաջին անգամ հաշմանդամության սահմանումն է:  

Տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական սպասարկման 



կազմակերպությունները և մանկատները բժշկասոցիալական 

հաստատություններ են, որոնք նախատեսված են խնամքի 

կարիք ունեցող մեծահասակների, հաշմանդամների և 

երեխաների մշատական բնակման, կենցաղային և բժշկական 

սպասարկման համար:     

 

Աշխարհագրական ընդգրկունություն 

Ընդգրկում է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերը 

և Երևան քաղաքը: 

2.  Ժամանակայնություն 

2.1 Հաշվետու 

ժամանակահատվածը 

Տարեկան 

2.2 Հրապարակման 

ամսաթիվը 

Տարեկան ցուցանիշները հրապարակվում են հաշվետու 

ժամանակաշրջանին հաջորդող օգոստոս ամսին: 

2.3 Ճշտապահություն Տվյալները հրապարակվում են տարեկան ծրագրերով 

հրապարակման ժամանակացույցին համապատասխան և 

սահմանված ժամկետներից ուշացումներ չեն արձանագրվել: 

2.4 Հաճախականությունը Ամսական, եռամսյակային, կիսամյակային, տարեկան 

3 .Ճշգրտություն 

3.1 Ընդհանուր 

ճշգրտություն 

Ընդհանուր ճշգրտությանն առնչվող կոնկրետ քանակական 

չափումներ չեն իրականացվում: 

 

3.2 Անճշտության 

աղբյուրները 

Անճշտության աղբյուր առկա չէ: 

3.3 Ճշգրտության 

չափումները/ 

չափելիությունը 

Ընթացիկ տարվա հաշվետու ժամանակահատվածում 

կազմակերպությունների կողմից նախորդ տարվա 

վերաբերյալ ներկայացված տվյալների ճշգրտությունն 

իրականացվում է նախորդ տարի տվյալ ժամանակաշրջանի 

համար ներկայացված համապատասխան տվյալների հետ 

համադրման միջոցով: 

4 .Համադրելիություն 

4.1 Ժամանակագրական 

համադրելիություն 

Առկա չէ: 

4.2 Համադրելիությունն այլ 

վիճակագրության հետ 

Համադրելիություն այլ վիճակագրության հետ առկա չէ: 



Առկա չէ 

4.3 Նախնական և 

վերջնական 

վիճակագրության միջև 

փոխկապվածությունը 

Վերջնական տվյալները ներկայացվում են տարեկան 

հրապարակումներում: 

5 .Մատչելիություն 

5.1 Տարածման ձևաչափ Հրապարակումներ 

Տարեկան հրապարակումներ 

«Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք» (հայերեն, 

ռուսերեն և անգլերեն): 

«Հայաստանի Հանրապետության մարզերը թվերով» 

վիճակագրական ժողովածու (հայերեն և անգլերեն): 

«Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ» տարեկան 

Ամսական հրապարակում 

«Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական 

վիճակը» տեղեկատվական ամսական զեկույց (հայերեն և 

ռուսերեն): 

«Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը» 

վիճակագրական ժողովածու (հայերեն): 
 

Տվյալների բազաներ 

 
http://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/?rxid=602c2fcf-531f-
4ed9-b9ad-42a1c546a1b6 
 

Ինտերնետային հասցե 
 

Հրապարակումների էլեկտրոնային տարբերակները հասանելի են 

հայերեն (ամբողջական), ռուսերեն և անգլերեն, հետևյալ հասցեով 

https://www.armstat.am/am/?nid=82 

5.2 Հիմնական նյութերը. 

Պահպանումն ու 

կիրառելիությունը 

Ռեսպոնդենտներից հավաքվող վիճակագրական 

հաշվետվությունները պահպանվում են էլեկտրոնային 

եղանակով: 

5.3 Փաստաթղթավորում Առկա է տեղեկատվություն Ընդհանուր վիճակագրական 

բիզնես-գործընթացի մոդելի համաձայն հետևյալ հասցեով՝ 

https://www.armstat.am/am/?nid=373: 

5.4 Այլ տեղեկատվություն Առողջապահության և սոցիալական ապահովության 

http://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/?rxid=602c2fcf-531f-4ed9-b9ad-42a1c546a1b6
http://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/?rxid=602c2fcf-531f-4ed9-b9ad-42a1c546a1b6
https://www.armstat.am/am/?nid=82
https://www.armstat.am/am/?nid=373


գործունեության վերաբերյալ առավել մանրամասն 

տեղեկատվությունը զետեղված է «Առողջությունը և 

առողջապահությունը ՀՀ-ում» տեղեկագրում (տարեկան):  

6. Լրացուցիչ փաստաթղթավորում 

6.1  Լրացուցիչ փաստաթղթավորում առկա չԷ: 

 


