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ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ 
ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆՆ ՈՒՂՎԱԾ ԱՂԵՏԱԼԻ 

ԾԱԽՍԵՐԻ ՀԱՆԴԻՊՄԱՆ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Մելիք-Նուբարյան Դ.Գ.1, Հայրապետյան Ա.Կ.1, Թադևոսյան Ա.Է.2
1Երևանի Մ. Հերացու անվ. պետ. բժշկական համալսարանի սոցիալական հիգիենայի և 

առողջապահության կազմակերպման ամբիոն, Երևան, Հայաստան
2Երևանի Մ. Հերացու անվ.պետ. բժշկական համալսարանի բժշկական հաստատությունների 

կառավարման և բժշկական իրավունքի ամբիոն, Երևան, Հայաստան

Երևան քաղաքի բանկային ոլորտի աշխատակիցների շրջանում հետազոտվել է առող-
ջության պահպանման վրա կատարված աղետալի ծախսերի հանդիպման հաճախակա-
նությունը, որոշ նպաստող գործոնների ազդեցությունը և նվազեցման հնարավոր ուղիները։ ՀՀ 
Կենտրոնական Բանկի աջակցությամբ, հատուկ մշակված հարցաթերթիկի միջոցով, կատարվել 
է սոցիոլոգիական հարցում։ Հարցմանը մասնակցել են չորս բանկերի աշխատակիցներ, 
ընդհանուր առմամբ` 384 մարդ։ Ընտրությունը պայմանավորված է եղել հետևյալով. բանկերից 
երկուսը (239 մարդ) իրենց աշխատակիցներին տրամադրել են կորպորատիվ բժշկական 
ապահովագրություն, իսկ մյուս երկուսը (145 մարդ)՝ ոչ։ Մնացած երկու խմբերը գտնվել են 
համեմատելի պայմաններում, ինչն էլ թույլ է տվել կատարել վիճակագրական վերլուծություն։

Ստացված արդյունքները ցույց են տվել, որ բժշկական ապահովագրություն ունեցողների 
շրջանում աղետալի ծախսերը հանդիպել են հարցվածների 7,1 %-ի մոտ, իսկ ապահովագրու-
թյուն չունեցողների՝ 9,6 %-ի: Ընդ որում, ապահովագրություն չունեցող և ֆինանսական աղետի 
բախված անձանց 35,7 %-ը որևէ փուլում ստիպված են եղել, ֆինանսական միջոցների
բացակայության պատճառով, դադարեցնել բուժումը։ Հաշվի է առնվել բժշկական 
ապահովագրության դերը` նմանատիպ ծախսերի նվազեցման գործում, որի արդյունքում 
ֆինանսական աղետի ենթարկվածների թիվը, ապահովագրվածների շրջանում, նվազել է 
մինչև 2,1 %։ Ապահովագրություն չունեցողների շրջանում ֆինանսական աղետի բախվելու 
հարաբերական ռիսկը 4,6 անգամ գերազանցել է ապահովագրվածներինը։

Բացահայտվել է ապահովագրության դերը` բժշկական ծառայությունների մատչելիության 
բարձրացման գործում: Պարզվել է (ապահովագրվածների շրջանում) նաև հիվանդների և 
իրենց հարազատների սեփական գրպանից կատարված վճարների նվազեցման դրական 
գործընթացը։ Այսպես. ապահովագրվածները հավաստիորեն ավելի հաճախ են դիմել բժշկա-
կան օգնության և դիմելիությունը հիմնականում կրել է կանխարգելիչ բնույթ։ Հակառակ, 
ապահովագրություն չունեցողները 10,1 անգամ ավելի հաճախ են դիմել Շտապ օգնություն
ծառայության։ Կորելյացիոն գործակցի հաշվարկը թույլ է տվել պարզել, որ վերը նշվածի 
պատճառ չի հանդիսացել տարիքային գործոնը: Համապատասխանության գործակցի 
հաշվարկի միջոցով հայտնաբերվել է, որ բժշկական օգնության դիմելիությունը կախված է
ֆինանսական միջոցների առկայությունից։ Ապահովագրություն չունեցողների 26,2 %-ը չի 
դիմել բժշկական օգնության` ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով: 
Ապահովագրվածների շրջանում այս ցուցանիշը կազմել է 1,8 %։

Ուսումնասիրվել են նաև ապահովագրական ընկերությունների գործունեությանը
վերաբերող որոշ ցուցանիշներ։ Այսպես. 157 ապահովագրական դեպքից ամբողջովին 
փոխհատուցվել է 52,3 %-ը, մասնակի՝ 30,5 % և չեն փոխհատուցվել՝ 17,2 %-ը։ 

 Հարկ է նշել, որ հարցվածների կեսից ավելին՝ 57,8 %-ը, իրենց գոհունակությունն են 
հայտնել ապահովագրական ընկերությունների գործունեության վերաբերյալ, մասնակի 
գոհ են եղել հարցվածների 34,8 %-ը, իրենց դժգոհությունն են հայտնել՝ 7,4 %-ը։ Դժգոհության 
հիմնական պատճառ է հանդիսացել ընկերությունների կողմից փոխհատուցման ժամկետի
խախտումը։ Վարկածի հիմնավորման նպատակով հաշվարկվել է համապատասխանության
գործակիցը, որը ցույց է տվել 99 % կապի առկայության հավանակություն` փոխհատուցման 
ժամկետի և ապահովագրվածների դժգոհության միջև ( χ2= 20,3, p <0,01)։




