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1. ԹԵՄԱՅԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

1.1. Ներածություն 

Սրտանոթային հիվանդությունները (ՍԱՀ) կամ արյան շրջանառության համակարգի 

հիվանդությունները միավորում են հիվանդություններ և վիճակներ, որոնց 

ախտաբանա-անատոմիական հիմքը սրտի պսակային և (կամ) արտասրտային 

(աորտա, գլխուղեղ) անոթների աթերոսկլերոտիկ ախտահարումն է [1]։ 

Հիվանդությունների միջազգային 10-րդ վերանայման դասակարգչով (ՀՄԴ-10) ՍԱՀ-ը 

ներկայացված են I00-I99 ծածկագրերի ներքո [2]։ 

Սոցիալ-hամաճարակաբանական առումով ՍԱՀ-ից հատուկ կարևորություն ունեն 

սրտի իշեմիկ (կամ պսակային) հիվանդությունները (ՍԻՀ) (I20-I25), ուղեղանոթային 

հիվանդությունները (ՈՒԱՀ) (I60-I69) և գերճնշումային հիվանդությունները (ԳՃՀ) 

(I10-I13)։ Իրենց հերթին, ՍԻՀ-ից առավել կարևոր են սրտամկանի սուր ինֆարկտը 

(ՍՍԻ) (I21) և կրծքահեղձուկը (ԿՀ) (I20), իսկ ՈՒԱՀ-ից՝ ինսուլտները (I10-I13) [2, 3]։ 

Սկսած 20-րդ դարի երկրորդ կեսերից, երբ աշխարհում գրանցվեց ոչ վարակիչ 

հիվանդությունների (ՈՎՀ) և այդ թվում՝ ՍԱՀ տարածվածության, հիվանդացության և 

մահացության (հատկապես՝ վաղ մահացության) ցուցանիշների կայուն աճ, և երբ 

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը (ԱՀԿ) և մյուս 

միջազգային փորձագիտական կառույցները եկող տասնամյակների համար 

կանխատեսեցին համաճարակաբանական իրավիճակի էլ ավելի վատթարացում 

հատկապես զարգացող երկրների համար, ՍԱՀ-ը վերածվեցին առանձին երկրների, 

տարածաշրջանների և ընդհանուր առմամբ, ողջ երկրագնդի մարդկության համար 

հանրային առողջապահական և իրական սպառնալիքի և գլոբալ մարտահրավերի [3-

5]։ 

ՍԱՀ հանրային առողջապահական կարևորությունը պայմանավորված է նախ և 

առաջ այն հանգամանքով, որ այս հիվանդությունները վերջին տասնամյակների 

ընթացքում գլոբալ առումով դարձել են մահացության առաջատար պատճառը [5]։  

ԱՀԿ գնահատմամբ 2012թ. աշխարհում գրանցված շուրջ 56 միլիոն մահվան 

դեպքերից 38 միլիոնը կամ գրեթե 68% վերագրելի էր ՈՎՀ-ին, իսկ ըստ 

հիվանդությունների առանձին խմբերի դասակարգելիս ամենամեծ մահացություն 

ունեցել են ՍԱՀ-ը (17,5 միլիոն, ՈՎՀ-ից մահվան դեպքերի 46,2% կամ բոլոր տեսակի 

մահվան 10 դեպքերց 3-ը)։ ՍԱՀ-ով պատճառված մահվան դեպքերից 7,4 միլիոնը 



(42,3%) վերագրելի էր ՍԻՀ-ին, իսկ 6,7 միլիոնը (38,3%)՝ ինսուլտին։ Հենց այս երկու 

խմբերն էլ համաշխարհային մահացության պատճառների կառուցվածքում 

զբաղեցնում են առաջին երկու հորիզոնականները [6, 7]։ 

ՍԱՀ-ը հանդիսանում են նաև վաղաժամ մահացության գլխավոր պատճառներից 

մեկը։ Մինչև 70 տարեկան բնակչության շրջանում, ՈՎՀ-ից մահվան դեպքերի 2/5-ը 

(39%) վերագրելի է ՍԱՀ-ին: Միևնույն ժամանակ, ՍԱՀ-ը համարվում են մինչև 59 

տարեկան գլոբալ բնակչության մահվան երկրորդ պատճառը՝ զիջելով միայն մարդու 

իմունային անբավարարության վարակին (ՄԻԱՎ) և (կամ) ձեռքբերովի իմունային 

անբավարարության համախտանիշին (ՁԻԱՀ) [6, 7]։  

Վերջին տասնամյակների ընթացքում ՍԱՀ-ի և դրանց ռիսկի գործոնների (ՌԳ) 

արդյունավետ կառավարման և կանխարգելման շնորհիվ բարձր եկամուտներով 

երկրներում (ԲԵԵ) ՍԱՀ-ից մահացության ցուցանիշները որոշակիորեն նվազել են, 

սակայն դրանք առավել սպառնալի են դարձել ցածր և միջին եկամուտներով 

երկրներում (ՑՄԵԵ) [8-12]։ 

2012թ. ընթացքում ՈՎՀ-ից գրանցված մահվան դեպքերի գերիշխող 

մեծամասնությունը՝ գրեթե 4/5-ը (28 միլիոն կամ 73,7%) բաժին է հասնել հենց աղքատ 

և զարգացող երկրներին։ Ավելին, նույն երկրներում ՍՍԻ-ը և ինսուլտը հանդիսացել 

են վաղաժամ մահացության առաջին երկու գլխավոր պատճառները [3, 13]։ ՑՄԵԵ-ում 

ՍԱՀ-ով պայմանավորված մահվան դեպքերը գրեթե կրկնակի անգամ գերազանցում 

են միասին վերցրած ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ից, մալարիայից և տուբերկուլոզից պատճառված 

մահերը [7]։ Մտահոգիչ է նաև այն փաստը, որ վերջին տասնամյակների ընթացքում 

ՍԱՀ-ով հիվանդացության ցուցանիշը ՑՄԵԵ-ում կրկնապատկվել է [3]: 

Առկա գիտական տվյալները վկայում են նաև, որ ՑՄԵԵ-ում ՍԱՀ-ի 

համաճարակաբանական անբարենպաստ միտումներն առաջին հերթին 

պայմանավորված են սրտանոթային ՌԳ-ների բարձր տարածվածությամբ, 

կանխարգելիչ ծրագրերի սակավությամբ և (կամ) անկատարությամբ, ինչպես նաև 

առողջապահական ծառայությունների (այդ թվում՝ վաղ հայտնաբերման 

առաջանային օղակի) մատչելիության սահմանափակումներով [4]։ 

Փորձագետները կանխատեսում են առաջիկա տասնամյակի ընթացքում ՍԱՀ-ից 

մահացության գլոբալ ցուցանիշի էլ ավելի վատթարացում, որի մարդկային և սոցիալ-

տնտեսական անբարենպաստ հետևանքները առավել վտանգավոր միտումներ 



կստանան հատկապես ՑՄԵԵ-ում։ Մասնավորապես, համարժեք քայլեր 

չձեռնարկելու և ներկա համաճարակաբանական միտումները պահպանվելու 

պայմաններում մինչև 2020թ. ՍԱՀ-ը կվերածվեն աշխարհում մահվան և 

հաշմանդամության թիվ մեկ պատճառի, իսկ 2030թ. կհանգեցնեն ՈՎՀ-ից տարեկան 

ընդհանուր 52 միլիոնից 24 միլիոնի հասնող մահվան դեպքերի (կամ ՈՎՀ-ից մահվան 

դեպքերի 41%-ը) [14, 15]։ 

ՍԱՀ-ի համաճարակաբանական վերոնշյալ սպառնալի իրավիճակն առաջին հերթին 

պայմանավորված է այս հիվանդությունների ՌԳ-ների բարձր տարածվածությամբ, 

հատկապես՝ ՑՄԵԵ-ում [16, 17]։  

Հանրային առողջապահական տեսանկյունից ՍԱՀ-ի զարգացման մեջ որոշակի 

նշանակություն ունեն նաև սոցիալ-տնտեսական գործոնները (աղքատություն, 

կրթական ցածր մակարդակ), սեռը, տարիքը, ժառանգական գործոնները և 

հոգեբանական գործոններ (օրինակ՝ սթրես, դեպրեսիա) [11, 12]։ 

Հայաստանի Հանրապետությունում (ՀՀ) առավել տարածված ՍԱՀ մահացության 

կառուցվածքը գրեթե կրկնօրինակում է եվրոպական տարածաշրջանի մահացության 

պատկերը։  

2014թ. ՀՀ-ում գրանցվել է 27.714 մահ (919,56` 100.000 բնակչի հաշվով), ընդ որում, 

ՍԱՀ-ից մահացությունը զբաղեցրել է առաջատար տեղը (47,9%)` իրենից զգալիորեն 

ետ թողնելով երկրորդ տեղում հայտնված նորագոյացություններին (20,6%), երրորդ 

տեղում հայտնված շնչառական օրգանների հիվանդություններին (6,7%), չորրորդ 

տեղում հայտնված մարսողական օրգանների հիվանդություններին (5,9%) և 

հինգերորդ տեղում հայտնված վնասվածքներն, թունավորումներն և արտաքին 

պատճառների ներգործության որոշ այլ հետևանքներին (4,5%) [18-20]:  

Դարձյալ 2014թ. տվյալներով ՍԱՀ-ից մահացության թիվ մեկ պատճառը ՀՀ-ում 

հանդիսացել են ՍԻՀ-ի քրոնիկ և այլ ձևերը՝ կազմելով ընդհանուր մահացության 

30,9%-ը, որին հաջորդել են ՈՒԱՀ-ը (ինսուլտներ)՝ 9,5%, ՍՍԻ՝ 8,6% և ԳՃՀ՝ 2,2% [18, 

19]։ ՀՀ-ում ՍԱՀ-ի խմբում առանձին նոզոլոգիաներից առաջացած մահվան դեպքերի 

մասնաբաժինները 2009-2014թթ. ընթացքում էականորեն չեն փոխվել: 

Հանրապետությունումում ՍԱՀ-ը հանդիսանում են նաև վաղաժամ (մինչև 65 

տարեկան) մահացության թիվ մեկ պատճառը՝ 100.000 բնակչի հաշվով՝ 91,5 

(տղամարդիկ՝ 142,1 և կանայք՝ 43,4): ՍԱՀ-ի խմբում ըստ առանձին 



հիվանդությունների վաղաժամ մահացության առաջատար պատճառը ՍԻՀ-ն են (ըստ 

նվազման կարգի՝ ՍՍԻ, սրտամկանի կրկնակի ինֆարկտ և ԿՀ), որոնց հաջորդում են 

ՈՒԱՀ-ը և ԳՃՀ-ը: 2014թ. ՀՀ-ում 18 և բարձր տարիքի բնակչության շրջանում ՍԱՀ 

տարածվածությունը կազմել է 223.807 կամ 9.632,7՝ 100.000 բնակչի հաշվով, իսկ 

հիվանդացությունը՝ (կյանքում առաջին անգամ ախտորոշված) 54.935 դեպք (2.364,4՝ 

100.000 բնակչի հաշվով) [18, 19]։  

Առողջապահության համակարգի գործունեության գնահատման 2007, 2009 և 2012թթ. 

Շրջանակներում անցկացված ընտրանքային հետազոտությունների տվյալների 

համեմատական վերլուծության արդյունքները փաստում են, որ ՀՀ-ում ՍԱՀ-ի 

զարգացման ՌԳ-ների տարածվածության միտումներն նույնպես անհանգստացնող 

են [19]։ 

ՍԱՀ-ը հանդիսանում են զանգվածային հաշմանդամության պատճառ։ ԱՀԿ-ի 

գնահատմամբ ներկայում ՍԱՀ-ի հիվանդության բեռը կանանց շրջանում կազմում է 

5,3%՝ իրենից առաջ թողներով միայն ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ը (7,2%) և ունիպոլյար դեպրեսիվ 

հիվանդությունները (8,4%), մինչդեռ տղամարդկանց շրջանում ՍԱՀ-ի հիվանդության 

բեռը երկրորդ տեղում է 6,8%՝ զիջելով միայն ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ին (7,4%) [3, 21]։ 

ՍԱՀ-ով պայմանավորված հաշմանդամություն-համապատասխանեցված կյանքի 

տարիների (ՀՀԿՏ)1 վերաբերյալ գլոբալ կանխատեսումները խիստ անհանգստացնող 

են։ Եթե 1990թ. ՍԱՀ-ը բերել են շուրջ 85 միլիոն ՀՀԿՏ-ի, ապա կանխատեսվում է, որ 

2020թ. այս հիվանդությունները կառաջացնեն շուրջ 150 միլիոն ՀՀԿՏ՝ դառնալով 

աշխատունակության կորստի և (կամ) հաշմանդամության թիվ մեկ պատճառը։ Ինչ 

վերաբերվում է առանձին վերցրած ՍԻՀ-ի գլոբալ բեռին, ապա 2020թ. 

կանխատեսվում է 82 միլիոն ՀՀԿՏ՝ ի հակադրություն 1990թ.-ի 47 միլիոնի [3, 15, 21]։ 

ՍԱՀ-ով պայմանավորված բարձր ՀՀԿՏ-ն ըստ էության արտացոլում է առանձին ՌԳ-

ի ՀՀԿՏ-ների հանրագումարը։ Այսպես, առանձին վերցրած ֆիզիկական 

թերակտիվությունը տարեկան հանգեցնում է շուրջ 32,1 միլիոն ՀՀԿՏ-ի, ինչը կազում է 

գլոբալ ՀՀԿՏ-ի 2,1%-ը [22]։ Նույն կերպ, առանձին վերցրած անառողջ սննդակարգը 

պատասխանատու է 16 միլիոն ՀՀԿՏ-ի համար (գլոբալ ՀՀԿՏ-ի 1,0%-ը) [23]։ Դարձյալ 
                                                             
1 Բժշկագիտության մեջ հիվանդությունների սոցիալական վնասները և «հիվանդության բեռը» 
գնահատելու համար կիրառվում է «հաշմանդամություն-համապատասխանեցված կյանքի տարիներ» 
ցուցանիշը (DALY), ինչը ներկայացնում է (ա) վաղաժամ մահվան պատճառով կորցված պոտենցյալ 
կյանքի տարիների և (բ) հաշմանդամության պատճառով կորցված պոտենցյալ աշխատունակ 
տարիների գումարը։ Այլ կերպ ՀՀԿՏ-ն անվանում են «կյանքի անաշխատունակ տարիներ»։ 



առանձին դիտարկելու պայմաններում, միայն ԲԶՃ-ն կազմում է հիվանդության 

գլոբալ բեռի 7%-ը, հիպերխոլեսթերինեմիային վերագրելի է 29,7 միլիոն ՀՀԿՏ (գլոբալ 

ՀՀԿՏ-ի 2,0%-ը), 2012թ.-ին ՇԴ-ը պատասխանատու է 89 միլիոն ՀՀԿՏ-ի համար, իսկ  

ՄԱԶ-ը և գիրությունը 2010թ.՝ 93,6 միլիոն ՀՀԿՏ-ի համար [22]։ 

ՍԱՀ-ի համաճարակաբանական առկա միտումներն իրենց մեծ բացասական 

ազդեցությունն են թողնում առանձին երկրների, տարածաշրջանների և ընդհանուր 

առմամբ, համաշխարհային սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վրա։ ՍԱՀ-ի 

տնտեսական հետևանքներն առավել մանրամասն ուսումնասիրվել են զարգացած 

երկրներում։ 

Օրինակ, ըստ Սրտի եվրոպական ցանցի ներկայացրած զեկույցի, Եվրոպական 

Միությունում ՍԱՀ-ը յուրաքանչյուր տարի բերելով 1,9 միլիոն մահվան դեպքերի, 

տնտեսությանը պատճառում են տարեկան ավելի քան 196 միլիարդ Եվրոյի վնաս, 

որից 106 միլիարդը (54,1%) ծախսվում է առողջապահության, 44 միլիարդը (22,4%)՝ ոչ 

պաշտոնական բուժօգնության վրա, իսկ 27 միլիարդը (13,8%)՝ վաղ մահացությամբ և 

19 միլիարդը (9,7%)՝ աշխատանքից բացակայելու և վաղ կենսաթոշակավորմամբ 

պայմանավորված ծախսերն են [24]։  

Leal-ը և համահեղինակները Եվրոպական Միության 25 երկրների ընդհանուր 

առողջապահական ծախսերի մեջ ՍԱՀ-ի մասնաբաժինը գնահատել են 12%: Ուղղակի 

ծախսերի 57%-ը բաժին է հասել հոսպիտալացման ծախսերին, իսկ 27%-ը՝ դեղորայքի 

ձեռք բերմանը։ ՍԱՀ-ին վերագրելի անուղղակի ծախսերի կազմում առաջատար 

դիրքերում են հայտնվել աշխատունակության կորստի (21%) և ոչ պաշտոնական 

բուժման (17%) հետ կապված ծախսերը [25]։ 

Կանադայում 2008թ. հիվանդությունների բուժմանն ուղղված ընդհանուր ծախսերի 

6,4%-ը կամ 12,1 միլիարդ դոլարը բաժին է հասել ՍԱՀ-ին` իրենից առաջ թողնելով 

միայն նյարդահոգեկան վիճակներին՝ 12,5 միլիարդ դոլար (6,6%)։ Ըստ որում, ՍԱՀ-ը 

առաջին տեղում են հայտնվել ուղղակի ծախսերի գծով (հոսպիտալացում, դեղորայքի 

ձեռք բերում, բուժանձնակազմ)` 11,7 միլիարդ դոլար կամ ուղղակի ծախսերի 6,8%-ը 

[26]։ 

Ամերիկյան սրտի ասոցիացիայի կողմից Միացյալ Նահանգներում ՍԱՀ-ի մեկ 

տարվա ծախսը 2006թ. գնահատվել է 457,4 միլիարդ դոլար, որի 64%-ը (292,3 միլիարդ 

դոլար) կազմել են ուղղակի ծախսերը՝ հոսպիտալացում (45%), դեղորայքի ձեռք 



բերում (19,5%) և բժիշկների այցելություններ (14,8%)։ Նույն զեկույցով ՍԱՀ-ին 

վերագրելի անուղղակի ծախսերի 75%-ը պայմանավորված է եղել վաղաժամ 

մահացությամբ, իսկ մնացած 25%-ը՝ կարճաժամկետ անաշխատունակությամբ և 

(կամ) երկարաժամկետ հաշմանդամությամբ [27]։ 

ՍԱՀ-ի սոցիալ-տնտեսական հետևանքների ծավալներն սպառնալի են նաև մեր 

հանրապետության համար, որտեղ ՀՀԿՏ-ի ավելացման 10 հիմնական պատճառներից 

4-ը պատկանում են ՍԱՀ-ին՝ ՍԻՀ, ՈՒԱՀ, ԳՃՀ և սրտի այլ հիվանդություններ [26, 27]։ 

Ըստ ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության (ԱՎԾ) ներկայացրած 

վիճակագրական տվյալների, 2015թ. տարեվերջին հանրապետությունում 

հաշվառված հաշմանդամների թվակազմում ամենամեծ մասնաբաժին ունեցել են 

հենց ՍԱՀ-ը՝ զգալիորեն ետ թողնելով հոգեկան և վարքի հիվանդություններն  ու 

նորագոյացությունները։ Արդյունքում, ՀՀ-ում հաշվառված հաշմանդամների շուրջ 

մեկ երրորդի մոտ գրանցվում է ՍԱՀ, որն առաջատար պատճառ է հանդիսանում նաև 

հաշմանդամության առանձին խմբերը դիտարկելու պարագայում՝ կազմելով I խմբի 

հաշմանդամների 17%-ը, II խմբի 32%-ը և III խմբի 35%-ը։ ՍԱՀ-ը առաջատար տեղ են 

զբաղեցնում նաև առաջին անգամ հաշմանդամ ճանաչվածների մեջ։ 

Մասնավորապես, 2015թ. ՍԱՀ-ով պայմանավորված առաջին անգամ I խմբի 

հաշմանդամ է ճանաչվել 195, II խմբի հաշմանդամ՝ 1,195 և III խմբի հաշմանդամ՝ 4569 

անձ։ Նույն թվականին առաջին անգամ հաշմանդամության որևէ խմբին 

համապատասխան ՍԱՀ-ով առաջին անգամ հաշմանդամ ճանաչվածների 

թվաքանակը (5,959) կազմել է նույն տարվա ընթացքում բոլոր առաջին անգամ 

հաշմանդամ ճանաչվածների (14,655) 40,7%-ը։ Այսպիսով, 2015թ. առաջին անգամ 

հաշմանդամ ճանաչված յուրաքանչյուր 5 հիվանդից 2-ի կենսագործունեության 

սահմանափակման պատճառ հանդիսացել են ՍԱՀ-ը։ Ինչ վերաբերվում է ՍԱՀ-ի 

պատճառով հաշվառված հաշմանդամների թվաքանակների տարեկան 

միտումներին, ապա դրանց մասնաբաժինը 2011-2015թթ. ընթացքում ոչ զգալի, 

սակայն որոշակիորեն աճել է (29,1%՝ 2011թ., 29,6%՝ 2012թ., 30,2%՝ 2013թ., 30,7%՝ 

2014թ. և 31,4%՝ 2015թ. ավարտին) [28]։ 
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1.2. Ժամանակակից գրականության քննադատական վերլուծությունը 

ա. Վանյան Մ.Գ. Հաշմանդամության բժշկակազմակերպական հիմնահարցերը 

Երևան քաղաքում ՀՀ նոր սոցիալ-տնտեսական պայմաններում: Սեղմագիր, 

թեկնածուական ատենախոսության, Երևան, 2008: 

Ուսումնասիրված են հաշմանդամության հիմնական պատճառները, կառուցվածքը, 

սոցիալ-տնտեսական նախադրյալները, շրջափակման, պատերազմի և երկրաշարժի 

հետևանքներն ու նշանակությունը: Առաջարկվել է ստեղծել հաշմանդամության 

սոցիալական մոդել: 

Պրոտոտիպի քննադատություն. 

Բավականին ծավալուն և մանրակրկիտ աշխատանք է, բայց հիմնականում 

նկարագրական բնույթի, առանձնացված չեն սրտանոթային հիվանդությունների 

նոզոլոգիական ձևերը, ուսումնասիրված չեն ռիսկի գործոնները: Հետազոտությունը 

սահմանափակված է միայն Երևան քաղաքով, անցել է բավականին ժամանակ, և 

տեղի ունեցած սոցիալ-տնտեսական փոփոխությունների արդյունքում  

արդիականությունը զգալիորեն կորցրել է:  

 

բ.  Сергеева Н.А. Характеристика инвалидности, организационно-методические 

принципы медико-социальной реабилитации инвалидов вследствие ишемической 

болезни сердца в Курской обл. Автореф. Дисс. Канд. Москва, 2007 

Հետազոտությունը նվիրված է ՌԴ Կուրսկի մարզում սրտի իշեմիկ և արյան 

շրջանառության համակարգի հիվանդությունների պատճառով առաջնակի 

հաշմանդամության ցուցանիշների և դրանց դինամիկայի ուսումնասիրությանը: 

Պարզաբանվել են տվյալ կոնտինգենտի բժշկասոցիալական 

առանձնահատկությունները և նրանց բժշկասոցիալական նվերականգնման 

հիմնական կարիքները:  

ՌԴ Կուրսկի մարզում առաջնակի հաշմանդամության կառուցվածքում 

սրտանոթային համակարգի հիվանդությունները 1998-2005թթ. 



ժամանակահատվածում զբաղեցնում են 1-ին տեղը հասուն տարիք անձանց 

հաշմանդամության ընդհանուր ցուցանիշների շարքում՝ հասնելով 30,79%-ից մինչև 

38,94%: Առաջնային հաշմանդամության մակարդակը կազմում է 23,87-ից մինչև 60,73՝ 

10 հազար չափահաս բնակչի հաշվով: Ընդ որում հաշմանդամության կառուցվածքում 

գերակշռել են առավել ծանր և բարդացած ձևերը:  

 

Պրոտոտիպի քննադատություն. 

Իրենից ներկայացնում է բավականին հետաքրքիր և ուշագրավ հետազոտություն, 

ուսումնասիրված են սրտի իշեմիկ և արյան շրջանառության համակարգի 

հիվանդությունների պատճառով առաջնակի հաշմանդամության ցուցանիշները, 

դրանց կառուցվածքը և հաշմանդամություն ունեցող անձանց բժշկասոցիալական 

վերականգնման առանձնահատկությունները: Սակայն աշխատանքը կատարվել է այլ 

պետությունում, այլ սոցիալական, տնտեսական պայմաններում, հաշմանդամության 

ոլորտում տարվող  քաղաքականության և մեթոդաբանական այլ չափանիշների 

կիրառման պարագայում: Աշխատանքը հետաքրքրություն է ներկայացնում 

մեթոդական առումով, որ սակայն հնարավոր չէ տեղայնացնել Հայաստանում: 

 

2. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

Հետազոտության նպատակն է ՝ 

Սրտանոթային հիվանդություններով պայմանավորված հաշմանդամության 

պատճառագիտության ուսումնասիրության հիման վրա մշակել մոտեցումներ 

հաշմանդամության կանխարգելման ուղիների և դրանց տնտեսական բեռի 

նվազեցման ուղղությամբ:  

 

Հետազոտության խնդիրներն են՝ 

1. Ուսումնասիրել Հայաստանում սրտանոթային հիվանդություններով 

պայմանավորված հաշմանդամության տարածվածությունը և կառուցվածքը ըստ 

առանձին նոզոլոգիաների: 

2. Ուսումնասիրել հաշմանդամության պատճառ հանդիսացող ՍԱՀ 

համաճարակաբանության առանձնահատկությունները Հայաստանի 



Հանրապետությունում՝ ըստ տարիքային, սոցիալական, մասնագիտական և այլ 

խմբերի: 

3. Գնահատել սրտանոթային հիվանդությունների ռիսկի գործոնների հնարավոր 

ազդեցությունը հաշմանդամության առաջացման պատճառների շարքում: 

4. Գնահատել ՍԱՀ պայմանավորված հաշմանդամության սոցիալտնտեսական բեոը: 

5. Մշակել մոտեցումներ ուղղված հաշմանդամության և դրա սոցիալտնտեսական 

բեոի նվազեցմանը: 

 

3. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ 

Միանվագ հատույթային ընտրովի հետազոտություն: Ընտրանքի ծավալը հաշված 

հետևյալ բանաձևով 

 

 

որտեղ. 

n – ընտրանքի ծավալն է (595) 

N – պոպուլլացիայի ծավալն է (68863), (ընտրված սրտանոթային հիվանդությունների 

պատճառով հաշմանդամ ճանաչված անձիք) 

Zα – հավաստիության գործակիցն է առաջին տիպի սխալի 0,05 հավանականության 

համար և հավասար է 1,96 

∆ – գնահատման ճշգրտության մեծությունն է (ընդունված է հավասար 0,04) 

p – երևույթի հանդիպման հավանականությունն է (ընդունված է հավասար 0,5, որի 

դեպքում n ստանում է առավելագույն առժեք) 

q – երևույթի բացակայության հավանականությունն է (հավասար է 1-p) 

 

4.  ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԸ ԵՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 

Հետազոտության նյութ հանդիսանում են՝  

1. ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական տվյալները 

2. ԲՍՓՀ աշխատանքային փաստաթղթերը և հաշվետվությունները 

8,59422

2







pqN
pqNn






3. Հաշմանդամների հիվանդությունների պատմագրերը և այլ բժշկական 

փաստաթղտերը 

4. ՀՀ առողջապահության նախարարության պաշտոնական վիճակագրական 

տվյալները 

5. Իրականացված հարցման արդյունքները. հարցաթերթիկը ներկայացված է 

հավելվածում։ 

 

Հետազոտության օբյեկտը՝ ՀՀ բնակիչներ որոնք սիրտ-անոթային հիվանդությունների 

պատճառով ձեռք են բերել հաշմանդամության կարգավիճակ:  

 

Հետազոտության ներգրավման չափանիշներ են հանդիսանում հաշմանդամության 

կարգավիճակը որը ձեռք է բերվել 2012-2016թթ., և ստացվել է կամավոր 

համաձայնություն հետազոտմանը մասնակցելու համար:  

Հետազոտման բացառման չափանիշներ են հանդիսանում հաշմանդամության 

կարգավիճակը՝ ձեռք բերված մի քանի հիվանդությունների զուգորդմամբ: 

 

Կիրառվող մեթոդները` 

Սոցիոլոգիական քանակական հետազոտության մեթոդ՝ հարցաթերթիկային 

հարցում: 

Վիճակագրական համապատասխան մեթոդների և համակարգչային SPSS (16.0) 

փաթեթների օգտագործում: 

 

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԹԵՄԱՅԻՆ 

Նախաձեռնողական 

 

6. ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ, ԳԻՏԱԿԱՆ 

ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 

1. Айрапетян А.К., Саканян Г.Г., Григорян А.А. Характеристика распространенности и 

возрастной структуры детской инвалидности в Республике Армения. Материалы 

международная научно-практической конференции «Общественное здоровье и 

здравоохранение Кыргызстана: становление, состояние и перспективы», Бишкек, 2016. 



2. Գրիգորյան Ա.Ա.։ Սրտանոթային հիվանդությունները որպես Հայաստանում 

հաշմանդամություն առաջացնող հիմնական պատճառ (տպագրության մեջ է)։ 

 

 

7. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 

 

1. Սկզբնաղբյուրների վերլուծություն 2014-2017թթ. 

2. Հետազոտության մեթոդների տիրապետում 2014-2016թթ. 

3. Հետազոտությունների նյութերի հավաքում 2015-2017թթ. 

4. Գիտական հոդվածների հրատարակում 2016-2017թթ. 

5. Աշխատանքի ձևակերպում 2017թ. 

6. Աշխատանքի նախնական փորձաքննություն 2017թ. 

7. Ատենախոսության պաշտպանություն 2017թ. 

 

 

Գիտական ղեկավար՝ ____________________ 

  ստորագրություն 

 

Հայցորդ՝  ____________________ 

  ստորագրություն 

 

Հեռախոս աշխ., տուն, բջջային (010) 581682, (010) 275311, (055) 996622  

e-mail: artak_gm@yahoo.com  

 
 


