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ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐՆԵՐԻ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Դեռ 18-րդ դարից սկսած, նպատակ ունենալով ուսանողին կրթել հենց 

հիվանդի անկողնու մոտ, լավագույն բժշկական համալսարանները իրենց կից 

ստեղծեցին համալսարանական հիվնադանոցներ: 

Համալսարանական հիվանդանոցները հենց ստեղծման օրվանից սկսեցին 

տարբերվել սովորական հիվանդանոցներից իրենց առջև դրած նպատակներով, 

որոնք են՝ բարձրորակ բուժօգնությունը, որակյալ կրթությունը և 

գիտահետազոտական աշխատանքները: 

Այսօր աշխարհում համալսարանական հիվանդանոցները 

առողջապահության ոլորտում առաջատարներն են: Լավագույններից, որոնց 

հետ, ի դեպ, մեր համալսարանն այսօր ունի այս կամ այն չափի 

համագործակցության ծրագրեր, կարելի է նշել՝ 

1. Մոսկվայի Ի.Մ.Սեչենովի անվան պետական բժշկական համալսարանի 

համալսարանական հիվանդանոցը, 

2. Բեռլինի Շարիտեի համալսարանական բժշկական համալիրը, 

3. Բոստոնի համալսարանի բժշկական դպրոցը, 

4. Բրյուսելի Բաց համալսարանի Էրազմ հիվանդանոցը: 

Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հիվանդանոցային համալիրը 

ստեղծվել է 2002թ.-ին: 

Ներկայումս այն ունի հետևյալ կառուցվածքը. 

1. «Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցային համալիր,  

2. «Մուրացան» հիվանդանոցային համալիր:  
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«Հերացի» թիվ 1 հիվանդանոցային 

համալիրի կազմում են 14 կլինիկաներ՝ 205 

մահճակալ, Ռադիոլոգիայի կենտրոնը, 

լաբորատոր ախտորոշիչ կենտրոնը, 

«Հերացի» պոլիկլինիկան, թիվ 1 և 3 

ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկաները, 

համալսարանի, հանրակացարանի և «Հերացի» ավագ դպրոցի բուժկետերը: 

«Մուրացան» հիվանդանոցային համալիրի կազմում են 12 կլինիկաներ՝ 211 

մահճակալ, «Մուրացան» պոլիկլինիկան, լաբորատոր ախտորոշիչ կենտրոնը, 

թիվ 2 և 4 ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկաները: 

Համեմատական կարգով նշեմ, որ Երևան քաղաքի «Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ» 

բժշկական կենտրոնում ծավալված է 570, «Էրեբունի» ԲԿ-ում՝ 508, «Արաբկիր» 

ԲԿ-ում 216 մահճակալ: Մեր համալսարանական  հիվանդանոցային 

համալիրների ընդհանուր մահճակալային ֆոնդը 416 է, ինչը խոսում է այն 

մասին, որ այն համարվում է Հանրապետության խոշոր 

բուժհաստատություններից մեկը: 

Հիվանդանոցային համալիրներում բուժաշխատողների ընդհանուր թիվը 

կազմում է 1132, որից 418 բժիշկ, 502 բուժքույր, 161 կրտսեր բուժանձնակազմ և 51 

այլ աշխատողներ, որն ի դեպ, կազմում է համալսարանի ընդհանուր 

աշխատողների 37%-ը: Այդ թվում են 12 բ.գ.դ., 49 բ.գ.թ., 7 պրոֆեսոր և 16 դոցենտ:  

Համալսարանական կլինիկաների կազմում գործում են հետևյալ 

հանրապետական կենտրոնները. 

 նորածնային վերակենդանացման,  

 մանկական էնդոկրինոլոգիայի,  

 մանկական թունաբանության,  

 մուկովիսցիդոզի,  
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 գենետիկայի, ինչպես նաև ալերգոլոգիայի և իմունոլոգիայի 

հանրապետական կենտրոնները:  

Նշված կենտրոններում իրականացվում են 

առողջապահական համակարգում 

ռազմավարական կարևոր նշանակություն 

ունեցող այնպիսի ծրագրեր, ինչպիսին են 

մասնավորապես ֆենիլկետոնուրիայի սկրինինգ 

ծրագիրը, մուկովիսցիդոզով և շաքարային 

դիաբետով հիվանդ երեխաների վարման և դիսպանսեր հսկողության ծրագրերը 

և այլն: 

Համալսարանական կլինիկաներում  իրականացվում են նաև գիտական և 

ուսումնական գործընթացներ: 

2013թ.-ին պաշտպանվել է 1 դոկտորական և 3 թեկնածուական 

ատենախոսություններ:  Տպագրվել է շուրջ 74 գիտական աշխատանք: 

Ավելի քան 45 բուժաշխատող մեկնել է մասնակցելու միջազգային 

կոնֆերանսների և գիտաժողովների, ինչպես նաև վերապատրաստվելու մի շարք 

արտասահմանյան կլինիկաներում: Կազմակերպվել է շուրջ 7 գիտաժողով: 

2013թ-ի ընթացքում համալսարանական հիվանդանոցային համալիրների  

կլինիկաներում տեղակայված ամբիոններում դասընթաց է կազմակերպվել  

շուրջ 2200 ուսանողների և 250 կլինիկական օրդինատորների համար: 

ՈՒսումնական պրոցեսը իրականացվում է հիվանդանոցային համալիրներում 

գործող 85 ուսումնական սենյակներում և 3 լսարաններում: Այս ուսումնական 

սենյակների և լսարանների շրջապտույտը 2013թ.-ի ընթացքում կազմել է շուրջ 16 

հազար ուսանող:  

Համալսարանի ռեկտորի հետ 2013 թվականի ընթացքում կատարվեցին 

այցելություններ մի շարք այլ հիվանդանոցների կլինիկական բազաներ, որի 
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նպատակն էր տեղում ծանոթանալ կլինիկական առարկաների դասավանդման 

պայմաններին: 

Հաշվետու շրջանում մեր ուշադրության կենտրոնում է եղել նաև 

հիվանդանոցային համալիրներում իրականացվող կլինիկական 

գուծունեությունը: 

2013 թվականին համալսարանական հիվանդանոցային համալիրներում 

բուժվել է 15.811  հիվանդ, ինչը 3213 հիվանդով (25,5%) ավել է քան 2012 թ-ին: 

Ընդ որում, պետպատվերով բուժվածների քանակական աճը կազմում է 

35,9%, վճարովի հիմունքներով բուժվողների թվի աճը կազմել է 2,0%, իսկ 

ապահովագրված հիվանդների աճը կազմել է 49, 4%: 

2013թ.-ին 2012թ-ի համեմատությամբ աճ է 

նկատվում նաև Հերացի և Մուրացան 

պոլիկլինիկաներում հավաքագրված 

բնակչության թվաքանակում, որը մանկական 

բնակչության համար  կազմում է մոտ 2%,  իսկ 

մեծահասակների համար 3%: 

Համալսարանական ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկաներում 2013թ-ին 

նկատվում է հիվանդների թվի նվազում,  ինչը կապված է պետության կողմից 

ստոմատոլոգիական ծառայությանը տրամադրված բյուջեի 21% նվազումով:Թիվ 

1 ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկայում 2013թ.-ին նկատվում է հիվանդների թվի 

մոտ 24% նվազում՝ 2012թ.-ի համեմատությամբ: Թիվ 2 ՍՊ-ում նվազումը 

կազմում է մոտ 1,8%: Թիվ 3 ՍՊ-ում՝ 25,9% նվազում: Թիվ 4 ՍՊ-ում գրանցվել է 

հիվանդների թվաքանակի մոտ 26% աճ:  

  Այժմ թույլ տվեք Ձեզ ներկայացնել հաշվետու ժամանակահատվածում 

իրականացված որոշ կառուցվածքային և կազմակերպչական բնույթի 

փոփոխություններ, որոնք  ուղղված էին աշխատանքի որակի բարելավմանը: 
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 Տվյալ միջոցառումները հանդիսանում են անցյալում կատարված մեծ 

աշխատանքների շարունակություն, որոնք չնայած նրան, որ առաջացրել են 

համալսարանի համար որոշակի ֆինանսական խնդիրներ, բայց իմ կարծիքով 

ստեղծել են մնայուն արժեքներ: 

Ռեկտորի հրամանով 2013 թվականին ստեղծվեց  կլինիկական 

աշխատանքների կազմակերպման վարչությունը, որն իր մեջ ներառում է 

բուժկանխարգելիչ,  դեղորայքային ապահովման և սպասարկման, հիգիենիկ 

հակահամաճարակային, բժշկական տեխնիկայի ապահովման և սպասարկման  

բաժինները: Հիմնական նպատակն էր կոորդինացնել երկու հիվանդանոցային 

համալիրների ստորաբաժանումների աշխատանքը, ինչը հնարավորություն 

տվեց լուծելու մի շարք կարևորագույն խնդիրներ:  Այդ տեսակետից կարևոր եմ 

համարում նշել դեղորայքային ապահովման և սպասարկման  աշխատանքների 

կազմակերպման նպատակով՝ ընդհանուր դեղատան ստեղծումը: 

2013 թվականի մարտ ամսին, կատարված ստուգումների արդյունքում, 

համալսարանական հիվանդանոցների կլինիկաների դեղատներում և 

կլինիկաներում առկա էր շուրջ 600 մլն դրամի մնացորդ, այդ թվում միայն 

դեղատներում 152 մլն դրամի,  այն դեպքում, երբ դեղատներում բացակայում էր 

առաջին անհրաժեշտության դեղորայքը, նույնիսկ նորածնային 

վերակենդանացման կլինիկայի համար անհրաժեշտ ն/ե ներարկման հեղուկները 

և հակաբիոտիկները: Վտանգված էր հանրապետական նշանակություն ունեցող 

ֆենիլկետոնուրիայի սկրինինգային ծրագրի իրականացումը՝ լաբորատոր 

ռեակտիվների և պարագաների բացակայության պատճառով:  

Ներկայումս դեղատներում առկա է  63 մլն դրամի դեղորայք և 

պարագաներ, որով ապահովվում է հիվանդանոցային դեղորայքի ամբողջ 

զամբյուղը: Վերջինս իր մեջ ներառում է նաև թանկարժեք դեղորայք և 

պարագաներ: 
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Իր կարևորությամբ չի զիջում «Հերացի» 

հիվանդանոցային համալիրի ընդունարանի և 

ռեանիմացիոն ծառայության և «Մուրացան»  

հիվանդանոցային համալիրի ընդունարանի 

աշխատանքների կազմակերպումը: Հաշվի 

առնելով ռադիոլոգիայի կենտրոնում 

հիվանդների հոսքի աճը, ընդունարանը տեղափոխվել է հարևան մասնաշենք, 

ընդլայնվել է՝ չկորցնելով իր ներքին կապը ախտորոշիչ ծառայության հետ, 

ապահովելով ավելի անմիջական կապ նույն մասնաշենքում գտնվող 

ռեանիմացիոն ծառայության հետ: 

Անհետաձգելի բուժօգնության ծառայությունում տրավմատոլոգ կլինիկական 

օրդինատորների փոխարեն ներկայումս հերթապահություն են իրականացնում 

բժիշկ  ռեանիմատոլոգներ, որոնց շնորհիվ մի քանի անգամ արդյունավետ և 

օպերատիվ է դարձել  հիվանդների անհետաձգելի բուժօգնության 

կազմակերպումը: Այդ մասին է վկայում այն փաստը, որ հունվար ամսին 

«Հերացի» հիվանդանոցային համալիր էին տեղափոխվել  ավտովթարի 

հետևանքով պոլիտրավմա ախտորոշմամբ միանգամից 4 տուժածներ: 

Ծառայությունների կազմակերպված և անխափան աշխատանքի շնորհիվ, 

հնարավոր եղավ հիվանդներին սեփական  ուժերով ցուցաբերել անհրաժեշտ և 

որակյալ բուժօգնություն:  

Վերակազմավորվել և ընդլայնվել է նաև «Մուրացան» հիվանդանոցային 

համալիրի ընդունարանն ու անհետաձգելի ծառայությունը, որը նպաստել է  

դիմելիության ակնհայտ աճի: 

Եթե 2012թ. ծառայությունը սպասարկել է ընդհանուր թվով 12.857 հիվանդ, 

ապա 2013 թվականին այդ թիվը  դարձել է 17.648, որից 9135 ը հոսպիտալացվել է 

հիվանդանոցում գործող մասնագիտացված կլինիկաներ,  8513 հիվանդ 
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սպասարկվել  որպես ամբուլատոր՝ 2012թ-ի 5588-ի փոխարեն: Ընդհանուր աճը 

կազմել է 37,3%:    

Հիվանդների բուժման և սպասարկման որակը բարելավելու նպատակով, 

անհետաձգելի  բուժօգնության ծառայությունում կազմակերպվեց շուրջօրյա 

բժիշկ-մանկաբույժի հերթապահություն, որի շնորհիվ ավելի կազմակերպված և 

որակյալ  դարձավ  ծառայության ներկայիս աշխատանքը: Ի դեպ, աշխատանքի 

ընդունելիս հաշվի առանք 2012 և 2013թթ-ին մանկաբուժություն 

մասնագիտությամբ կլինիկական օրդինատուրա ավարտած և աշխատանքով 

չապահովված շրջանավարտներին, որոնցից ընտրվեցին լավագույնները՝ հաշվի 

առնելով նաև նրանց մասնագիտական քննության արդյունքները: 

 Ի դեպ ասեմ, որ կլինիկական օրդինատորներին աշխատանքով 

ապահովելը այսօր կարելի է համարել կարևորագույն հարցերից մեկը: Առաջինը՝ 

կան մասնագիտություններ (վիրաբուժություն, մանկաբուժություն, 

անեսթեզիոլոգիա և ռեանիմատոլոգիա), որոնց հարցում նկատվում է 

մասնագետների դեֆիցիտ, մասնավորապես վիրաբուժության մասնագիտության 

գծով նվազել է կլինիկական օրդինատուրա դիմողների քանակը: Մյուս կողմից, 

լավագույն կլինիկական օրդինատորները ավարտելուց հետո չեն կարողանում 

աշխատանք գտնել: Վառ օրինակ է 2012թ.-ին Արեշյանի անվանական 

կրթաթոշակ ստացող օրդինատորը չէր կարողանում աշխատանք գտնել և միայն 

ռեկտորի աջակցությամբ տեղավորվեց աշխատանքի համալսարանական 

կլինիկայում: 

 Իմ կարծիքով ժամանակն է հստակեցնել կլինիկական օրդինատորների 

կարգավիճակը և նրանց թույլատրելի մասնակցության աստիճանը բուժական 

գործում և, ինչու չէ, տալ հնարավորություն գոնե այն տեղերում, որտեղ կա 

կադրային դեֆիցիտ, սեփական ուժերով գումար վաստակել: Դրա հետ մեկտեղ, 

ցանկալի է ունենալ մեր շրջանավարտների վերաբերյալ կենտրոնացված 
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տվյալների բազա, որը հնարավորություն կտա հանրապետությունում գործող 

բոլոր բուժհաստատություններին կադրային քաղաքականություն 

իրականացնելիս օգտվել այդ բազայից: 

 Հաջորդ կարևոր խնդիրը, որը լուծվեց՝ ռեկտորի ղեկավարությամբ 

կազմակերպված կլոր սեղանի շուրջ քննարկումն էր՝  2013թ. սկզբին «Հերացի» 

հիվանդանոցային համալիրում գործող մանկական վիրաբուժության կլինիկայի  

գործունեության վերաբերյալ,  որի արդյունքում հանրապետության լավագույն 

մանկական վիրաբույժների մասնակցությամբ որոշվեց, որ մեծահասակների 

հիվանդանոցում այդ կլինիկայի գործունեությունը անարդյունավետ է, ուստի 

օպտիմիզացիայի  արդյունքում կլինիկան տեղափոխվեց «Մուրացան» 

հիվանդանոցային համալիր, որտեղ կենտրոնացված են բոլոր մանկական 

ծառայությունները:  

Կարևորագույն գործերի շարքում կարելի է նշել համալսարանական 

կլինիկաներում ապահովագրական ծառայության ստեղծումը, որի շնորհիվ 

առավել որակյալ և  կազմակերպված դարձավ ապահովագրված հիվանդների 

բուժօգնությունն ու սպասարկումը: Նման քաղաքականությունը նպաստեց 

ապահովագրական ընկերությունների կողմից վստահության աճին, որը 

մեծապես խթանեց հիվանդների քանակի աճը: 2012թ.-ի  2320 հիվանդի փոխարեն 

2013թ. կլինիկաների կողմից սպասարկվել  է 3466 հիվանդ, ինչը կազմում է մոտ 

50% աճ: Գումարային աճը կազմում է շուրջ 18.900.000 դրամ: 

Նմանատիպ մոտեցման, այդ թվում և ճկուն գնային քաղաքականության, 

ինչպես նաև բժշկական պարագաների ձեռքբերման գների իջեցման շնորհիվ, 

հնարավորություն եղավ խիստ մրցակցության պայմաններում ավելացնել 

ինվազիվ սրտաբանության ծառայության հիվանդների քանակը, որոնց 

աշխատանքից ստացված գումարների ներդրումը «Հերացի» հիվանդանոցային 
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համալիրի կլինիկաների ընդհանուր ֆինանսական մուտքերի մեջ կազմում է 

480մլն դրամ կամ 38,8%:  

Բացի այդ, եթե 2013թ. սկզբին այս բաժանմունքում 2010-2012 թթ. 

սպասարկված հիվանդների կուտակած պարտքը կազմում էր  127  մլն դրամ, 

ապա այժմ գումարի գանձման ավելի հետևողական մոտեցումների շնորհիվ, 

կլինիկայի ղեկավարի և բուժանձնակազմի, ինչպես նաև իրավաբանական բաժնի 

ջանքերի շնորհիվ 2013թ.-ին նոր պատքեր չեն կուտակվել, իսկ եղածը նվազել է 

69մլն դրամով, որը կազմում է 54,3%:  

Բուժական, ուսումնական, գիտական աշխատանքները պատշաճ 

մակարդակով իրականացնելու համար, կարևորագույն նշանակություն ունեն 

աշխատանքային բարվոք պայմանները: Այդ նպատակով համալսարանական 

կլինիկաներում սեփական միջոցներով կատարվել են բազմաթիվ վերանորոգման 

աշխատանքներ: 

Վերակառուցվեց թիվ 1 հիվանդանոցի նոր 

մասնաշենքում լսարան, նախատեսված մոտ 110 

ուսանողի համար: Նույն մասնաշենքում 

վերանորոգվեցին ուսանողական սենյակներ, 

որոնք արդեն ակտիվ աշխատում են: Լուծվեց նաև  

թիվ 1 հիվանդանոցի հին մասնաշենքում 1-ին և 2-

րդ հարկերի դասասենյակների ջեռուցման հարցը, որը հանգեցրեց, ոչ միայն 

ուսումնական պրոցեսի կազմակերպմանը ջեռուցվող դասասենյակներում, այլ 

նաև նպաստեց բավականին մեծ ֆինանսական միջոցների տնտեսմանը: 

Շահագործման հանձնվեցին թիվ 1 կլինիկական հիվանդանոցի նոր 

մասնաշենքի վնասվածքաբանության, նյարդավիրաբուժության և 

սրտաբանության բաժանմունքները, որի արդյունքում փաստացի ծավալված 



10 
 

մահճակալային ֆոնդը ավելացավ 64-ով: Այստեղ ստեցծվեցին նաև բարձրակարգ 

հիվանդասենյակներ: 

Վերանորոգվեց նոր ընդունարանը, որտեղ ստեղծվեց սոնոգրաֆիայի 

կաբինետ և տեղադրվեց ուլտրաձայնային հետազոտման վերջին սերնդի 

ամենաժամանակակից սարքավորումը: Վերանորոգվեցին և  ընդլայնվեցին 

Ինտենսիվ թերապիայի ծառայության բաժանմունքը, ինչպես նաև 

կարդիոռեանիմացիոն բաժանմունքը: 

Վերանորոգվեցին թիվ 1 ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկայի մի շարք 

սենյակներ, պլանավորվում է նրանց սարքավորումներով հագեցնելը: 

Վերանորոգվեց թիվ 1 կլինիկական 

հիվանդանոցի բակում գտնվող 

սանիտարական նորմերին առանձնապես 

չհամապատասխանող ճաշարանը: 

 

Մուրացան հիվանդանոցում ամբողջությամբ 

վերանորոգվեց 1-ին հարկի մուտքային մասը, երկու հարկերում տեղադրվեցին 

եվրոպատուհաններ: Վերանորոգվեց խաղաթերապիայի սենյակը: 

 

 

Ծրագրեր 

I. Նոր ծառայությունների ստեղծում: 

1. Հնարավորություն ստեղծել, անկախ ամբիոնի տեղակայումից, 

համալսարանի  կլինիկական ամբիոնների աշխատակիցներին՝ ծավալելու 

բժշկական գործունեություն համալսարանական հիվանդանոցներում: 

2. Ակնաբուժական կլինիկայում մեծահասակների ծառայության զարգացում՝ 

ժամանակակից սարքավորումների ձեռքբերման միջոցով: 
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3. Սրտաբանական կլինիկայում պերիֆերիկ զարկերակների 

հիվանդությունների էնդովասկուլյար միջամտությունների ներդրում:  

4. Ստոմատոլոգիական ծառայության աշխատանքների բարելավում, որը 

կնպաստի հիվանդների դիմելիության և ֆինանսական էֆեկտիվության 

աճին, ցուցաբերված բուժօգնության որակի բարձրացմանը: Այդ 

նպատակով նախատեսել նոր ստոմատոլոգիական բազկաթոռների և 

սարքավորումների ձեռքբերում, ինչպես նաև բարձրորակ մասնագետների 

ներգրավում այդ գործընթացին:    

II. Բժշկական համալսարանի աշխատակիցների առողջության 

ապահովագրության կազմակերպում՝ լավագույն ապահովագրական 

ընկերությունների կողմից և նրանց բուժսպասարկումը համլսարանական 

կլինիկաներում: 

III.  «Հերացի» պոլիկլինիկայում «բաց դռներ»-ի օրերի կազմակերպում՝ 

համալսարանի առաջատար կլինիցիստների կողմից: 

IV. Թիվ 1 հիվանդանոցի հին մասնաշենքում պրակտիկ ունակությունների 

դասավանդման՝ սիմուլյացիոն կենտրոնի տեղադրում, որը մեծապես 

կնպաստի այդ պատմական նշանակություն ունեցող շենքի 

պահպանմանը և կլինիկական առարկաների դասավանդման 

գործընթացին: 

V. Համալսարանական հիվանդանոցային համալիրներում 2014թվականին 

նախատեսվում է իրագործել Համաշխարհային բանկի «Միասնական 

էլեկտրոնային առողջապահական համակարգ» պիլոտային ծրագիրը 

(2013թ.-ի նոյեմբերին սկսվել է ներդրման գործընթացը), որը թույլ կտա 

ստեղծել հիվանդների տվյալների միասնական էլեկտրոնային բազա և 

կապահովի կապը հիվանդանոցային համալիրների և այլ 
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գերատեսչությունների, ինչպես նաև ապահովագրական 

ընկերությունների միջև:  

   

 

 


