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Հարգելի ընթերցող 
 
Անվանի համաճարակաբան, գիտնական, մանկավարժ, հասարակական գործիչ 

Կարապետ Միհրանի Դեղձունյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի 

նպատակն է ևս մեկ անգամ անդրադարձ կատարել և ներկա ու ապագա սերունդնե-

րին ներկայացնել մեծանուն հայի կենսագրությունը, նրա անցած ճանապարհն ու 

ծավալած հանրօգուտ գործունեությունը, իսկ գիտական նյութերի ժողովածուն հա-

մախմբում է հանրային առողջության և առողջապահության կառավարման ոլորտի 

առաջատար և փորձառու գիտնականներին ու երիտասարդ մասնագետներին: 

Գիտաժողովը ներկայացնում է հանրային առողջության, առողջապահության կա-

ռավարման, համաճարակաբանության, հիգիենայի և էկոլոգիայի բնագավառում վեր-

ջին տարիներին իրականացվող հետազոտական աշխատանքները, որոնք ամփոփ-

ված են ժողովածուում: 

 

Թող որ մեզանում ավելանան մեծանուն գիտնականի գործունեությունը շարու-

նակող և մեր ազգին արժանին մատուցող արհեստավարժ մասնագետները: 

 
ՀԱՐԳԱՆՔՈՎ՝ 
ԵՊԲՀ ՌԵԿՏՈՐ, ՊՐՈՖԵՍՈՐ 
Մ. ՆԱՐԻՄԱՆՅԱՆ 
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ՊՐՈՖԵՍՈՐ ԿԱՐԱՊԵՏ ՄԻՀՐԱՆԻ ԴԵՂՁՈՒՆՅԱՆԻ 
 90-ամյա հոբելյանին նվիրված 

 
Ա.Ձ. Համբարձումյան, Հ.Ս. Հովհաննիսյան 

 
ԵՊԲՀ, Համաճարակաբանության ամբիոն 

 
 
Դեղձունյան Կարապետ Միհրանի, համաճարակաբան, գիտնական, մանկավարժ, 

հասարակական գործիչ (1924-1999թթ.): 
Կարապետ Միհրանի Դեղձունյանը ծնվել է 1924 թվականի դեկտեմբերի 25-ին 

Երևանում, ծառայողի ընտանիքում: 1941թ.-ին ավարտել է Երևանի Ավ. Իսահակյանի 
անվան միջնակարգ դպրոցը: Դպրոցն ավարտելուց հետո բժիշկ դառնալու և իր ժո-
ղովրդին ծառայելու մեծ ցանկությամբ ընդունվել է Երևանի բժշկական ինստիտուտի 
բուժական ֆակուլտետը, որը հաջողությամբ ավարտել է 1949 թ.-ին: Բժշկական ինս-
տիտուտը ավարտելուց հետո` 1949թ. օգոստոսին նորավարտ բժիշկը Առողջապա-
հության նախարարության հրամանի համաձայն գործուղվել է Ղափանի շրջան, 
նշանակվելով հակամալարիային (տրոպիկական) կայանի վարիչ: Երիտասարդ 
մասնագետը, իր կոլեկտիվի հետ միասին, պայքար է ծավալել մալարիայի դեմ, այդ 
աշխատանքներում ներգրավելով համապատասխան շահագրգիռ կազմակերպու-
թյուններին և հասարակության լայն շրջանակներին: 

1952թ. Կարո Դեղձունյանը կրկին Առողջապահության նախարարության հրամանի 
համաձայն տեղափոխվում է Երևան և շարունակում իր գործունեությունը մալարիայի և 
բժշկական մակաբուծաբանության Հանրապետական գիտահետազոտական ինստի-
տուտում՝ որպես կրտսեր գիտ.աշխատող, հետագայում գիտ.աշխատող  ̀ համաճարա-
կաբանության բաժնում: Այդ տարիներին մալարիայի և բժշկական մակաբուծաբա-
նության ԳՀԻ-ի համաճարակաբանության բաժնի աշխատակիցների և գործնական 
առողջապահության կազմակերպությունների հետ համատեղ նրա ղեկավարությամբ 
կազմվում և ներդրվում է Հայաստանում մալարիայի վերացման ծրագիրը: 

1953-1954թթ. Խորհրդային Հայաստանի Մինիստրների Խորհրդի հատուկ հանձ-
նարարությամբ երիտասարդ բժիշկը անց է կացնում N-զորամասի անձնակազմի 
շրջանում մանրակրկիտ համաճարակաբանական հետազոտություն, այն ժամանակ-
ներում Հայաստանում լուրջ վտանգ ներկայացնող «մլակային տենդ» հիվանդության 
կանխարգելման և վերացման ուղղությամբ, որի համար հետագայում արժանանում է 
Հայաստանի Կոմունիստական կուսակցության Կենտրոնական Կոմիտեի և Անդր-
կովկասյան զինված ուժերի հրամանատարության շնորհակալագրի: 

Գիտամանկավարժական աշխատանքներով զբաղվելու ձգտումը Կ. Դեղձունյանին 
տանում է Երևանի բժշկական ինստիտուտ: 1956թ.-ին նա մրցույթով ընտրվում է Երևա-
նի բժշկական ինստիտուտի համաճարակաբանության և բժշկական մակաբուծաբանու-
թյան ամբիոն` որպես ասիստենտ: Այդ ժամանակահատվածից սկսվում է նրա գիտա-
մանկավարժական բազմամյա բեղմնավոր գործունեությունը: Ամբիոնում վարելով 
ուսանողների գործնական պարապմունքները և դասախոսությունները, նա տիրապե-
տում է դասախոսական աշխատանքի հիմնական սկզբունքներին և հմտություններին, 
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միաժամանակ զբաղվելով գիտահետազոտական գործունեությամբ: Գիտական թեզի 
հիմնական ուղղվածությունը եղել է Հանրապետությունում երկար տարի չարիք հանդի-
սացած մալարիա հիվանդությունը: 1962թ.-ին, ամփոփելով ստացած գիտական տվյալ-
ները Կ. Դեղձունյանը Ե.Ի. Մարցինովսկու անվան Բժշկական մակաբուծաբանության և 
տրոպիկական հիվանդությունների ինստիտուտում` ք.Մոսկվա հաջողությամբ պաշտ-
պանում է «Մալարիայի վերացումը ՀԽՍՀ-ում և հետագայում նոր դեպքերի կանխման 
միջոցառումների կազմակերպման ուղիները» թեմայով թեկնածուական ատենախոսու-
թյունը և ԽՍՀՄ-ի ԲՈՀ-ի կողմից արժանանում բժշկական գիտությունների թեկնածուի 
գիտական աստիճանի, իսկ հետագայում նաև դոցենտի կոչման: 

1962թ.-ին Կ. Դեղձունյանը մրցույթով ընտրվում է նույն ամբիոնի դոցենտի պաշտոնում: 
1964-1972թթ.-ին Կ. Դեղձունյանը ինստիտուտի ռեկտորի հրամանի համաձայն 

նշանակվել է դեկան` նորաստեղծ արտասահմանցի ուսանողների դեկանատում: 
Անվանի գիտնականը ինստիտուտում աշխատելու տարիներին, մանկավարժա-

կան և հասարակական գործունեության ընթացքում, իրեն դրսևորել էր դրական 
հատկանիշներով և պատահական չէր, որ հայտարարված մրցույթի ժամանակ ամբի-
ոնի վարիչի թափուր տեղի պաշտոնում առաջադրվեց Կ. Դեղձունյանի թեկնածու-
թյունը, և 1971թ. նա ընտրվեց համաճարակաբանության և բժշկական մակաբուծա-
բանության ամբիոնի վարիչ, ինչը նրա համար բացեց նոր և բեղուն ժամանա-
կաշրջան: 

Շուրջ 20 տարի ղեկավարելով ամբիոնը, Կ. Դեղձունյանը մեծապես կարևորում էր 
ուսանողների հետ տարվող ուսումնադաստիարակչական աշխատանքները: Նրա 
հետազոտական աշխատանքները ունեին ինչպես մեթոդաբանական տեսական, այն-
պես էլ մեծ գործնական նշանակություն, հատկապես Հայաստանում տարածված 
այնպիսի տրանսմիսիվ մեխանիզմով փոխանցվող հիվանդությունների ուսումնասի-
րության առումով, ինչպիսիք էին. մալարիան, մլակային տենդը և այլ մակաբուծային 
ծագման հիվանդությունները, նրանց աշխարհագրությունը, համաճարակաբանա-
կան քարտեզավորումը և այլն: 

1975թ.-ին Կ. Դեղձունյանը Ն.Ֆ. Գամալեայի անվան ԳՀԻ-ում` ք.Մոսկվա պաշտ-
պանել է «Հայկական ԽՍՀ-ում կարևոր տրանսմիսիվ և պարազիտային հիվանդու-
թյունների համաճարակաբանական աշխարհագրությունը և դրանց դեմ պայքարի ու 
կանխարգելման ռացիոնալ միջոցառումները» թեմայով դոկտորական ատենախո-
սությունը և նույն տարի ՍՍՀՄ-ի ԲՈՀ-ի կողմից նրան շնորհվել է բժշկական գիտու-
թյունների դոկտորի աստիճան, իսկ 1976թ.` նույն ԲՈՀ-ի կողմից՝ պրոֆեսորի կոչում: 

1971թ.-ից սկսած, շուրջ 25 տարի, Կ. Դեղձունըանը հանդիսացել է Հայաստանի 
համաճարակաբանների, մանրէաբանների և մակաբուծաբանների գիտական ընկե-
րության նախագահ: 

1976թ.-ին նրա անմիջական ղեկավարությամբ ամբիոնում ստեղծվում է հատուկ 
գիտահետազոտական լաբորատորիա: Այն միակն էր Անդրկովկասում, որը զբաղ-
վում էր ներհիվանդանոցային թարախաբորբոքային հիվանդությունների ուսումնա-
սիրությամբ և կանխարգելմամբ և դարձավ բազմաթիվ համաճարակաբաննների 
որակավորման դարբնոց: 

Այդ հետազոտությունները դարձան բեկումնային ամբիոնի հետագա գիտական 
գործունեության բնագավառում: Ամբիոնի աշխատակիցների կողմից տարվում էին 
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բազմաբնույթ գիտական հետազոտություններ. վիրաբուժական, ուրոլոգիական և 
մանկաբարձական կլինիկաներում ներհիվանդանոցային վարակների ուսումնասի-
րության և կանխարգելման ուղղությամբ: 

1978թ.-ին Կ. Դեղձունյանը նշանակվում է Ա.Բ. Ալեքսանյանի անվան համաճա-
րակաբանության, վիրուսաբանության և բժշկական մակաբուծաբանության գիտա-
հետազոտական ինստիտուտի տնօրեն մինչև 1985թ.-ը շարունակելով հասարակա-
կան հիմունքներով ղեկավարել բժշկական ինստիտուտի համաճարակաբանության 
և բժշկական մակաբուծաբանության ամբիոնը: Այդ նույն տարիներին նա, Առողջա-
պահության նախարարության հրամանով, նշանակվում է Հանրապետության գլխա-
վոր համաճարակաբան: 

Շարունակելով իր ուսուցչի, Հայաստանում համաճարակաբանական դպրոցի կար-
կառուն ներկայացուցիչ և հիմնադիր Ա.Բ. Ալեքսանյանի ավանդույթները, Կ.Մ. Դեղձու-
նյանը կազմակերպում և իրականացնում էր արտագնա նիստեր` լավագույն մաս-
նագետների մասնակցությամբ, մեծապես նպաստելով հանրապետության շրջաններում 
համաճարակաբանական նորագույն մոտեցումների իրազեկմանը և մասնագետների 
գիտագործնական ունակությունների բարձրացմանը: 

1988թ.-ի Սպիտակի աղետալի երկրաշարժից հետո իր իսկ կողմից ղեկավարվող 
ամբիոնի աշխատակիցները պարբերաբար լինելով աղետի գոտում, ներդնում են իրենց 
տեսական գիտելիքները՝ գործնականում կանխելու տեղաճարակների զարգացումը: 

Կ. Դեղձունյանը երկար տարիներ հանդիսանում էր համաճարակաբանների, մա-
կաբուծաբանների համամիութենական գիտական ընկերության վարչության անդամ, 
ինչպես նաև «Բժշկական մակաբուծաբանության և պարազիտար հիվանդություն-
ներ» պարբերականի խմբագրական կազմի անդամ: 

Պրոֆեսոր Կ. Դեղձունյանը, լինելով մեծ հայրենասեր, հավատարիմ է մնացել իր 
արմատներին, պահպանել է նախնիների ավանդույթները և տոգորել կարոտը երկ-
րի` Վանի հանդեպ: Երկար տարիներ հանդիսացել է «Վասպուրական» հայրենակ-
ցական միության փոխնախագահ: 

ԽՍՀՄ-ի Գերագույն Խորհրդի հրամանագրով գիտության զարգացման և մասնա-
գետների պատրաստման համար Կ. Դեղձունյանը պարգևատրվել է «За трудовое от-
личие», «100 лет В.И. Ленину», «Отличнику здравоохранения» շքանշաններով, ինչ-
պես նաև բազմաթիվ շնորհակալագրերով` Հայաստանի Առողջապահության և Բար-
ձրագույն Կրթության և Գիտության նախարարությունների կողմից: 

Կ. Դեղձունյանը հեղինակ էր. 3 մենագրության, 120-ից ավելի գիտական աշխա-
տանքների, 2 հեղինակային վկայականի և մեկ դասագրքի, որը մինչ օրս արդիական 
է և օգտագործվում է ԵՊԲՀ-ի համաճարակաբանության ամբիոնում դասավանդման 
համար: Իր գիտամանկավարժական գործնեության ընթացքում նա պատրաստել է 
բազմաթիվ համաճարակաբաններ և մակաբուծաբաններ, նրա ղեկավարությամբ 
պաշտպանվել է 12 թեկնածուական և 2 դոկտորական թեզ:  

Պրոֆեսոր Կ. Դեղձունյանի հիշատակը դեռ երկար վառ կմնա իր աշխատակիցնե-
րի, աշակերտների և հարազատների սրտերում: 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  
ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՑԱՆՑԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ  

 
Լ.Մ. Ավետիսյան(1), Ա.Վ. Վանյան(1),  

Մ.Ա. Ռեյֆիլդ(2), Ս. Տաբոյ(2), Շ.Ե. Էնդրյուս(2) 

 

ՀՀ առողջապահության նախարարության  
Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն(1); 

ԱՄՆ, Հիվանդությունների վերահսկման կենտրոն(2) 
 

Բանալի բառեր. լաբորատոր ցանց, որակ, գնահատում 
  

 
Ներածություն 
Ժամանակակից աշխարհում տեղի ունեցող պոպուլյացիոն երևույթների հան-

րային առողջապահական նշանակությունը բժշկագիտության ուշադրության կենտ-
րոնում է [5]: ԱՀԿ-ն առաջարկում է համապարփակ մոդել նման երևույթների կառա-
վարման համար [12]: Այս երևույթների հսկողության համար կարևոր է բացահայտել 
դրանց բնույթը՝ կենսաբանական, քիմիական կամ ճառագայթային: Վերջին մի քանի 
տասնամյակում տեղի ունեցող «հանրային առողջապահության ոլորտում միջազգա-
յին նշանակության արտակարգ իրավիճակ» ներկայացնող երևույթների բացահայ-
տումը առավել կարևորեց այս գործում լաբորատոր հսկողության դերը՝ շեշտադրե-
լով բավարար լաբորատոր կարողության անհրաժեշտությունը: Այս առումով նշա-
նակալի էր Միջազգային առողջապահական կանոնների (2005թ.) ընդունումը, որի 
նպատակային և արդյունավետ ներդրման գրավականը ուժեղ հանրային առողջա-
պահական համակարգն է՝ իր համաճարակաբանական հսկողության, արագ արձա-
գանքման, ռիսկի կառավարման, կադրային պատրաստվածության, տեղեկատվա-
կան համակարգի և անշուշտ՝ լաբորատոր համակարգի ընդգրկմամբ [10]: 

Արդիականություն 
Լաբորատոր կարողությունները Միջազգային առողջապահական կանոններով 

պահաջվող հիմնական կարողություններից են [7]: Հասանելիությունը, պահպանման և 
բարելավման շարունակական բնույթը, անժամանակավրեպությունը և հուսալիությու-
նը հանրային առողջապահական լաբորատորիաների մարտահրավերներն են [8]:  

Կենսաբանական, քիմիական և ճառագայթային գործոնների հետ աշխատող լա-
բորատորիաների արդյունավետ գործունեությունը պայմանավորված է դրանց հսկո-
ղության կազմակերպական ձևով: Մի շարք երկրների փորձը ցույց է տալիս, որ գոր-
ծադրվող լաբորատոր համակարգի մոդելներից լավագույնը համընդհանուր ցանցն է 
[2,3,4,6]: Ծայրահեղ արդիական են այսօր լաբորատորիաների առկա տեխնոլոգիա-
կան հագեցվածության, բժշկական լաբորատորիաների կառավարման նոր մեթոդ-
ների կատարելագործումը, աշխատանքների որակի և արդյունավետության, ինչպես 
նաև լաբորատոր արդյունքների համեմատելիության ապահովումը [1]: Ժամանակա-
կից համաճարակաբանական հսկողության զարգացման ձևերից մեկն էլ լաբորատոր 
հիմնավորված հսկողությունն է (laboratory based surveillance), որը հնարավորություն 
է տալիս լաբորատոր հետազոտությունների արդյունքների հիման վրա գործադրելու 



10 
 

ապացուցողական հիմքի վրա գործող համաճարակաբանական հսկողության համա-
կարգ [11]: Հայաստանի Հանրապետությունը, հաջողությամբ ձևավորելով Միջազ-
գային առողջապահական կանոններով պահանջվող բոլոր կարողությունների 
խումբը, բաց արձանագրեց միայն լաբորատոր կարողությունների մեջ, որի ձևավոր-
ման համար դիմեց ԱՀԿ-ին՝ Կանոնների ներդրման ժամանակահատվածը երկարա-
ձգելու համար: Այս առումով լաբորատոր կարողությունների, մասնավորապես՝ լա-
բորատոր ցանցի ստեղծումը Կանոնների պահանջների անվերապահ իրականաց-
ման նշանակալի պայման է և հրատապ է հանրային առողջապահության 
զարգացման, համաճարակաբանական հսկողության համակարգի՝ միջազգային 
մոտեցումներին գործադրման և Միջազգային առողջապահական կանոնների ներդր-
ման տեսակետից: 

Նպատակն ու խնդիրները 
Աշխատանքի նպատակն է Համընդհանուր լաբորատոր ցանցի ստեղծման գործ-

ընթացի համար ՀՀ հանրային առողջապահական լաբորատոր համակարգի և առան-
ձին լաբորատորիաների գնահատումը:  

Սույն նպատակին հասնելու համար լուծվել են հետևյալ խնդիրները. 
1) գնահատման գործընթացի պլանի մշակում. 
2) ԱՀԿ գործիքների տեղայնացում. 
3) գնահատող թիմի ձևավորում և ուսուցում միջազգային փորձագետների կողմից. 
4) ընտրանքային գնահատման իրականացում. 
5) ստացված արդյունքների վերլուծություն և դրանց հիման վրա Համընդհանուր 

լաբորատոր ցանցի ձևավորման բացերի վերլուծության իրականացում և Համընդ-
հանուր լաբորատոր ցանցի ստեղծման ռազմավարական ծրագրի մշակման համար 
առաջարկությունների ներկայացում: 

Նյութն ու մեթոդները 
ՀՀ-ում լաբորատոր կարողությունները Միջազգային առողջապահական կանոն-

ների պահանջին համապատասխանեցնելու և հանրային առողջապահական ոլոր-
տում միջազգային ստանդարտների ներդրման տեսանկյունից իրականացվել է լաբո-
րատոր համակարգի և առանձին լաբորատորիաների գնահատում՝ ԱՄՆ պաշտպա-
նության դեպարտամենտի Սպառնալիքների նվազեցման գործակալության կենսա-
բանական ոլորտում ներգրավման համագործակցային ծրագրի համագործակցութ-
յամբ: Գնահատման համար կիրառվել են ԱՀԿ լաբորատոր համակարգի և առանձին 
լաբորատորիաների գնահատման գործիքները [8]: Դրանք տեղայնացվել են և համա-
պատասխանեցվել ՀՀ իրավիճակին: Լաբորատոր համակարգի գործիքը կազմված է 
13 ցուցանիշից, իսկ առանձին լաբորատորիաներինը՝ 11 ցուցանիշից, որոց արժեք-
ները ստացվել են ամեն ցուցանիշի համար տրվող հարցի պատասխանից: Գնահատ-
ման ընդհանուր շեմքը 85% է, 65-85% սահմաններում արժեք ունեցող ցուցնիշը խո-
սում է գործուն համակարգի մասին: Այլ արժեքների ստացումը խոսում է բացերի 
մասին: Գնահատումն իրականացվել է թղթային ձևաչափով՝ հարցման միջոցով, 
ստացված արդյունքները ներ են մուծվել համակարգիչ և ավտոմատ՝ համապատաս-
խան ծրագրի կիրառմամբ, հաշվարկվել են ցուցանիշները:  

Գնահատումն իրականացվել է փորձագետների թիմի կողմից, որոնք միջազգային 
փորձագետների կողմից ուսուցանվել են նման գործընթաց իրականացնելու համար:  
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Լաբորատոր համակարգի գնահատման թիմում ընդգրկվել է 33 փորձագետ, 6 
կազմակերպությունից: Իսկ առանձին լաբորատորիաների գնահատումն իրակա-
նացվել է 9 հոգանոց մասնագետների կողմից, որոնք կազմել են 2 խումբ՝ տեղերում 
գնահատում իրականացնելու համար: Գնահատումը տևել է 3 շաբաթ, ընդգրկել է 28 
լաբորատորիա՝ 15-ը հանրային առողջապահական, 7-ը՝ հոսպիտալային, 3-ը՝ մաս-
նավոր, 1-ը՝ գիտահետազոտական և 2-ը՝ առանձին ծրագրերի շրջանակներում գոր-
ծող: Գնահատման ընթացքում իրականացվել է հարցում՝ ըստ գործիք-հարցաշա-
րերի, բոլոր հաշվառման, հաշվետվական ձևերի ուսումնասիրություն, փաստաթղթե-
րի ուսումնասիրություն:  

Ստացված արդյունքները և դրանց վերլուծությունը 
Ստացված արդյունքների վերլուծությունն իրականացվել է ԱՀԿ չափանիշներով: 

Միայն մեկ ցուցանիշ է գերազանցել ԱՀԿ-ի կողմից ընդունված շեմքային ցուցանիշը՝ 
65%, տվյալների կառավարումը՝ 69%: Մյուս ցուցանիշները միջինում կազմում են 
19%: Առկա է նաև ցուցանիշ, որն արժեք չունի՝ 0%: Գնահատման մեջ ընդգրկվել է 10 
փորձագիտական կենտրոն, ընդհանուր ցուցնաիշը՝ 44%: Այս լաբորատորիաներում 
ամենաբարձր ցուցանիշը կադրերով ապահովվածությունն է՝ 79%, միկրոկենսաբա-
նական ախտորոշիչ հնարավորությունները՝ 59%, ամենացածրը՝ հսկողույան ցուցա-
նիշը՝ 24%: Ամեն լաբորատոր աշխատակից տարեկան հետազոտում է 1000 նմուշ 
(միջինում՝ օրական 5 նմուշ): Նման իրավիճակում է հետազոտվող լաբորատորիա-
ների 70%-ը: Նման քանակը բավարար չէ լաբորատոր անձնակազմի հմտությունները 
բավարար պահպանելու համար, համաձայն ԱՀԿ տվյալների նմուշների քանակը 
պետք է կազմի 2000-ից ոչ քիչ տարեկան: Հատուկ վտանգավոր ախտածինների հետ 
աշխատող 3 լաբորատորիայի գնահատումը ցույց է տվել, որ լաբորատորիաների 
ընդհանուր ցուցանիշը կազմել է 34%, կադրերով ապահովվածությունը՝ 83%, ամե-
նացածր ցուցանիշը որակի կառավարումն է՝ 3%: 

Հոսպիտալների 7 լաբորատորիաների ընդհանուր գնահատականը կազմել է 39%, 
կադրերով ապահովվածությունը՝ 74%, միկրոկենսաբանական ախտորոշիչ հնարա-
վորությունները՝ 68%, ամենացածր ցուցանիշը որակի կառավարումն է՝ 3%: 

Առանձին ծրագրերի շրջանակում գործող լաբորատորիաների ընդհանուր ցուցա-
նիշը կազմել է 61%, միկրոկենսաբանական ախտորոշիչ հնարավորությունները՝ 
98%, շինության վիճակը՝ 94%, ամենացածր ցուցանիշը որակի կառավարումն է՝ 21%: 

Եզրակացություն 
Գնահատման արդյունքների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ՀՀ լաբորատոր 

համակարգը չի համապատասխանում միջազգային ստանդարտներին: Որակի 
կառավարման, կենսաանվտանգության և կենսաապահովության համակարգերը 
ներդրված չեն՝ բացառությամբ առանձին բաղադրիչների: Հետևաբար անհրաժեշտ է 
մշակել և ներդնել Համընդհանուր լաբորատոր ցանց՝ իր համակարգով, 
բաղադրիչներով և ըստ մակարդակների լաբորատորիաների գործառույթներով, 
ինչպես նաև ընտրել որևէ միջազգային ստանդարտ և դրա հիման վրա ներդնել 
լաբորատոր որակի կառավարման համակարգ, կենսաանվտանգության և 
կենսաապահովության համակարգ մշակել և ներդնել, ստեղծել գործողությունների 
ստանդարտ ընթացակարգերի համակարգ և որակի հսկողության համակարգ: 
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К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ ВЕСОБЩЕЙ ЛАБОРАТОРНОЙ СЕТИ 
В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

 
Л.М. Аветисян(1), А.В. Ванян(1), М.А. Рейфилд(2), С. Табои(2), Ш.Е. Эндриус(2) 

 

Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Министерства 
здравоохранения РА(1) 

Центр по контролю и профилактике заболеваний, Атланта, США(2) 
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РЕЗЮМЕ 
С целью внедрения Международных медико-санитарных правил и реализации 

международных стандартов в лабораториях общественного здравоохранения РА 
проводилась оценка лабораторной системы и отдельных лабораторий (в рамках 
программы DTRA, при поддержке американского CDC), с использованием инструментов 
ВОЗ. Лабораторная система в Армении оценена как сложная и нескоoрдинированная. Не 
внедрены международные стандарты (ISO), лабораторные возможности не соответству-
ют требованиям Международных медико-санитарных правил. На основе оценки были 
даны рекомендации по созданию Всеобщей лабораторной сети. 
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TO THE QUESTION OF CREATION OVERALL LABORATORY NETWORK IN 
REPUBLIC OF ARMENIA 

 
L.M. Avetisyan(1), A.V. Vanyan(1), M.A. Reyfield(2), C. Taboy(2), SH.E. Andrews(2) 

 

National Center for Disease Control & Prevention, Yerevan, Armenia(1) 
Centers for Disease Control & Prevention, Atlanta, US (2) 
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SUMMARY 
 
To meet the requirements of the IHR and implementation of international standards in the 

public health laboratory in Armenia evaluation laboratory, and individual laboratories were 
carried out (in collaboration with the CDC United States under Coopetarove Biological 
Engagement Program, Defense Threat Reduction Agency of the USA), using the tools of the 
WHO assessment. Laboratory system in Armenia is estimated as a hard and uncoordinated. 
International standards (ISO) have not been adopted, laboratory capacity does not match the 
International Health Regulations. Based on the evaluation, recommendations were made to 
create the overall laboratory network. 
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ԿՅԱՆՔԻ ՈՐԱԿԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
Լ.Ռ. Ավետիսյան, Կ.Հ. Սիմոնյան, Ռ.Ա. Դունամալյան 

 
ԵՊԲՀ, Առողջապահության կառավարման և տնտեսագիտության ամբիոն 

 
Բանալի բառեր. արտահիվանդանոցային թոքաբորբ, կյանքի որակ, պացիենտի 

սոցիալական, հոգեբանական և ֆիզիկական կարգավիճակ 
 

 
Վերջին տասնամյակում աճել է հետազոտողների հետաքրքրությունը կյանքի 

որակի (ԿՈ) ուսումնասիրման նկատմամբ, որպես նոր ինտեգրալ ցուցանիշի: Այն 
հնարավորություն է տալիս նկարագրել պացիենտի առանձին գործունեության ոլոր-
տները, ինչպես նաև գնահատել տարբեր հիվանդությունների ժամանակ կյանքի 
որակի պարամետրերի փոփոխության մակարդակը: Տարբեր հիվանդությունների 
ժամանակ ԿՈ-ի ուսումնասիրության մոտեցումները ունեն գնահատման անհրա-
ժեշտ ժամանակային ինտերվալներ. ԿՈ-ի մոտակա և հեռակա մակարդակներ: ԿՈ-ի 
մոտակա մակարդակի գնահատման պարամետրերի վերլուծությունը հիմնականում 
հիմնվում է պացիենտների սուբյեկտիվ զգացողության վրա: Այդ կատեգորիայում 
քննարկվում է պացիենտի գանգատները, հիվանդության սիմպտոմները, ժամանա-
կավոր անաշխատունակության կորուստը, որոնք պայմանավորում են ԿՈ-ի կար-
ճաժամկետ իջեցում: 

Երկարաժամկետ ցուցանիշների գնահատումը կախված է պացիենտի ապրելա-
կերպից և անհրաժեշտ հոսպիտալիզացիայի հաճախականությունից: Այդ դեպքում 
վերլուծության է ենթարկվում հիվանդության սիմպտոմները, գանգատները, որոնք 
ազդում են հիվանդության հեռավոր կանխատեսումների վրա (պրոցեսի պրոգրեսի-
վացման արագություն, կայուն աշխատունակության կորուստ, կյանքի միջին տևո-
ղության կրճատում, սոցիալական ակտիվության կորուստ, որը պայմանավորված է 
դեղորայքով կամ մշտական բժշկական հսկողությունով և այլն) [8]: 

Կլինիկական և պոպուլյացիոն հետազոտությունների ժամանակ ԿՈ-ի գնահատումը 
նպատակահարմար է կատարել երեք հիմնական բաղադրիչների տեսանկյունից. 

1. ֆունկցիոնալ ունակություն` դա ամենօրյա գործունեություն իրականացնելու 
ունակությունն է, սոցիալական, ինտելեկտուալ, էմոցիոնալ ֆունկցիան հասնելու 
տնտեսական ապահովման. 

2. զգացողություն` դա մարդու տեսակետներն ու դատողություններն են վերը 
նշված բաղադրիչների արժեքային գնահատման հարցում, առողջական վիճակի ընդ-
հանուր ընկալումբարեկեցության և բավարարվածության մակարդակի գնահատում. 

3. սիմպտոմներ և դրանց հետևանքները` դրանք հանդիսանում են հիմնական կամ 
ուղեկցող հիվանդության հետևանք, որոնք վերանում կամ նվազում են միջամտության 
արդյունքում, կարող են ի հայտ գալ դեղորայքի կողմնակի ազդեցության կամ պրոցեսի 
սրացման հետևանքով: 
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Կարևոր է հասկանալ, որ ԿՈ-ի վերլուծության միջոցով գնահատվում է ոչ թե 
խանգառման աստիճանը, այլ հիվանդության տանելիությունը: ԿՈ-ի ուսումնասի-
րությունը կարող է ցույց տալ պացիենտի սոցիալ-հոգեբանական, ֆիզիկական կար-
գավիճակի փոփոխությունը, բայց այդ դեպքում հնարավոր է հիվանդությունը ռեգրե-
սիայի չենթարկվի, նույնիսկ կարող է գնտվել պրոգրեսիվման փուլում: 

Այսպիսով, բազմաթիվ հեղինակներ հաշվում են ԿՈ-ի ինդիկատորների ֆունկ-
ցիոնալ վիճակը, սակայն այն անհրաժեշտ է դիտարկել որպես անհատի ունակու-
թյուն տվյալ ժամանակահատվածում կատարել հանձնարարական կամ ֆունկցիա, 
որոնք պետք է պարտադիր ունենան կոնկրետ արդյունքներ [3]: 

Բուժման արդյունավետության գնահատման համար ավանդական չափանիշներ 
են հանդիսանում ֆիզիկալ և լաբորատոր ցուցանիշները: Չնայած այն հանգամանքին, 
որ բժշկակենսաբանական ստանդարտները հաճախ հանդիսանում են կլինիկական 
հետազոտությունների համար բուժման արդյունավետության գնահատման չափանիշ, 
սակայն դրանք չեն արտահայտում պացիենտի ինքնազգացողությունը, ամենօրյա 
գործունեության վիճակը: Կոնկրետ հիվանդության ժամանակ պացիենտի կողմից իր 
առողջական վիճակի գնահատումը կարևոր ցուցանիշ է առողջական վիճակը 
գնահատելու համար:  

Հետազոտության նպատակը. արտահիվանդանոցային թոքաբորբի կապակցու-
թյամբ հոսպիտալացված երեխաների ԿՈ-ի պարամետրերի և հիվանդության ծան-
րության աստիճանի միջև կախվածության գնահատումն է: 

Հետազոտության նյութն ու մեթոդները. Հայտնի է, որ ԿՈ-ն բազմաչափելի ցուցա-
նիշ է: Այն հնարավորություն է տալիս գնահատել հիվանդության և բուժման 
արդյունքների ազդեցությունը պացիենտի բարեկեցության վրա: ԿՈ-ն բնութագրում 
է, թե ինչպես է հիվանդի ֆիզիկական, էմոցիոնալ և սոցիալական բարեկեցությունը 
փոփոխության ենթարկվում բուժման ընթացքում: Դա է պատճառը, որ անհարժեշտ է 
լուրջ ուշադրություն դարձնել ԿՈ-ի գնահատման և վերլուծության մեթոդների ընտ-
րության ժամանակ: Մենք կիրառել ենք միջազգային մեթոդաբանություն, որը անցել 
է լուրջ փորձաքննություն և ունի համընդհանուր ճանաչում: 

Հիվանդության զարգացման և բուժման արդյունավետության գնահատման հա-
մար հիմնական բաղադրիչները, որոնք ենթակա են ուսումնասիրության, պացիենտի 
ֆիզիկական, էմոցիոնալ և սոցիալական բարեկեցությունն է: Ստացված արդյունքնե-
րը դարձել են այն հիմքը, որի վրա մշակվել են առաջարկներ բուժման մեթոդների 
ստանդարտացման համար` հենվելով ԿՈ-ի ցուցանիշների վրա [2,6]:  

Թոքերի սուր և քրոնիկ ոչ սպեցիֆիկ հիվանդությունները ուղեկցվում են ֆիզիկա-
կան ծանրաբեռնվածության նկատմամբ օրգանիզմի տոլերենտության խանգարու-
մով: Այդ հիվանդությունների ժամանակ ԿՈ-ի ուսումնասիրությունը տալիս է 
լրացուցիչ տեղեկատվություն հիվանդության և բուժման ազդեցության վերաբերյալ 
[4,5]: Համեմատելով այդ ցուցանիշները պրակտիկ առողջների խմբի նույնատիպ 
ցուցանիշների հետ, հնարավորություն է առաջանում գնահատել պացիենտի հիվան-
դության ազդեցության մակարդակը նրա ֆիզիկական, էմոցիոնալ և սոցիալական 
գործունեության վրա, օգնում է ընդլայնել այն ստանդարտ պարամետրերի շրջանա-
կները, որոնք կարելի է կիրառել թերապիայի արդյունավետությունը և ավելի հստակ 
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հիմնավորելու բուժման արդյունավետությունը: Սուր և քրոնիկ ոչ օբստրուկտիվ 
հիվանդությունը թոքերի պրոգրեսիվող հիվանդություն է, որը ուղեկցվում է ԿՈ-ի 
պարամետրերի մակարդակի իջեցմամբ: Այս հիվանդների ԿՈ-ի հետազոտություն-
ները հնարավորություն են տալիս գնահատել ինչպես թերապիայի դրական 
արդյունքները, այնպես էլ նրո կողմնակի էֆեկտները [7,9]: 

Համեմատելով այդ հիվանդների և առողջների ԿՈ-ի ցուցանիշները, ստցվում է 
պատկերացում, թե հիվանդությունը ինչպես է ազդում ԿՈ-ի վրա: ԿՈ-ն գնահատվել 
է QUALIN հարցաթերթի օգնությամբ, որը լրացրել են ծնողները հետևյալ 
ժամանակահատվածներում. 

 ստացիոնար ընդունվելու ժամանակ` հիվանդության սուր փուլում. 
 բուժման 7-րդ օրը` վաղ ռեկոնվալեսցենցիայի փուլ. 
 ստացիոնարից դուրս գրվելու օրը` ռեմիսիայի փուլ: 
Հետազոտության արդյունքները և դրանց քննարկում 
Հետազոտության մեջ ընդգրկվել են ԵՊԲՀ-ի Մուրացան համալսարանական 

համալիրի մանկաբուժության թիվ 1 կլինիկայում բուժման նպատակով ընդունված 
300 մինչև 3 տարեկան երեխաներ: Պացիենտները ըստ սեռի բաժանվել են հետևյալ 
կերպ (գծապ.1).  
 

 
 

Գծապատկեր 1. Արտահիվանդանոցային թոքաբորբով հիվանդների  
ԿՈ-ն բուժման տարբեր փուլերում 

 
Ինչպես երևում է տվյալներից, ԿՈ-ի բոլոր պարամետրերը մինչև բուժումը ցածր 

են եղել: Առավել տուժել են ԿՈ-ի ֆիզիկական գործունեությունը, իսկ ավելի քիչ` հո-
գեբանական բաղադրիչը: Բուժման 7-րդ օրը գրանցվել է ԿՈ-ի պարամետրերի վի-
ճակագրորեն հավաստի լավացում (P<0,05): Ատավել դրական դինամիկա գրանցվել 
է ԿՈ-ի ֆիզիկական բաղադրիչի սանդղակի ցուցանիշների, իսկ հոգեբանականը 
դեռևս մնացել է ցածր մակարդակի վրա: Ստացիոնարից դուրս գրվելու ժամանակ 
ԿՈ-ի պարամետրերը պահպանել են լավացման միտումները, բացի ԿՈ-ի ընդհա-
նուր բալի: 

51,8

48,2

տղաներ աղջիկներ
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Այսպիսով, բուժման ընթացքում ԿՈ-ի պարամետրերը լավացման հավաստի 
միտում են ունեցել: Թերապիայի ֆոնի վրա ավելի շատ լավացման միտում է ունեցել 
ֆիզիկական գործունեությունը գնահատող պարամետրը: 

Պացիենտների ԿՈ-ի պարամետրերը համեմատվել են նաև պրակտիկ առողջների 
համապատասխան ցուցանիշների հետ: Պարզվել է, որ հիվանդության ակտիվ 
փուլում ԿՈ-ի պարամետրերը ավելի ցածր են եղել համեմատած հսկողական խմբի 
հետ (P<0,05): Ինչպես երևում է գծապատկեր 2-ից, հիվանդության ակտիվ փուլում 
տուժել է ԿՈ-ի ֆիզիկական պարամետրը, սակայն բուժման ընթացքում այն 
նկատելիորեն լավացել է:  

 

 
 

Գծապատկեր 2. Արտահիվանդանոցային թոքաբորբով հիվանդների ԿՈ-ի 
պարամետրերի համեմատական բնութագիրը հսկողական խմբի ցուցանիշների հետ 

 
Այսպիսով, հիվանդության ակտիվ փուլում ԿՈ-ի պարամետրերը եղել են ցածր, 

առավելապես տուժել են «Մենակ մնալու ունակություն» և «Նյարդահոգեկան զարգա-
ցում և ֆիզիկական ակտիվություն» պարամետրերը: Համեմատած հսկողական խմբի 
հետ, պարզվել է, որ արտահիվանդանոցային թոքաբորբը ազդում է պացիենտների 
կենսակերպի բոլոր ոլորտների վրա: Կիրառելով ստանդարտ թերապիա, գրանցվել է 
ԿՈ-ի պարամետրերի լավացմաան միտումներ, սակայն «Նյարդահոգեկան զարգա-
ցում և ֆիզիկական ակտիվություն» պարամետրը մնացել է ցածր մակարդակի վրա: 

ԿՈ-ի անհատական մոնիթորինգը անհրաժեշտ է անցկացնել մինչև բուժումը, 
բուժման ընթացքում և բուժումն ավարտելուց հետո: Այս փուլերում ԿՈ-ի արդյունք-
ների գնահատումն ունի կանխատեսական նշանակություն: Այսպես, մինչև բուժումը 
ստացած տվյալները տալիս են արժեքավոր տեղեկատվություն կիրառված բուժման 
արդյունքում հնարավոր ելքի վերաբերյալ և այսպիսով օգնում է ճիշտ ընտրել պացի-
ենտի հետագա վարման տակտիկան: ԿՈ-ի գնահատումը թույլ է տալիս բժշկին 
հիվանդության ընթացքում իրականացնել մշտական հսկողություն և անհրաժեշտու-
թյան դեպքում կոռեկցիայի ենթարկել թերապիան: 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

«Վարք և շփում» «Մենակ մնալու
ունակություն»

«Ընտանեկան
միջավայր»

«Նյարդահոգեկան
զարգացում և
ֆիզիկական

ակտիվություն»

«Ընդհանուր բալ»

հսկողական խումբ փորձնական խումբ 
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Ժամանակակից բժշկության մեջ ԿՈ-ի հետազոտությունները կարելի է կիրառել 
հետևյալ նպատակներով. 

 պացիենտի վիճակի որակական անհատական մոնիթորինգ 
 հիվանդության ընթացքի և ելքի կանխատեսական մոդելների մշակում 
 ռեաբիլիտացիոն ծրագրերի մշակում 
 բուժման նոր մեթոդների փորձաքննություն 
 պոպուլյացիոն սոցիալ-բժշկական հետազոտություններ ռիսկի խմբերը 

առանձնացնելու և դինամիկ հսկողություն սահմանելու համար 
 կանխարգելիչ ծրագրերի արդյունավետության գնահատման համար: 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  
ДЕТЕЙ С АМБУЛАТОРНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ 

 
Л.Р. Аветисян, К.Г. Симонян, Р.А. Дунамалян  

 
ЕГМУ, Кафедра управления здравоохранения и экономики 

 
Ключевые слова: амбулаторная пневмония, качество жизни, социальное, психологи-

ческое и физическое состояние здоровья пациента 
 
РЕЗЮМЕ 
 

Были изучены характерные особенности качества жизни детей в возрасте до трех лет 
с острой пневмонией. Для оценки качества жизни детей была использована 
международная анкета QUALIN, которая подверглась научной экспертизы и считается 
общепринятым вопросником для изучения качества жизни детей в возрасте до трех лет 
при различных заболеваний. 

Были подсчитаны влияние свойства и проявления пневмонии на физические, 
психологические и социальные параметры качества жизни пациентов. 

 
 
 

THE CHARACTERISTIC FEATURES OF LIFE QUALITY PARAMETERS  
OF CHILDREN WITH OUTPATIENT PNEUMONIA 

 
L.R. Avetisyan, K.H. Simonyan, R.A. Dunamalyan 

 
YSMU, Department of Health Management & Economics 

 
Keywords: outpatient pneumonia, quality of life, patient's social, psychological and physical 

status 
 
SUMMARY  
The characteristic features of life quality of children under three years with acute pneumonia 

have been studied. To assess the children’s quality of life, the international QUALIN 
questionnaire has been used, which has undergone the scientific expertise and is considered to 
be generally accepted questionnaire for studying life quality of children under three years in a 
variety of diseases.  

The impact of pneumonia nature and manifestation on patients' life quality physical, 
psychological and social parameters has been calculated. 
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ԱՐՏԱԱՂԻՔԱՅԻՆ ԱԽՏԱՀԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ  
CANDIDA ՑԵՂԻ ՍՆԿԵՐԻ ԱՃԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
Ն.Ն. Ավետիսյան(1), Ա.Ձ. Համբարձումյան(2) 

 
ՀՀ ԱՆ ՀՎԿ ազգային կենտրոն, ՊՈԱԿ Երևանի թիվ 2 մասնաճյուղ(1),  

ԵՊԲՀ, Համաճարակաբանության ամբիոն(2) 

 
Բանալի բառեր. միկրոբիոցենոզ, Candida ցեղի սնկեր, աղիքային հիվանդություն-
ներ, արտաաղիքային կանդիդոզ 
 
  
Candida ցեղի սնկերի հայտնաբերումը աղիքային պարունակությունում միանշա-

նակ չէ, քանի որ դա կարող է վկայել ինչպես նորմայի, այնպես էլ՝ պաթոլոգիայի 
մասին։ Այն հիվանդություների շրջանակը, որոնք հարուցում են այս ցեղի սնկերը, 
շատ մեծ է և տատանվում է արտաքին լորձաթաղանթների ախտահարումից մինչև 
ընդերային լորձաթաղանթային ախտահարում [2,5,6]։ Կարևոր նշանակություն ունեն 
նաև ռիսկի գործոնները, որոնք բացասաբար են ազդում իմունոկոմպետենտ բջիջնե-
րի և նրանց մետաբոլիկ պրոցեսների վրա, բերելով նորմալ միկրոֆլորայի տեսակա-
յին կազմի խանգարման, շատ միկրոօրգանիզմների գործունեության իջեցման, 
նրանց անտագոնիստական ազդեցության ընկճման [1,8]: Նշված փոփոխությունների 
արդյունքում անջատվում են Candida ցեղի սնկեր, որոնք ընդունակ են անարգել բազ-
մացման և, որպես հետևանք, կանդիդոզային ինֆեկցիայի զարգացման: Նորմալ պայ-
մաններում Candida ցեղի սնկերի հիմնական «բնակավայրը» համարվում են աղիքնե-
րը [3,7,9]։ Որոշակի պայմաններում, որոնք բերում են օրգանիզմի իմունոլոգիական 
ռեակտիվության փոփոխության և մարսողական տրակտի միկրոէկոլոգիայի խան-
գարման, օրգանիզմի Candida ցեղի սապրոֆիտ սնկերը ինտենսիվ բազմանում են, 
կուտակվում աղիքներում և առաջացնում բազմաթիվ թելանման ձևեր` պսևդոմիցել-
ներ, որոնք համարվում են ագրեսիայի գործոն, իսկ բերանի խոռոչի, կերակրափողի 
և այլ լորձաթաղանթներում տեղի է ունենում ինվազիա, այսինքն՝ առաջանում է ար-
տաաղիքային տեղակայման կանդիդոզ։ Շատ ինֆեկցիոն-բորբոքային հիվանդութ-
յունների ժամանակ Candida ցեղի սնկերը համարվում են միկրոբային համակցում-
ների մասնակից և բարդացնում են հիմնական հիվանդության ընթացքը [1,4,8]: 

Այսպիսով, մեր կողմից կատարված աշխատանքի նպատակն էր` ուսումանսիրել 
աղիքային և արտաաղիքային տեղակայման կանդիդոզների համաճարակաբանա-
կան առանձնահատկությունները և կանխարգելման հնարավոր ուղիները: 

Նյութը և մեթոդները. Արտաաղիքային կանդիդոզի հայտնաբերման նպատակով 
մեր կողմից աղիքային միկրոֆլորային զուգահեռ, հետազոտվել է 30 հիվանդի մոտա-
կա և հեռակա լորձաթաղանթների միկրոֆլորան:  

Աղիքային պարունակության և արտաաղիքային տեղակայման մոտակա ու հե-
ռակա լորձաթաղանթների մանրէաբանական հետազոտությունը կատարվել է ըն-
դունված մեթոդներով, օգտագործվել է Սաբուրո ագար, որպես սելեկտիվ միջավայր 
Candida ցեղի սնկերի աճի համար: Ընտրվել են հաստ աղու մանրէաբանական 
հետազոտության այն արդյունքները, որտեղ Candida ցեղի սնկերի խտությունը 1 գ 
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աղիքային պարունակությունում կազմել է 106 ԳԱՄ (գաղութ առաջացնող միավոր): 
Այս 30 հիվանդից 25-ի մոտ կատարվել է բկանցքի և լեզվի լորձաթաղանթների 
հետազոտություն, իսկ 5-ի մոտ` նաև պերիանալ շրջանի քսուկի մանրէաբանական 
հետազոտություն: Ընտրվել են մանրէաբանական հետազոտության այն 
արդյունքները, որտեղ հայտնաբերվել է Candida ցեղի սնկերի պոպուլյացիաների 
առատ աճ: 25 հիվանդի բկանցքից և լեզվի լորձաթաղանթից և 5 հիվանդի պերիանալ 
շրջանից վերցված քսուկների մանրէաբանական հետազոտության ժամանակ 
հայտնաբերվել է Candida ցեղի սնկերի պոպուլյացիաների առատ աճ: Վերջին 5 
հիվանդները գանգատվում էին հետանցքի անտանելի քորից և այրոցի զգացումից, 
ուստի ճիճվակրությունը բացառելու նպատակով կատարվել է նաև կղանքի և 
պերիանալ քերուկի մակաբուծաբանական հետազոտություն: Մեկ հիվանդի մոտ 
Candida ցեղի սնկերին զուգահեռ հայտնաբերվել է Ascaris lumbricoides: 

Արտաաղիքային կանդիդոզի հայտնաբերման նպատակով հետազոտված 30 
հիվանդի աղիքային միկրոֆլորայի պատկերը ներկայացված է 1-ին աղյուսակում:  

 
Աղյուսակ 1 

Աղիքային պարունակության միկրոֆլորայի տեսակային և քանակական կազմը 
արտաաղիքային տեղակայման կանդիդոզի կասկածով հիվանդների մոտ (n=30) 

 

Միկրոօրգանիզմների տեսակը 1 գ աղիքային 
պարունակությունում 

Հայտնաբերման 
հաճախականությունը 

Բացարձակ 
(abc) 

% 

Բիֆիդոբակտերիաներ <10-8 կոնց. 21 70 

E. coli 107 կոնց. 18 60 

E. coli <103 12 40 

S. auerus >105 5 16,7 

Enterobacteriaceae ընտանիքի մանրէներ (Citrobacter, 
Enterobacter, Proteus, Pseudomonas) 11 36,7 

Candida ցեղի սնկեր >106 կոնց. 26 86,7 

 
Վերլուծելով արտաաղիքային տեղակայման կանդիդոզով հիվանդների աղիքների 

պարունակության լանդշաֆտը, նկատվում է, որ 70% հիվանդների մոտ բացակայում են 
բիֆիդոբակտերիաները 10-8 նոսրացումում, 40% դեպքերում նկատվում է ակտիվ աղի-
քային ցուպիկի խտության նվազում մինչև 103, հետազոտվածների 16,7%-ի մոտ հայտ-
նաբերվել է S. aureus` 105 և ավելի խտությամբ, իսկ Enterobacteriaceae ընտանիքի միկրո-
օրգանիզմներ հայտնաբերվել են 36,7% դեպքերում (11 հիվանդի մոտ): Աղյուսակ 1-ի 
տվյալներից երևում է, որ Candida ցեղի սնկերի աճի հայտնաբերման հաճախականու-
թյունը աղիքների պարունակությունում գերազանցում է 106 և ավելի խտություններում 
86,7% դեպքերում, այսինքն` 26 հիվանդի մոտ, մինչդեռ նորման կազմում է 103: 
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Ներկայացված աղյուսակից երևում է, որ արտաաղիքային տեղակայման կանդի-
դոզի կասկածով հիվանդների մոտ նկատվում են աղիքային միկրոֆլորայի կազմի 
զգալի փոփոխություններ, ընդ որում առավել արտահատված շեղումներ հայտնա-
բերվել են Candida ցեղի սնկերի միկրոբային պոպուլյացիաներում: 

Միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ այս խմբում ընդգրկված 30 հիվանդից 25-ը 
աղիքային խանգարումներից բացի նշում էին նաև հետևյալ գանգատները` լեզվի 
լորձաթաղանթի վրա փառի առկայություն, այտուց, այրոցի զգացում, հետևաբար, 
նրանց մոտ աղիքային պարունակության հետազոտությանը զուգահեռ, անց է կաց-
վել նաև բկանցքի և լեզվի լորձաթաղանթի միկրոֆլորայի հետազոտություն: Մանրէ-
աբանական հետազոտության տվյալները ներկայացված են երկրորդ աղյուսակում: 
Ընդ որում, ընտրված հիվանդների մոտ Candida ցեղի սնկերի աճի առկայությունը 
հետազոտվող բիոտոպում գնահատվել է որպես առատ աճ: 

Աղյուսակ 2 
Բկանցքի և լեզվի լորձաթաղանթի միկրոֆլորայում Candida ցեղի սնկերի 

մասնաբաժինը (n=25) 
 

Բիոտոպի անվանումը 
Աճի հաճախականությունը 

Բացարձակ 
(abc) 

% 

Բկանցք 20 80 

Լեզվի լորձաթաղանթ 21 84 
 

Ներկայացված աղյուսակի տվյալները վկայում են Candida ցեղի սնկերի առատ 
աճի առկայությունը բկանցքի և լեզվի լորձաթաղանթի մանրէաբանական հետազո-
տության արդյունքում (80-84%): Պետք է նշել, որ 3 հիվանդի մոտ, բացի վերոնշյալ 
տեղակայումից, Candida ցեղի սնկեր հայտնաբերվել են նաև խորխում (105 խտութ-
յամբ): Մեկ հիվանդի մոտ, չնայած աղիքների միկրոֆլորայում Candida ցեղի սնկերի 
առկայությանը 106 կոնցենտրացիայով, բկանցքի և լեզվի միկրոֆլորայում Candida 
spp. չի հայտնաբերվել: Իսկ 5 հիվանդի մոտ հայտնաբերվել է նաև S.aureus ինչպես 
աղիքների, այնպես էլ բկանցքի միրոֆլորայում: 

Ինչ վերաբերում է պերիանալ շրջանի միկրոֆլորայի հետազոտությանը, ապա, 
պետք է նշել, որ բոլոր հիվանդների մոտ հայտնաբերվել են Candida ցեղի սնկեր` 
զգալի քանակությամբ ինչպես հետազոտվող բիոտոպում, այնպես էլ աղիքային պա-
րունակությունում: 

Այսպիսով, աղիքային միկրոֆլորային զուգահեռ մեր կողմից հետազոտվել են 
նաև տվյալ հիվանդների մոտակա և հեռակա լորձաթաղանթները: Աղիքների մո-
տակա և հեռակա լորձաթաղանթների միկրոֆլորայի մանրէաբանական հետազո-
տությամբ պարզվեց, որ Candida ցեղի սնկեր զուգահեռ հայտնաբերվել են 86,7% 
հիվանդների աղիքների միկրոֆլորայում և 80-84% բերանի խոռոչի և լեզվի 
լորձաթաղանթներում: Մանրէաբանական հետազոտությունը ապացուցեց, որ 
աղիքային պարունակությունում Candida ցեղի սնկերի առկայության դեպքում՝ 106 
և ավել խտությամբ, հնարավոր է մոտակա և հեռակա լորձաթաղանթների կան-
դիդոզային ախտահարում:  
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ЧАСТОТА ВЫСЕВАЕМОСТИ ГРИБОВ РОДА CANDIDA  

ПРИ ВНЕКИШЕЧНЫХ ПОРАЖЕНИЯХ 
 

Н.Н. Аветисян(1), А.Дз. Амбарцумян(2)  
 

 Национальный центр по контролю и профилактике инфекционных заболеваний 
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ЕГМУ, Кафедра эпидемиологии(2) 
 

Ключевые слова: микробиоценоз, грибы рода Candida, кишечные заболевания, внеки-
шечный кандидоз  

 
РЕЗЮМЕ 
В наши исследования были вовлечены 30 пациенов с нарушениями кишечной 

микрофлоры, у которых из кишечного содержимого были высеяны грибы рода Candida в 
концентрации 106 и более. Параллельно с кишечной микрофлорой у данной группы была 
исследована микрофлора ближайших и дальных слизистых оболочек: языка, зева, ануса. 
У 86,7% пациентов из указанных слизистых были высеяны грибы рода Candida.  
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FREQUENCY OF THE ISOLATION OF THE FUNGI CANDIDA FROM 
EXTRAINTESTINAL MUCOSA 

 
N.N. Avetisyan(1), A.Dz. Hambardzumyan(2) 

 
National Center for Prevention & Control of Infectious Diseases Yerevan Branch №2(1),  

YSMU, Department of Epidemiology(2) 
 

Keywords: microbiocenosis, fungi of the genus Candida, intestinal disease, extra-intestinal 
candidiasis  

 
SUMMARY 
 

In our studies involved patients with disorders of the intestinal microflora, from the 
intestinal contents of which were inoculated Candida species at a concentration of 106 or more. 
In parallel with the intestinal microflora in this group was studied microflora of closest and 
furthest mucous membranes: tongue, throat and anus. In 86,7% of patients in the mucous 
membranes were seeded fungi of the genus Candida. 
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ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ  
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

 
Ս.Վ. Գզրարյան 

 
ԵՊԲՀ, Առողջապահության կառավարման և տնտեսագիտության ամբիոն 

 
Բանալի բառեր. առողջապահական ռեսուրսներ, արդյունավետություն, համալիր 

գնահատում, բուժօգնության մատչելիություն և որակ 
 
 
Ներածություն. Առողջապահական ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետու-

թյան գնահատումը մարզային մակարդակում կատարվել է հաշվի առնելով առողջա-
պահության ոլորտի առանձնահատկությունները, որտեղ գերակա է համարվում սո-
ցիալական էֆեկտը [1,3]: Դա է պատճառը, որ ռեսուրսների արդյունավետ օգտա-
գործման գնահատման ժամանակ հաշվարկվում է ոչ միայն տնտեսական էֆեկտը, 
այլ նաև բժշկական և սոցիալական էֆեկտները: 

Այս մոտեցման իրականացման համար գնահատվել է տարբեր ցուցանիշների 
փոխհարաբերությունը ըստ երեք չափանիշների. 

 անվճար բուժօգնության մատչելիություն. 
 ռեսուրսներով ապահովվածության մակարդակը (ֆինանսական, կադրային). 
 անվճար բուժօգնության որակը (բնակչության առողջության ցուցանիշները): 
Գեղարքունիքի մարզի բնակչությանը ցուցաբերվող անվճար բուժօգնության 

համար օգտագործված ռեսուրսների արդյունավետության գնահատման համար 
օգտագործված չափանիշները և ցուցանիշները ընտրվել է ըստ պրոֆեսոր Ֆլեկովի 
մշակած մեթոդի:  

Արդիականություն. Բուժօգնության մատչելիությունը հանդիասնում է անվճար 
բուժօգնության ցուցաբերման ժամանակ ռեսուրսների օգտագործման արդյունա-
վետության աուդիտի կարևոր չափանիշներից մեկը [4,5]: մեր կողմից գնահատվել է 
Գեղարքունիքի մարզի բնակչության բուժօգնության մատչելիությունը անվճար 
բուժօգնության նպատակային ծրագրի կատարման շրջանակներում: Բուժօգնության 
մատչելիության բնութագրման հիմնական ցուցանիշը հանդիսանում է բուժօգնու-
թյան նորմատիվային ծավալների կատարումը [2]:  

Նպատակը. Առողջապահական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման 
հիման վրա մշակել կառավարչական որոշման ընդունման նոր մոտեցում: 

Խնդիրները. Վերլուծության ենթարկել Գեղարքունիքի մարզի պետական 
նպատակային ծրագրի (ՊՆԾ) շրջանակներում բուժօգնության ծավալների փաստա-
ցի կատարողականը ըստ շտապ անհետաձգելի բուժօգնության տեսակի: 
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1.  Վերլուծության ենթարկել Գեղարքունիքի մարզի ՊՆԾ շրջանակներում 
բուժօգնության ծավալների փաստացի կատարողականը ըստ ամբուլատոր-պոլիկլի-
նիկական ծառայության տեսակի: 

2. Վերլուծության ենթարկել Գեղարքունիքի մարզի ՊՆԾ շրջանակներում բուժ-
օգնության ծավալների փաստացի կատարողականը ըստ հիվանդանոցային բուժօգ-
նության ծառայության տեսակի: 

3. Վերլուծության ենթարկել Գեղարքունիքի մարզի ՊՆԾ շրջանակներում բուժ-
օգնության ծավալների փաստացի կատարողականը ըստ ցերեկային ստացիոնար 
ծառայության տեսակի: 

Նյութն ու մեթոդները. Հետազոտությունն իրականացվել է գեղարքունիքի մարզի 
բուժպրոֆիլակտիկ հիմնարկներում: 

Մեր կողմից կատարվել է ցուցաբերվող բուժօգնության ծավալի ցուցանիշի փաս-
տացի կատարողականի համադրում նորմատիվային ցուցանիշների հետ 2007-
2011թթ. ժամանակահատվածի համար: Որպես առաջնակի նյութ կիրառվել է բուժ-
պրոֆիլակտիկ հիմնարկներում առկա տարեկան հաշվետվական ձևերը ըստ պետա-
կան նպատակային ծրագրի փաստացի կատարողականի:  

Ստացված արդյունքները և դրանց վերլուծությունը.  
Արդյունքում հայտնաբերվել է որոշակի ծավալների բուժօգնության տեսակների 

անհամապատասխանություն (գծ. 1,2,3): 
 

 
 

Գծապատկեր 1. ՊՆԾ-ի շրջանակներում բուժօգնության ծավալների փաստացի 
կատարողականի վերլուծություն ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բուժօգնության 

տեսակի համար (1 բնակչի հաշվով) 
 

2010 2011 2012

2.9
3.1 3.2

4.2 4.2
4.5

Գեղարքունիքիմարզ

Միջին հանրապետական
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Գծապատկեր 2. ՊՆԾ-ի շրջանակներում բուժօգնության ծավալների փաստացի 
կատարողականի վերլուծություն հիվանդանոցային բուժօգնության տեսակի համար 

(10 000 բնակչի հաշվով) 
 
 
 

 
 

Գծապատկեր 3. ՊՆԾ-ի շրջանակներում բուժօգնության ծավալների փաստացի 
կատարողականի վերլուծություն շտաբ բուժօգնության տեսակի համար  

(1000 բնակչի հաշվով) 
 

2010 2011 2012

32.8 32.7 32

24 24
26

Գեղարքունիքիմարզ

Միջին հանրապետական

2010 2011 2012

118.7
125.2

141.8

110.5 112.2
121.4

Գեղարքունիքիմարզ

Միջին հանրապետական
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Անհրաժեշտ է նշել, որ վերլուծության ենթարկվող ժամանակահատվածում ամ-
բուլատոր-պոլիկլինիկական օգնության ծավալը եղել է ցածր նորմատիվի հետ համե-
մատած: Մեկ բնակչին ընկնող հաճախումների թիվը համեմատած միջին հանրա-
պետական ցուցանիշի հետ նվազել է, որը կարելի է գնահատել որպես բացասական 
միտումներ: Այն վկայում է ամբուլատոր-պոլիկլինիկական օգնության ծավալների 
կրճատման մասին: Շտապ բուժօգնության ծավալները նույնպես համեմատած միջին 
հանրապետական ցուցանիշի հետ եղել են ցածր: Ցերեկային ստացիոնար բուժօգնու-
թյան ծավալները միտում ունեն նվազելու: Դրան հակառակ, ստացիոնար բուժ-
օգնության ծավալները միտում ունեն աճելու: Այս ամենը վկայում է մարզային 
առողջապահական համակարգի կառուցվածքային բարեփոխումների անարդյունա-
վետ մոտեցումների ներդրման մասին: 

Ըստ նորմատիվի բուժօգնության տարբեր չբալանսավորված ծավալները, ինչպես 
նաև ստացիոնար բուժօգնության ծավալների ավելացումը` առանց բուժօգնության 
տարբեր տեսակների ծավալների ավելացման մինչև նորմայի մակարդակը, բերում է 
անվճար բուժօգնության մատչելիության նվազեցման, հատկապես գյուղաբնակ 
բնակչության համար: Ունենալով Ծրագրերի ֆինանսավորման դեֆիցիտ, ավելի է 
դժվարանում և ոչ իրատեսական դառնում տարածքային առողջապահական համա-
կարգի վերակառուցման պլանների կատարողականը, որը վերջնական արդյունքում 
ազդում է բուժօգնության առանձին տեսակների ռեսուրսներով ապահովելու վրա: 

Պետական նպատակայնի ծրագրերի իրականացման մակարդակի համալիր 
գնահատման համար կիրառվել է փորձագիտական գնահատման մեթոդը: 

Չափանիշների և ցուցանիշների ընտրության ժամանակ հիմք է ընդունվել բուժ-
օգնության ծավալը և տեսակը, ինչպես նաև ՊՆԾ մեկ շնչի ֆինանսավորման 
նորմատիվը:  

Այն իրականացվել է երկու փուլով. 
Առաջին փուլում կատարվել է յուրաքանչյուր ցուցանիշի գնահատում` 

համեմատելով այն նորմատիվի հետ: Վերլուծությունը կատարվել է ըստ հետևյալ 
ցուցանիշների. 

1. Մարզի ՊՆԾ ֆինանսական ապահովումը 
 1 բնակչի հաշվով պետական ֆինանսավորման չափը 
 համապատասխան բուժօգնության տեսակի միավոր ծավալի փաստացի ծախսը 
 բուժօգնության համապատասխան ծավալի և տեսակի համար ՊՆԾ 

օգտագործման մակարդակը (%) 
2. Բուժօգնության տեսակների ծավալը 
 շտապ բուժօգնություն, արտահայտված կանչերով, հաշվարկված մեկ բնակ-

չի համար 
 ամբուլատոր-պոլիկլինիկական օգնություն, արտահայտված հաճախումների 

քանակով հաշվարկված մեկ բնակչի հաշվով 
 ստացիոնար օգնություն,արտահայտված մահճակալ-օրով, հաշվարկված մեկ 

բնակչի հաշվով 
 ցերեկային ստացիոնար բուժօգնություն, արտահայտված պացիենտ-օր, 

հաշվարկված մեկ բնակչի հաշվով: 
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Երկրորդ փուլում կատարվել է Գեղարքունիքի մարզում ՊՆԾ իրականացման 
մակարդակի համալիր գնահատական, օգտվելով հետևյալ սանդղակից (աղ. 1): 

 
Աղյուսակ 1 

Տարածքային միավորների բաշխման սանդղակ 
ըստ ՊՆԾ իրականացման մակարդակի 

 

Խումբ 
ՊՆԾ 

իրականացման 
մակարդակ 

Ցուցանիշի գնահատում 

միջին և բարձր 
գնահատական, % 

միայն բարձր 
գնահատական, % 

I բարձր (օպտիմալ) 70-100 45 և բարձր 
II միջինից բարձր 51-69 35-44 
III միջինից ցածր 41-50 31-34 

IV ցածր 40-ից ցածր 30-ից ցածր 
 
Այս աղյուսակի օգնությամբ իրականացվել է մարզային մակարդակով ՊՆԾ 

իրականացման մակարդակի համալիր գնահատում 2010-2012թթ. (գծ. 4,5): Ըստ 
փորձագիտական գնահատման մեթոդի, 1 բալը ցուցանիշի բարձր մակարդակն է, 
2`ցուցանիշի միջին մակարդակը, 3` ցուցանիշի բարձր մակարդակը: 

 

 
 

Գծապատկեր 4. Գեղարքունիքի մարզում բնակչությանը ցուցաբերվող անվճար 
բուժօգնության ՊՆԾ իրականացման մակարդակի համալիր գնահատում 

 
 
 
 

0 1 2 3

շտապ բուժօգնության կանչերի թիվը

ամբուլատոր այցելությունների թիվը

ստացիոնարում մահճակալ-օրերի …

ցերեկային ստացիոնարում …

շտապ բուժօգնության կանչերի թիվը

ամբուլատոր այցելությունների թիվը

ստացիոնարում մահճակալ-օրերի …

ցերեկային ստացիոնարում …

Ցուցանիշի նշանակության
փորձագիտական գնահատում 2012

Ցուցանիշի նշանակության
փորձագիտական գնահատում 2011

Ցուցանիշի նշանակության
փորձագիտական գնահատում 2010
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Գծապատկեր 5. Գեղարքունիքի մարզում ՊՆԾ իրականացման մակարդակի 
համալիր գնահատում 

 
Բարձր և միջին գնահատական ստացած ցուցանիշների տեսակարար կշիռը 

կազմել է 14,0%, որն ըստ բաշխման սանդղակի թույլ է տվել ՊՆԾ իրականացումը 
մարզային մակարդակում գնահատել որպես ցածր մակարդակ: Մեծաթիվ ցուցանիշ-
ների գնահատման սանդղակը եղել է ցածր (86,0%), բարձր մակարդակ բնութագրվել 
է մեկ բնակչին ընկնող շտապ օգնության կանչերի թիվը: 

2011թ.-ին մեծ թվով ցուցանիշներ գնահատվել են միջին, բարձր գնահատական 
ունեցել է միայն շտապ օգնության կանչերը և մեկ բնակչին ընկնող ամբուլատոր-
պոլիկլինիկական այցելությունների թիվը: Բարձր և միջին գնահատված ցուցանիշ-
ների տեսակարար կշիռը կազմել է 50,0%, որը ըստ բաշխման սանդղակի թույլ է 
տալիս մարզի ՊՆԾ իրականացման մակարդակը գնահատել ցածր մակարդակի: 

2012թ.-ին մեծ թվով ցուցանիշներ գնահատվել են միջին, բարձր գնահատական 
ունեցել է միայն շտապ օգնության կանչերը և մեկ բնակչին ընկնող ամբուլատոր-
պոլիկլինիկական այցելությունների թիվը: Ցածր մակարդակի վրա են եղել մեկ 
բնակչին ընկնող մահչակալ–օրերի թիվը և բուժօգնության հիմնական տեսակների 
մեկ միավոր ծավալի արժեքը: Բարձր և միջին գնահատված ցուցանիշների տեսա-
կարար կշիռը կազմել է 43,0%, որը ըստ բաշխման սանդղակի թույլ է տալիս մարզի 
ՊՆԾ իրականացման մակարդակը գնահատել միջինից ցածր: Բարձր գնահատական 
ստացած ցուցանիշների տեսակարար կշիռը կազմել է 14,0%, որը ՊՆԾ իրականաց-
ման մակարդակը գնահատում է ցածր: 

ՊՆԾ իրականացման ցուցանիշների միջին և բարձր մակարդակ բնութագրվել են 
միայն երկու ցուցանիշ` մեկ բնակչի հաշվով շտապօգնության կանչերը և ամբու-
լատոր-պոլիկլինիկական այցելությունների թիվը: Ցածր մակարդակի վրա է մնացել 
մեկ բնակչի հաշվով մահճակալ–օրերի թիվը, մեկ բնակչի հաշվով պացիենտ–օր 
ցերեկային ստացիոնարիօ համար, բուժման միջին տևողությունը, ինչպես նաև 
ստացիոնար և շտապօգնության միավոր ծավալի գինը ցուցանիշները: 

0 1 2 3

ՊՆԾ փաստացի ըստ շնչի
ապահովվածությունը

Բուժման միջին
տևողությունը

ՊՆԾ դեֆիցիտը (%) Ցուցանիշի նշանակության
փորձագիտական գնահատում
2012

Ցուցանիշի նշանակության
փորձագիտական գնահատում
2011

Ցուցանիշի նշանակության
փորձագիտական գնահատում
2010
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Համեմատած 2010թ.-ի հետ, մարզում ՊՆԾ իրականացումը վատացել է: Բարձր և 
միջին գնահատական ստացած ցուցանիշների տեսակարար կշիեը կազմել է 43,0%, որը 
թույլ է տալիս 2011թ. ՊՆԾ իրականացումը գնահատել միջինից ցածր մակարդակ: 

Այսպիսով, Գեղարքունիքի մարզու ՊՆԾ իրականացումմը չի կարելի համարել 
բալանսավորված: Ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում պահպանվել են. 

1. բարձր փաստացի ծավալ ռեսուրսածախս ստացիոնար օգնություն, բուժման 
միջին տևողության բարձր ցուցանիշով, մեկ մահճակալ-օրվա բարձր գին. 

2. բոլոր տեսակի բուժօգնությունների միավոր ծավալի արժեքի ցածր մակարդակ. 
3. ՊՆԾ դեֆիցիտ: 
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Ключевые слова: ресурсы здравоохранения, эффективность, комплексная оценка, 

качество и доступность медицинской помощи. 
 
РЕЗЮМЕ 
 

Использованные критерии и показатели для оценки эффективности ресурсов здраво-
охранения, используемых для оказания бесплатной медицинской помощи населению 
региона Гегаркуник, были выбраны в соответствии с методом, разработанным профессо-
ром Флековым. Доступность медицинской помощи является одним из основных крите-
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риев аудита эффективности использования ресурсов во время оказания бесплатной 
медицинской помощи.  

Следует отметить, что за анализируемый период объем амбулаторной помощи был 
ниже по сравнению с нормативом. В 2011 году количество посетителей снизился по 
сравнению с 2007г., что может рассматриваться как негативная тенденция. Это 
свидетельствует о снижении объема амбулаторно-поликлинической помощи. 

Объемы скорой помощи по сравнению со средним республиканским показателем 
также были низкими. Объемы медицинской помощи дневного стационара имеют 
тенденции к снижению, а объемы стационарной медицинской помощи – к росту. 

 Всё это свидетельствует о неэффективных подходах к реализации структурных 
реформ в региональной системе здравоохранения.  

 
 

 
INTEGRATED ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS  

OF THE USE OF HEALTHCARE RESOURCES 
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Keywords: health resources, efficiency, integrated assessment of the quality and availability 
of health care 

 
SUMMARY 
 

The used criteria and indicators for evaluating the effectiveness of health care resources for 
providing free medical care to the population of the region Gegharqunik, were selected in 
accordance with the method developed by Professor Flekov. Availability of medical care is one 
of the main criteria for audit of the use of resources during free medical care. 

It should be noted that during the period, which is under review, the volume of outpatient 
care was lower than the norm. In 2011, the number of visitors decreased compared to 2007, 
which can be viewed as a negative trend. This indicates a decline in the volume of outpatient 
care. 

The volumes of ambulance as compared to the national average index were low. The 
volumes of day hospital medical care tend to decrease, and the volume of inpatient care to 
grow. 

All this proves ineffective approaches to the implementation of structural reforms in the 
regional health care system. 
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ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԵՎ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ  
ԸՍՏ ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ 

 
Ս.Վ. Գզրարյան 

 
ԵՊԲՀ, Առողջապահության կառավարման և տնտեսագիտության ամբիոն 

 
Բանալի բառեր. բուժօգնության որակ և մատչելիություն, անհամապատասխան 

որակի բուժօգնություն, բուժօգնության ցուցաբերման դեֆեկտներ, սոցիոլոգիական 
հարցում 

 
 

Ներածություն. Բուժօգնության որակի գնահատման կարևոր չափանիշ է 
հանդիսանում պացիենտների բավարարվածության ուսումնասիրությունը և գնահա-
տումը: Բազմաթիվ հեղինակների հետազոտություններ հիմնավորում են, որ 
պացիենտի կարծիքի ուսումնասիրությունը պետք է դիտարկել որպես բուժօգնու-
թյան որակի գնահատման կարևոր ցուցանիշ: Ըստ Առողջապահության Համաշխար-
հային կազմակերպության սահմանման, ինչպես նաև ISO 9001:2008 ստանդարտների 
մշակման միջազգային խմբի կողմից սահմանված է, որ պացիենտի բուժօգնությունից 
բավարարվածության մակարդակի գնահատումը հանդիսանում է բուժօգնության 
որակի գնահատման կարևոր բաղադրիչ, այդ տվյալների բացակայությունը թույլ չի 
տալիս ամբողջությամբ գնահատել բուժօգնության որակը: 

Արդիականություն. Արդիական են այն հետազոտությունների կազմակերպումը, 
որոնք վերաբերում են բուժօգնության որակի արդյունքային բաղադրիչի վերլու-
ծությանը և գնահատմանը: 

Այս հետազոտությունը նվիրված է հենց այդ հիմնախնդրի լուծմանը [1,2,5]: 
Բարձր տեխնոլոգիական բուժօգնության տեսակը չնայած զարգացած է, սակայն այն 

ունի ցածր մատչելիություն: Պետությունը ի վիճակի չէ վճարել այդ ծառայությունների 
համար իր ամբողջ ծավալով: Պացիենտը պետք է ունենա որոշակի միջոցներ, որպեսզի 
կարողանա յադ ծառայությունների դիմաց կատարել վճարումներ [3,4,8]:  

Առողջապահական համակարգում բուժօգնության որակի գնահատման համար 
հաճախ օգտագործում են այնպիսի ցուցանիշներ, ինչպիսիք են հիվանդանոցային 
մահաբերությունը, վիարհատական ակտիվությունը, հիվանդանոցային մահաբերու-
թյունը, հոսպիտալիզացիայի ակտիվությունը, կրկնակի հոսպիտալիզացիայի ցուցա-
նիշը, հիվանդության քրոնիզացիայի մակարդակը: Անհրաժեշտ է նշել, որ սոցիոլո-
գիական հարցումները հանդիսանում են ստացիոնար բուժօգնության որակի գնա-
հատման առավել զգայուն ցուցանիշներ [6,9]: 

Այսպիսով, պացիենտի կարծիքի ուսումնասիրությունը բուժման արդյունքների, 
բուժանձնակազմի վերաբերմունքի, առողջապահական հիմնարկում գտնվելու պայ-
մանների վերաբերյալ հանդիսանում է կարևոր ցուցանիշներից մեկը բուժհիմնարկի 
մատուցած ծառայությունների որակը գնահատելու համար: 
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 Այսօր բուժօգնության որակը դիտարկվում է արդյունավետության, համապատաս-
խանության տարբեր տեսանկյուններից: Երբ խոսվում է առողջապահության նպատակի 
մասին, առաջին հերթին նկատի ունեն բնակչության առողջական վիճակի բարձրացում, 
մասնագիտացված բուժօգնության պահանջարկի բավարարում [7]: 

Հետազոտության նպատակն է եղել սոցիոլոգիական հարցման հիման վրա 
ուսումնասիրել բնակչության կարծիքը մատուցած ծառայությունների որակի և մատ-
չելիության վերաբերյալ: 

Սոցիոլոգիական հարցման հիմնական խնդիրներն են եղել. 
1. բուժօգնության ցուցաբերման կարգի առկա նորմատիվային-իրավական բա-

զայի վերլուծություն. 
2. պացիենտների գիտելիքների մակարդակի բնութագիրը առողջության պահ-

պանման ոլորտի վերաբերյալ. 
3. անհամապատասխան որակի բուժօգնության ցուցաբերման դեֆեկտների 

հիմնական պատճառների վերլուծություն ըստ սոցիոլոգիական հարցման տվյալների: 
Նյութն ու մեթոդները. Ընտրանքի ծավալը կազմել է 200 պացիենտ և 100 բուժաշ-

խատող: Հարցմանը մասնակցել են ամբուլատոր-պոլիկլինիկական և ստացիոնար 
հիմնարկներ դիմած պացիենտներ: Պացիենտների միջին տարիքը կազմել է 39,5±2,5 
տարի: Տարիքային խմբերը ունեցել են հետևյալ բաշխվածությունը (գծ. 1). 

 

 
 

Գծապատկեր 1. Պացիենտների բաշխումը ըստ տարիքային խմբերի 
 
Հարցման ենթարկվածների մեծ մասը կազմել են քաղաքաբնակները (80,0±2,5%), 

գյուղաբնակները կազմել են ընդամենը 14,5±2,5%: Հարցման ենթարկվածների 
22,0±2,5% ունեցել են բարձրագույն կրթություն, 7,0±1,5%` ոչ լրիվ բարձրագույն, 
46,5±2,7%` միջին մասնագիտական և 10,0±1,5%` ոչ լրիվ միջին: Հարցմանը մասնակ-
ցած պացիենտների գերակշիռ մասը եղել են իգական սեռի (գծ. 2): 
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Գծապատկեր 2. Պացիենտների բաշխումը ըստ սեռի 

 
 
Ըստ սոցիալական կարգավիճակի գերակշիռ մասը գործազուրկներ են 53,5±2,8%, 

աշխատողները կազմում են 24,5±2,5% և կենսաթոշակառուները` 22,5±2,4%( գծ. 3): 
 
 

 
Գծապատկեր 3. Պացիենտների բաշխումը ըստ սոցիալական խմբերի 

 
Ստացված արդյունքները և դրանց վերլուծությունը. Ըստ հետազոտության 

տվյալների, պացիենտների 59,0±2,8% բուժհիմնարկ դիմել է առնվազն մեկ անգամ, 
12,0±2,8%` տարվա մեջ մեկ անգամ, 19,0±2,6%` տարվա մեջ երկու անգամ և ընդա-
մենը 10,0±2,3%` երեք ամիսը մեկ անգամ: 

Բուժօգնության որակի ապահովման կարևոր ցուցանիշներից է բնակչության 
բժշկական ակտիվության մակարդակը, մասնավորապես առողջական վիճակի 
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արական
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ինքնագնահատման մակարդակը: Հարցմանը մասնակցած ռեսպոնդենտներից 
45,5%-ը իր առողջակաբն վիճակը գնահատել է բավարար, իսկ 40,1%-ը` լավ, 14,4%-
ը` անբավարար: Անհրաժեշտ է նշել, որ հարցվածների 56,6±2,5% եղել է բավա-
րարված բուժօգնության որակից, 23,7±1,7% գնահատել են բացասական, իսկ 
19,7±2,0% այդ հարցի վերաբերյալ չեն հայտնել իրենց կարծիքը: 

Այն հարցին, թե ինչն է նպաստում բուժօգնության որակի ապահովմանը, 
47,9±2,7% (t=2,7, P<0,01) գտնում է, որ որակի ապահովման գրավականը բուժպրոֆի-
լակտիկ հիմնարկների նյութատեխնիկական բազայի հագեցվածության բարձրա-
ցումն է, 41,8±2,8% (t=3,2, P<0,01)` անհրաժեշտ է կիրառել աշխատանքի որակի 
ապահովման տնտեսական մոտիվացիա և առողջապահական համակարգում փոխել 
վարձատրման սկզբունքները, 10,3±1,8% (t=3,9, P<0,001) առաջարկում է բուժանձնա-
կազմի ֆունկցիաների ռացիոնալ բաշխում: Հարցմանը մասնակցածների ընդամենը 
9,5%-ն է կորցրել վստահությունը բժշկության նկատմամբ: 

Հարցմանը մասնակցած բոլոր ռեսպոնդենտները համաձայն են, որ բուժօգնու-
թյան որակի վրա ազդում է միջին բուժանձնակազմի պատրաստվածության աստի-
ճանը կատարելու բժշկի նշանակումները: Ընդ որում, 73,5±2,5%-ը գտնում է, որ մի-
ջին բուժանձնակազմը կատարում է բժշկի նշանակումները, 26,5±2,5% համաձայն չէ 
այդ մտքի հետ (t=2,9, P<0,01):  

Պացիենտների իրական գիտելիքների մակարդակի և սոցիալական նկարագրի 
միջև առկա է հակադարձ համեմատական պատճառահեռևանքային կապ (r=-0,8, 
P<0,01): մեր կողմից հիմնավորվել է, որ կրթական մակարդակը ազդում է բուժօգնու-
թյան որակից պացիենտների բավարարվածության մակարդակի վրա (r=-0,8, P<0,01): 
Պացիենտները, որոնք ունեն միջին, միջին մասնագիտական կրթություն գործնակա-
նում իրազեկված չեն որպես պացիենտ իրենց իրավունքների վերաբերյալ և չեն ներ-
կայացրել որևէ դժգոհություն բուժօգնության որակի մակարդակից: բարձրագույն 
կրթությամբ անձինք ավելի հաճախ բավարարված չեն բուժօգնության որակից և 
ինչպես եղել է ըստ հարցման տվյալների, 55,0% հարցվածները կյանքում գոնե մեկ 
անգամ ունեցել են անհամապատասխան բուժօգնության որակի դեպք: 

Ըստ հարցմանը մասնակցածների կարծիքի, հիմնական պատճառը, դեֆեկտի 
առաջացման անհամապատասխան որակի բուժօգնության ցուցաբերման ժամանակ 
հանդիսանում է բժշկի ոչ հոգատար վերաբերմունքը (69,9±3,9%), հիվանդանոցի 
ցածր նյութատեխնիկական ապահովվածության մակարդակը (85,7±4,2%), բժիշկնե-
րի անբավարար որակավորման մակարդակը (55,0±2,2%), միջին բուժանձնակազմի 
ոչ հոգատար վերաբերմունքը (40,0±3,2%), բուժհիմնարկի անհամապատասխան սա-
նիտարահակահամաճարակային պայմանները (37,5±2,3%) (աղ. 1): 

Ինչպես վկայում են ստացված տվյալները, դեֆեկտների առաջացման հիմնական 
պատճառը ըստ պացիենտների կարծիքի, հանդիսանում է կառավարելի գործոններ, 
որոնցից կարող է ազատվել համապատասխան միջոցառումներ իրականացնելու 
պայմաններում:  
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Աղյուսակ 1 
Բուժօգնության որակի անհամապատասխանության պատճառների դասակարգումը 

 
Պատճառը Կարգ P±m 

Բժիշկների անուշադիր վերաբերմունք 1 69,9±3,9 

Հիվանդանոցի նյութատեխնիկական 
ապահովվածության մակարդակը 2 85,7±4,2 

Բժիշկների որակավորման  
ցածր մակարդակը 3 55,0±2,2 

Ոչ արդյունավետ բուժում 4 44,1±3,5 

Միջին բուժանձնակազմի  
անուշադիր վերաբերմունք 5 40,0±3,2 

Անբավարար սանիտարահակա-
համաճարակային պայմաններ 6 37,5±2,3 

 
Դեֆեկտների կառուցվածքի վերլուծությունը հաստատում է, որ պացիենտները 

բուժօգնություն ցուցաբերելու ժամանակ հաճախ ներկայացնում են գանգատներ, 
որոնք վերաբերում են բուժօգնության ոչ ժամանակին ցուցաբերմանը, ախտորոշման 
ուշացմանը:  

Անհամապատասխան բուժօգնության ցուցաբերման փաստի արձանագրության 
դեպքում, պացիենտների 59,5%-ը իր իրավունքների պաշտպանության համար 
առաջին հերթին կդիմեր բուժհիմնարկի ադմինիստրացիային, հետո դատարան, իսկ 
երրորդ դեպքում` մարզի առողջապահական մարմիններին (աղ. 2); 

Աղյուսակ 2 
Անհամապատասխան որակի բուժօգնության ցուցաբերման ժամանակ 

կոնֆլիկտային իրավիճակի լուծման ուղիների կառուցվածքը 
 

Կոնֆլիկտի լուծման ուղի Կարգ P±m 

Գլխավոր բժշկին 1 17,5±2,5 

Դատարան 2 15,2±2,3 

Մարզային առողջապահական մարմիններ 3 9,7±1,9 

Բաժանմունքի վարիչ 4 9,2±1,7 

 
Ընդ որում, մնացած 40,5% ռեսպոնդենտները չեն գտնում նպատակահարմար դի-

մել որևէ օղակի կոնֆլիկտային իրավիճակը լուծում տալու նպատակով, քանի որ 
նորմատիվային-իրավական բազան կատարյալ չէ (աղ. 3) : 
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Աղյուսակ 3 
Կոնֆլիկտային իրավիճակի լուծման ցանկության բացակայության  

պատճառների կառուցվածքը 
 

Պատճառներ Կարգ P±m 
Դատական պրոցեսների վրա անիմաստ 
ֆինանսական ծախսեր 

1 55,9±4,2 

Դատական պրոցեսի երկարատևություն 2 50,7±3,1 

Բուժաշխատողի որոշակի աստիճանի մեղա-
վորության դեպքում անկատար նորմատիվա-
իրավական դաշտի առկայություն 

3 49,6±2,7 

 
Այսպիսով, սոցիոլոգիական հարցման տվյալները հուշում են, որ առկա է իրա-

վական գրագիտության ցածր մակարդակ: Բուժօգնության որակի անհամապատաս-
խանության դեֆեկտների պատճառների կառուցվածքը բազմաբնույթ է: Առավել 
կարևոր տեղ են զբաղեցնում կառավարելի գործոնները. բուժանձնակազմի անուշա-
դիր վերաբերմունքը, բժիշկների անբավարար որակավորման մակարդակը: Հաս-
տատված է, որ որքան բարձր է պացիենտի սոցիալական մակարդակը և իրավական 
գրագիտությունը, այնքան ցածր է բուժօգնության որակից բավարարվածության 
մակարդակը: Հաճախ կոնֆլիկտները լուծվում են մինչդատական մակարդակում: 
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ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
ПО ДАННЫМ СОЦИАЛЬНОГО ОПРОСА 

 
С.В. Гзрарян 
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Ключевые слова: качество и доступность медицинской помощи, несоответственная 

медицинская помощь, дефекты оказания медицинской помощи, социальный опрос 
 
РЕЗЮМЕ  
Целью исследования является изучение мнения населения на региональном уровне о 

качестве услуг и доступности медицинской помощи на основе социального опроса. 
Главными проблемами социологического опроса были анализ нормативно-правовой базы 
степени оказания медицинской помощи, характеристика уровня знаний пациентов о 
секторе здравоохранения, а также данные социологического опроса, анализ основных 
причин дефектов оказания несоответствующей медицинской помощи.  

Оказалось, что правовая грамотность среди населения находится на низком уровне. 
Структура причин дефектов несоответствия качества здравоохранения многогранна. 
Наиболее важные контролируемые факторы: невнимательное отношение медицинского 
персонала, недостаточный уровень квалификации медиков. 

Было установлено, что чем выше уровень социальной и правовой грамотности 
пациента, тем ниже уровень удовлетворенности качеством медицинской помощи.  

 
 

THE ASSESSMENT OF THE AVAILABILITY AND QUALITY OF HEALTHCARE 
ACCORDING TO THE SOCIOLOGICAL SURVEY 

 
S.V. Gzraryan 

 
YSMU, Department of Health Management & Economics 

 
 

Keywords: quality and availability of healthcare, inadequate medical care, defects of 
provided medical care, sociological survey  

 
SUMMARY 
The aim of the investigation is the study of public opinion, at the regional level, on the 

quality of services and availability of healthcare based on a sociological survey. The main 
problems of a sociological survey were to analyze the normative and legal framework degree of 
provided healthcare, characteristics of the level of knowledge of patients about the health 
sector, as well as according to the survey data, the analysis of the main causes of defects in the 
provision of inadequate medical care.  

It turned out that the legal literacy of the population is at a low level. The structure of the 
defects causes of an inadequate healthcare quality is very versatile. The most important are the 
controllable factors: the carelessness of the medical personnel, lack of medical staff 
qualification.  

It has been found out that the higher is the level of social and legal awareness of the patient 
the lower is the level of satisfaction with the quality of healthcare. 
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ՏՐԱՎՄԱՏԻԶՄԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԽՆԴԻՐԸ  
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

 
Ք.Թ. Գյուրջյան 

 
ԵՊԲՀ, Համաճարակաբանության ամբիոն 

 
Բանալի բառեր. տրավմատիզմ, կանխարգելում, համաճարակաբանական վերա-

հսկողություն, վնասվածքներ, վաղաժամ մահացություն: 
 
 
Ներածություն. Տրավմատիզմը առողջության համար սպառնալիք է աշխարհի 

բոլոր երկրներում: Ըստ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության 
(ԱՀԿ) տվյալների` աշխարհում յուրաքանչյուր տարի ավելի քան 5 մլն մարդ է մա-
հանում տարբեր տեսակի վնասվածքների արդյունքում, իսկ շատ ավելի մեծ թվով 
մարդիկ հաշմանդամ են դառնում ամբողջ կյանքում [4,5]: Հաշվի առնելով ժամանա-
կակից միտումները` ենթադրվում է, որ ապագա տասնամյակի ընթացքում հատկա-
պես ցածր և միջին համախառն արդյունք ունեցող երկրներում տրավմատիզմի գլո-
բալ «բեռը» բավականին մեծ չափով կաճի: Չնայած այս խնդրի աճող նշանակու-
թյանը` շատ քիչ պետություններ տրավմատիզմի կանխարգելման քաղաքականու-
թյուն, ռազմավարություն կամ գործողությունների պլան ունեն: 

Եվրոպական տարածաշրջանում տրավմատիզմը մահվան հիմնական պատճառ-
ների շարքում երրորդ տեղն է զբաղեցնում` առաջին երկու տեղերում թողնելով 
սրտանոթային հիվանդություններն ու քաղցկեղը [4,5]:  

Արդիականություն. Տրավմատիզմը լուրջ սպառնալիք է տնտեսական և սոցիալա-
կան զարգացման համար [8]: Տարեցների շրջանում մահվան հիմնական պատճառ-
ներից է վայր ընկնելը, իսկ 5-29 տարեկան տարիքային խմբում` ճանապարհա-
տրանսպորտային պատահարների (ՃՏՊ) հետևանքով առաջացած վնասվածքները 
[10]: Հենաշարժիչ համակարգի վնասվածքները և դրանց հետևանքները համարվում 
են ժամանակավոր անաշխատունակության և հաշմանդամության հիմնական պատ-
ճառներից մեկը [3,6]: Չնայած վերջին տարիներին վնասվածքների բուժման ուղղութ-
յամբ էական ձեռբերումներին, այնումանեայնիվ, հենաշարժիչ համակարգի վնաս-
վածքները դեռևս համարվում են կարևորագույն բժշկասոցիալական խնդիր:  

Խիստ մտահոգիչ են նաև աշխարհում մանկական տրավմատիզմի տարածվա-
ծության տվյալները [9]: Յուրաքանչյուր տարի մինչև 18 տարեկան ավելի քան 830 000 
երեխա և դեռահաս մահանում է ոչ կանխամտածված տրավմատիզմի արդյունքում: 
ՃՏՊ-ների ու ջրահեղձության հետևանքով առաջացած վնասվածքներին բաժին է 
հասնում մանկական տրավմատիզմի բոլոր դեպքերի մոտավորապես կեսը: Վնաս-
վածքները` կապված ՃՏՊ-ների և բարձրությունից ընկնելու հետ, համարվում են 
մանկական հաշմանդամության հիմնական պատճառ: Յուրաքանչյուր տարի ՃՏՊ-
ների արդյունքում մահանում են ավելի քան 260 000 երեխա:  

2014 թվականի օգոստոսի 4-ին ԱՀԿ Եվրոպական տարածաշրջանի կոմիտեի 
կողմից 2005-2014թթ. ընթացքում տրավմատիզմի վերաբերյալ ներկայացված հաշ-
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վետվությունը հիմնավորում է տրավմատիզմի կանխարգելման ուղղության ռազմա-
վարական գործողուղղություններ մշակելը և տրավմատիզմի տարածվածության 
վերաբերյալ համապարփակ տեղեկատվական համակարգ ունենալը [7,8]:  

Նպատակն ու խնդիրները. ՀՀ-ում, ինչպես նաև ամբողջ աշխարհում, տրավմա-
տիզմը հանրային առողջապահության համար լուրջ խնդիր է, և աշխատանքի նպա-
տակն է` տրավմատիզմի կանխարգելման ուղղությամբ մշակել և գործադրել համա-
ճարակաբանական հսկողության համակարգ: Սույն նպատակը իրականացնելու հա-
մար անհրաժեշտ է. 

1. Ուսումնասիրել տրավմատիզմի համաճարակաբանությունը Հայաստանի 
Հանրապետությունում և արտերկրում: 

2. Կատարել տրավմատիզմի մահացության և հիվանդացության համաճարակա-
բանական վերլուծություն: 

3. Վերանայել և մշակել նոր հաշվետվական ձևեր` տրավմատիզմի արդյունա-
վետ գրանցման և հաշվառման նպատակով:  

4. Մշակել ստանդարտներ տրավմատիզմի համաճարակաբանական հսկողու-
թյան համար: 

Նյութն ու մեթոդները. Ուսումնասիրվել են ՀՀ-ում 2009-2012 թվականներին 
տրավմատիզմով պայմանավորված մահացության ցուցանիշները: Համաճարակա-
բանական ուսումնասիրության և վերլուծության հիմքում օգտագործվել են ՀՀ ազգա-
յին վիճակագրական ծառայության, ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ տեղեկատվական վերլուծական 
հանրապետական կենտրոնի, ՀՀ ճանապարհային ոստիկանության վիճակագրական 
տվյալները: Օգտագործվել են տեղեկատվավերլուծական, վիճակագրական, համա-
ճարակաբանական մեթոդները:  

Ստացված արդյունքները և դրանց վերլուծությունը. Ուսումնասիրության 
արդյունքները ցույց տվեցին, որ ՀՀ-ում առկա վիճակագրական հաշվառման և 
հաշվետվության ձևերում վնասվածքների վերաբերյալ տվյալները ներկայացվում են 
«վնասվածքների, թունավորումների և այլ արտաքին պատճառների ազդեցության 
հետևանքների» սյունակով և դա բավարար չափով չի արտացոլում վնասվածքների 
իրավիճակը ՀՀ-ում: Բավարար մակարդակով չի գործում տրավմատիզմի համաճա-
րակաբանական հսկողության համակարգ, ուստի չի հաջողվում ամբողջ ծավալով 
իրականացնել վնասվածքների մակարդակի, տարածվածության, բնույթի, աճի մի-
տումների ուսումնասիրություն: Յուրաքանչյուր տարի ավելի քան 1200 մարդ 
մահանում է այս կամ այլ տեսակի վնասվածքների, թունավորումների և այլ արտա-
քին պատճառների ազդեցության հետևանքների արդյունքում: ՀՀ-ում վնասվածք-
ների, թունավորումների և այլ արտաքին պատճառների ազդեցության հետևանքների 
պատճառով մահացությունը զբաղեցնում է 4-րդ տեղը և բնակչության աշխատունակ 
տարիքային խմբի մահացության հիմնական պատճառներից մեկը հանդիսանում է 
տարբեր տեսակի վնասվածքները: Մահացության կառուցվածքում տրավմատիզմով 
պայմանավորված մահացության ցուցանիշը դեռևս ունի աճման միտում և 2011 
թվականին կազմել է 4,9%: 
  



42 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Գրաֆիկ 1. Վնասվածքներից, թունավորումներից և արտաքին պատճառների 

ներգործության որոշ այլ հետևանքներից մահացության ցուցանիշները Հայաստանի 
Հանրապետությունում 2009-2012 թթ. 

 
ՀՀ-ում 2009 թվականից մինչև 2012 թվականը վնասվածքներից, թունավորումնե-

րից և արտաքին պատճառների ներգործության որոշ այլ հետևանքներից 100 000 
բնակչի հաշվով գրանցված են բնակչության մահացության հետևյալ ցուցանիշները` 
2009 թվականին` 37,67, 2010 թվականին` 38,36, 2011 թվականին` 41,7, 2012 
թվականին` 44,94 (Գրաֆիկ 1): ՀՀ-ում վնասվածքներից, թունավորումներից և այլ 
արտաքին պատճառների ազդեցության հետևանքներից մահացության ցուցանիշնե-
րը ավելի բարձր են արական սեռի մոտ և մահվան բարձր ցուցանիշներ գրանցվում 
են 70 և բարձր տարիքային խմբում:  

ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից հաստատված հաշվառման և 
հաշվետվության ձևանմուշների մեջ «վնասվածքների, թունավորումների և արտա-
քին պատճառների ներգործության որոշ այլ հետևանքներից» սյունյակում ներկայաց-
ված տվյալները բավարար չափով չեն արտացոլում ճանապարհատրանսպորտային 
և տարբեր վնասվածքների իրավիճակը [1,2]:  

ՀՀ-ում վերջին 10 տարիների ընթացքում ՃՏՊ-ների հետևանքով առաջացած 
վնասվածքներից մահացել է 3252 մարդ և բարձր մահացության ցուցանիշներ 
գրանցվել են 15-29 տարիքային խմբում: 

Եզրակացություն. Ելնելով վերը նշվածից, ՀՀ-ում անհրաժեշտ է զարգացնել 
տրավմատիզմի համաճարակաբանական հսկողության համակարգ, որը հնարավո-
րություն կտա ոչ միայն չափել տրամադրվող բժշկական ծառայությունների որակը, 
ուղղակի և անուղղակի ծախսերը, այլև վերլուծելով վնասվածքների՝ ըստ ծանրու-
թյան աստիճանի, տարիքի, սեռի տարածվածության տվյալները, կանխատեսել 
տրամադրվող բժշկակական ծառայությունների կարիքը, մարդկանց աշխատանքից 
բացակայելու ժամանակահատվածը, կյանքի որակի ակնկալվող փոփոխությունները 
և այլն: Այդ արժեքավոր տեղեկատվությունը առողջապահության նախարարությունը 
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կարող է օգտագործել նաև տրավմատիզմի կանխարգելմանն ուղղված փաստերի 
վրա հիմնված ռազմավարությունների մշակման նպատակով, ինչպես նաև տրավ-
մատիզմի կանխարգելման գերակայությունները սահմանելիս:  
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ная смертность. 
 
РЕЗЮМЕ 
 

Одной из важнейших проблем общественного здравоохранения является бремя 
травматизма. Актуальность данной проблемы обуславливается преждевременной 
смертностью и инвалидизацией населения, экономическим ущербом страны из-за 
временной утраты трудоспособности. Целью данного исследования является форми-
рование системы эпиднадзора за травматизмом. Для реализации данной цели были 
изучены действующие статистические формы учета, эпидемиология травматизма за 
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2009-2012гг. В результате было выяснено, что в структуре смертности населения 
смертность от травм, отравлений и внешних причин занимает 4-ое место и 
наблюдается тендеция увелечения. Высокие показатели смертности от травм, 
отравлений и внешних причин регистируются среди мужчин, а более высокие 
показатели смертности возрастной группе старше 70 лет.  

Создание системы эпиднадзора за травматизмом поможет оценить масштаб 
данной проблемы и разработать соответствующие мероприятия по профилактики 
травматизма. 

 
 

THE PROBLEM STATISTICAL REGISTRATION OF INJURIES  
IN REPUBLIC OF ARMENIA 
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SUMMARY 
 

One of the most important public health problems is the burden of injuries. The urgency of 
this problem is caused by premature mortality and disability of the population, the country's 
economic losses due to a temporary disability. The aim of this study is to develop a surveillance 
system for injuries. To achieve this goal, statistical reporting forms and the epidemiology of 
injuries for 2009-2012 were studied. As a result, it was found that in the structure of mortality 
in Armenia deaths from injuries, poisoning and external causes takes 4th place and observed 
increasing tendency. High mortality rates from injuries, poisoning and external causes are 
reported in men, and higher mortality rates are reported in age group over 70 years. 

Creating a system of injury surveillance will help to assess the scale of the problem and to 
develop appropriate measures to prevent the injuries. 

 
 

 

  



45 
 

ԿԵՆՍԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ  
ՍՈՑԻԱԼ-ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Ս.Հ. Դավթյան 

 
ԵՊԲՀ, Հասարակագիտական առարկաների ամբիոն 

 
Բանալի բառեր. իրազեկված համաձայնություն, գիտափորձ, սկզբունքներ, 

հռչակագիր, արժանապատվություն, իրավունքներ 
 

 
Առաջադեմ մարդկությունն այսօր անհանգստացած է գիտական առաջընթացի 

բարոյական հանդուրժողականության առիթով: Ավելի ու ավելի է կարևորվում 
գիտության և տեխնիկայի ընդհանուր արժեքների և չափանիշների, ստանդարտների 
մշակման անհրաժեշտությունը: 

UNESCO-ն առաջատար դեր է խաղում միջազգային նման ստանդարտների մշակ-
ման և դրանց կիրառման գործում: Էթիկայի և բիոէթիկայի ոլորտի խորհրդակցական 
մարմինները՝ Բիոէթիկայի միջազգային կոմիտեն, Բիոէթիկայի միջկառավարական 
կոմիտեն, Գիտության և տեխնոլոգիաների համաշխարհային հանձնաժողովը կոչ-
ված են օժանդակելու UNESCO-ի մանդատի կիրարկմանը՝ ստանդարտների մշակ-
ման, դրանց իրականացման համար հնարավորություն ստեղծելու և հասարակու-
թյան ամենալայն շերտերի կողմից այդ խնդրի կարևորության գիտակցման 
բնագավառում [4]: 

Կենսաբժշկական գիտությունների ահագնացող ուժն ու հզորությունը բարձրաց-
նում են սոցիալ-փիլիսոփայական, էթիկական նոր հարցեր. գիտնական-փորձար-
կողի, բժշկի և հիվանդի, մարդու և հասարակության հարաբերություններում ո՞րն է 
ճիշտ, որն է սխալը, որն է բարոյական, որը՝ չարիք: 

1969թ. հունիսի 16-ին Հարվարդի բժշկական դպրոցի անեսթեզիոլոգիայի ամբի-
ոնի պրոֆեսոր Հենրի Բիչերը (Неnrу Веесhеr) հրատարակեց «Էթիկան և կլինիկական 
հետազոտությունները» հոդվածը «Անգլիական բժշկագիտական նոր ամսագրում», 
որում ուշադրություն էր հրավիրում այն բանի վրա, որ զանգվածային գիտափորձեր 
են կատարվում մարդկանց (հիվանդների) մասնակցությամբ՝ առանց նրանց նախ-
նական համաձայնությունը ունենալու, առանց նրանց կարծիքը հաշվի առնելու, 
առանց նրանց նույնիսկ տեղեկացնելու... [2]: 

20-րդ դարի կեսերին տեղի ունեցած անմարդկային իրադարձությունները, որ 
առնչվում էին մարդկանց մասնակցությամբ անցկացվող կենսաբժշկագիտական գիտա-
փորձերին, նորից ստիպեցին մարդկությանը վերանայելու և վերաիմաստավորելու այն 
դերը, որ գիտնականը կարող է ունենալ հասարակության կյանքում. անհրաժեշտ էր 
նաև անդրադառնալ գիտնականի բարոյական ու քաղաքացիական պատասխա-
նատվության հարցերին: 

1947թ. Նյուրնբերգյան ռազմական դատարանը (տրիբունալը) բացահայտեց նա-
ցիստական 23 բժիշկների կողմից համակենտրոնացման ճամբարներում բանտար-
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կյալների մասնակցությամբ անցկացվող անթույլատրելի, անմարդկային «գիտափոր-
ձերի» փաստեր։ 

Բացահայտվեց նաև, թե ի՜նչ անհուսալի, թույլ է մարդ արարածը պաշտպանված 
ա'յլ մարդկանց (առավել ևս բժիշկների) ոտնձգություններից [6]։ 

 «Պաշտպանվա՞ծ է արդյոք մարդ արարածը բժշկակենսաբանական գիտության 
վրիպումներից, գիտության նվաճումներն ի վնաս մարդկությանը կիրառելու 
հնարավորություններից», – հարցնում են բիոէթիկայի մասնագետները [8]: 

Նյուրնբերգյան դատավարության ընթացքում (1946-1947թթ.) ձևակերպվեց 
Նյուրնբերգյան կոդեքսը: 

Բժիշկ Լեո Ալեքսանդերը մշակեց և ներկայացրեց մարդու մասնակցությամբ 
անցկացվող բժշկական գիտափորձերի 6 սկզբունք, որին ռազմական դատարանն 
ավելացրեց ևս մի քանիսը [5]. 
 գիտափորձերին մասնակցելու կամավոր համաձայնության սկզբունքը. 
 մասնակիցների նկատմամբ ճնշում չգործադրելու սկզբունքը. 
 մասնակիցների նկատմամբ ճնշում չգործադրելու սկզբունքը. 
 գիտափորձերի ոչ միայն գիտական, այլև հումանիտական հիմնավորվածութ-

յան սկզբունքը. 
 փորձարկմանը մասնակցելու ռիսկի և հնարավոր (հավանական) բարիքների 

օգուտների համապատասխանության սկզբունքը. 
 փորձարկվողների բարօրության, առողջության, արժանապատվության պաշտ-

պանության սկզբունքը և այլն: 
Նյուրնբերգի Կոդեքսի գաղափարները զարգացում ստացան Ժնևի Հռչակագրում 

(1948թ.), որն ընդունվեց ԲՀԸ Գլխավոր ասամբլեայում, և որը որպես բժիշկների 
գործունեության կարևոր սկզբունքներ հռչակեց՝ 
 մարդկությանը ծառայելը. 
 բարեխղճությունը. 
 հարգանքը մարդու արժանապատվության նկատմամբ: 
XX դարի 50-60-ական թվականներին մարդկությունն արձանագրեց մի նոր ողբեր-

գություն՝ կապված դեղագործության «նվաճումների» հետ. Գերմանիայում ծնվեց 
մարմնական այլանդակություններով ավելի քան 10.000 երեխա, որոնց մայրերը 
հղիության ընթացքում որպես քնաբեր ընդունել էին թալիդոմիդ: Ճապոնիայում 
գրանցվեցին զանգվածային թունավորման դեպքեր, որոնք առաջացել էին աղիների 
խանգարման դեմ ցուցված մեքսաֆորմ դեղամիջոցից: 

Տագնապ բարձրացրեց Համաշխարհային բժշկական ընկերակցությունը: 
Արդյունքում ընդունվեցին հռչակագրեր. 
մարդկանց մասնակցությամբ գիտափորձերի էթիկական սկզբունքները, որ ձևա-

կերպվեցին Ժնևի հռչակագրում, իրենց զարգացումն ունեցան Հելսինկիի Հռչակա-
գրում, որն ընդունվեց 1964թ., և որն առ այսօր, անընդհատ վերանայման ու վերա-
մշակման մեջ է [2]: 

80-ական թվականների վերջերին բժշկակենսաբանական գիտությունների բուռն 
զարգացման և դրանց գործնական կիրառման բացասական հետևանքների վտանգի 
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պայմաններում Եվրոպայի խորհուրդը որոշում է ընդունում համապատասխան հա-
մաեվրոպական փաստաթուղթ ստեղծելու վերաբերյալ. 1997թ.-ին ընդունվում է 
Կենսաբանության և բժշկության կիրառման առնչությամբ մարդու իրավունքների և 
արժանապատվության մասին կոնվենցիան, որի սկզբունքային դրույթն է մարդու 
կյանքի և առողջության հիմնարար իրավունքի պահպանում: Հիվանդի շահերը 
դրվում են հասարակության և գիտության շահերից վեր, իսկ բնակչության առողջու-
թյան վերաբերյալ պատասխանատվությունը կրում է կառավարությունը: Ինչպես 
կարդում ենք կոնվենցիայում, նոր տեխնոլոգիաների զարգացման արդյունքում ծա-
գող խնդիրների լուծման համար հասարակության բոլոր շերտերը քննարկումների և 
բանավեճերի միջոցով պետք է գտնեն բարոյաէթիկական և իրավաբանական առավել 
ընդունելի լուծումներ [7]: 

Իսկ 2005թ.-ին տեղի ունեցած UNESCO-ի գլխավոր խորհրդաժողովի 33-րդ նստա-
շրջանում ընդունվեց «Բիոէթիկայի և մարդու իրավունքների մասին» համընդհանուր 
հռչակագիրը, որի 17 սկզբունքների հետ համաձայնության էին եկել UNESCO-ի 
կազմում ընդգրկված 19 պետություն և որի հիման վրա ստեղծված բիոէթիկայի 
բազային կրթական ծրագրի փորձարկման համար «Համաձայնագիր» (Մեմորան-
դում) էր կնքվել նաև տողերիս հեղինակների հետ: Կատարված աշխատանքը 
առաջատար հոդվածի կարգավիճակով ամփոփվեց Իսրայելի «Բժշկություն և 
իրավունք» միջազգային ամսագրում [3]: 

Բիոէթիկայի մասնագետների, հումանիստ հոտազոտողների, գիտնականների, 
փորձագետների կարծիքով Նյուրնբերգյան Կոդեքսի և Ժնևի Հռչակագրի մասին 
այսօր պարզապես անհրաժեշտ է խոսելը նաև այն սենսացիոն, տհաճ տեղեկության 
պատճառով, որ տարածվեց աշխարհով մեկ վերջին շրջանում [1]: 

Ինչպես նշում է պրոֆ. Ռ.Ապրեսյանը, պարզվում է, որ 1946-48թթ. Ամերիկայի 
Միացյալ Նահանգները Գվատեմալայի հոգեբուժական կլինիկաների հիվանդների և 
բանտերի բանտարկյալների մասնակցությամբ անցկացնում էին այսպես ասած գի-
տափորձեր՝ առանց նրանց համաձայնությունն ունենալու, առանց նրանց տեղյակ 
պահելու, առանց իրազեկված համաձայնության: Նպատակը՝ ստուգել պենիցիլինի 
ազդեցությունը և հնարավորությունները վեներական հիվանդությունների բուժման 
ընթացքում: 700 տղամարդու գաղտնի, (առանց նրանց իմացության) տարբեր ճանա-
պարհներով (վարակված կանանց միջոցով կամ առանց նրանց) վարակել էին այդ 
հիվանդության վիրուսներով: Վարակված 700 հոգուն բաժանել էին մի քանի տարբեր 
խմբերի. մի խմբին տվել էին փորձարկվող պենիցիլինի համապատասխան պահանջ-
վող քանակությունը, մյուսին՝ բոլորովին, մի խմբին՝ կիսով չափ և այլն, և այլն [1]: 

Այդ մասին պատահական տեղեկանում է Մասաչուսեթս նահանգի պրոֆեսոր 
Սյուզեն Ռեվերբին՝ արխիվային նյութերը ուսումնասիրելիս և հայտնաբերած արտա-
ռոց փաստերն ու փաստաթղթերը անմիջապես տեղադրում իր կայքում ի լուր աշ-
խարհի: ԱՄՆ պրեզիդենտն ու Առողջապահության նախարարը (Health and Human 
Services Secretary) Kathleen Sebelius–ը Գվատեմալայի պրեզիդենտի հետ ունենում է 
...հեռախոսային բացատրություն, որի ընթացքում ԱՄՆ-ի անունից ներողություն են 
խնդրում Գվատեմալայի կառավարությունից և ժողովրդից: Նույնը կատարում է նաև 
ԱՄՆ պետքարտուղարը... 

Հատկանշական է, որ ԱՄՆ-ը միաժամանակ հանձնաժողովներ է ստեղծում, 
որոնք պետք է ուսումնասիրեն արտասահմանյան այլ, ամենայն հավանականութ-
յամբ, ավելի ճիշտ զարգացո՜ղ երկրներում Միացյալ Նահանգների անցկացրած գի-
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տափորձերի արդյունքները՝ նպատակ ունենալով մշակել այնպիսի մեխանիզմներ, 
որոնք կբացառեն կամ գոնե կպակասեցնեն նմանատիպ փորձարկումներում էթիկա-
կան նորմերի խախտումը: Ուրեմն ԱՄՆ-ը հանձնաժողով է ստեղծում ոչ թե պախա-
րակելու կամ պատժելու նման գործողություններ կատարելը, այլ առաջարկում է 
առնվազն նվազեցնել պատճառած վնասները... 

Ո՞ւր մնաց Նյուրնբերգյան կոդեքսը, ո՞ւմ համար ստեղծվեց, մշակվեց, ներկայաց-
վեց ու հաստատվեց [8]: 

Ուշադրության է արժանի այն, որ շատերի մոտ «զայրույթ» առաջացնում է ոչ թե 
այդ և նման տիպի բազմաթիվ փորձարկումների փաստն ինքնին, ընդհանրապես, այլ 
թե ինչպե՜ս են դրանք անցկացվում, փորձարկվողներից գաղտնի, առանց նրանց 
իրազեկված համաձայնությունն ստանալու, նրանց առողջությունը բացահայտ 
վտանգի ենթարկելով, հենց այդ ռեցիպիենտներին (ընտրված մարդկանց) ընդգրկելու 
անհրաժեշտության ակնհա՜յտ բացակայության պայմաններում: 
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РЕЗЮМЕ  
В статье дается социально-философский анализ биомедицинских испытаний. Чаще 

всего целью таких исследований является разработка и проверка новых лекарственных 
средств, предназначенных для диагностики и лечения заболеваний. 

Стремительный научно-технический прогресс в биомедицине был бы невозможен без 
проведения экспериментов, в ходе которых участвующие в них люди (испытуемые) 
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подвергаются тем или иным – физическим либо психологическим-медицинским 
вмешательствам. 

Анализируются также вопросы информированного согласия, факты грубого 
нарушения прав и достоинства человека. 

 
 
SOCIAL-PHILOSOPHICAL ANALYSES OF BIOMEDICAL EXPERIMENTS 
 

S.H. Davtyan 
 

YSMU, Department of Social Sciences 
 
Keywords: informed consent, experimentation, principles, declaration, dignity, rights 
 
SUMMARY 
 

In this article we can find social-philosophical analyses of biomedical experiments, as well 
studies of informed consent, dignity and rights of human being.  

The ever-increasing power of modern biomedical sciences and the complex, sociological 
settings in which it is practiced raise new social philosophical, ethical questions concerning 
what is just, what is good, what is right in behavior of researchers, scientist, of doctors and 
patients, of individuals and of society. 
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ԳԵՐԱԿԱ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐՈՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ  
ԱՂՏՈՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՄԱՐԶԵՐՈՒՄ 
 

Ն.Ս. Թադևոսյան, Ս.Ա. Մուրադյան, Ս.Բ. Պողոսյան, Բ.Գ. Խաչատրյան,  
Ա.Ն. Ճանճապանյան, Ն.Բ. Գևորգյան, Ա.Ա. Գուլոյան, Թ.Լ. Բաբայան,  

Ս.Հ. Տեր-Զաքարյան  
 

ԵՊԲՀ, ԳՀԿ, Շրջակա միջավայրի հիգիենայի և թունաբանության լաբորատորիա  
 

Բանալի բառեր. շրջակա միջավայրի օբյեկտներ, աղտոտում, մոնիթորինգ, քլոր-
օրգանական թունաքիմիկատները, մակերևույթաակտիվ նյութեր, հնարավոր մուտա-
գեն բաղադրիչներ, առողջություն 

 
 

Ներածություն. Ներկայումս կենսոլորտի վրա տեխնածին գործոնների օրեցօր աճող 
ազդեցության պայմաններում շրջակա միջավայրի որակի գնահատումը դառնում է 
առաջնային և հույժ կարևոր խնդիր: Ժամանակակից արդյունաբերության և 
գյուղատնտեսության ինտենսիվ զարգացումը, մեծ ծավալներով տարբեր տեսակի 
քիմիական միացությունների կիրառումը մեծացնում են շրջակա միջավայրի աղտոտ-
վածության «բեռը» տարբեր կայուն քիմիական նյութերով՝ բույսերի պաշտպանության 
բազմաթիվ քիմիական միջոցներով, ծանր մետաղների աղերով, մակերևույթաակտիվ 
նյութերով (ՄԱՆ) և այլն [8-9]: Տարբեր միացությունների և առանձնապես կայուն 
օրգանական աղտոտիչների (ԿՕԱ) աննշան քանակները, որոնք մի քանի մակարդակով 
ավելի ցածր են թույլատրելի սահմանային խտություններից, կուտակվելով ջրում, օդում, 
հողում, սննդամթերքում, կարող են առաջացնել բնական միջավայրի էական փոփոխու-
թյուններ, անբարենպաստ ազդեցություն ունենալով մարդու առողջական վրա  ̀
էմբրիոտոքսիկ, գոնադոտոքսիկ և մուտագեն էֆեկտների, վերարտադրողական խան-
գարումների տեսքով [2,3,10,13]: Նման բացասական հետևանքների տեսանկյունից, որ-
պես ժամանակակից առողջապահական լուրջ խնդիր առավել վտանգավոր են 
էնդոկրին համակարգի քայքայիչները, որոնց շարքին դասվում են ԿՕԱ-ը, քլորօրգանա-
կան թունաքիմիկատները (ՔՕԹ) [11,14,15]: 

Արդիականություն. Որպես տնտեսության առաջատար ճյուղ Հայաստանում 
գյուղատնտեսության զարգացմանը մեծ ուշադրություն է դարձվում: Սակայն հայտ-
նի է, որ գյուղմթերքի ծավալների մեծացմանն անհնար է հասնել առանց բույսերի 
պաշտպանության քիմիական միջոցների լայն կիրառմամբ, ինչն էլ իր հերթին ան-
խուսափելիորեն հանգեցնում է շրջակա միջավայրի աղտոտվածության մակարդակ-
ների բարձրացմանը ու որպես հետևանք՝ առողջապահական, բնապահպանական 
խնդիրների առաջացմանը: Հարկ է նշել, որ քիմիական անվտանգության, մարդու 
առողջության և շրջակա միջավայրի պահպանման հարցերը չափազանց կարևոր ու 
հրատապ են Հայաստանի համար, որը հանդիսանում է կողմ-երկիր մի շարք առող-
ջապահական ու բնապահպանական ոլորտին վերաբերվող միջազգային կոնվեն-
ցիաներին (Ստոկհոլմյան, Բազելյան, Ռոտերդամյան և այլն): 



51 
 

Նպատակ և խնդիրներ. Կարևորելով վերոհիշյալ խնդիրները, նախատեսվել և 
շարունակվել են հետազոտություններն ուղղված քիմիական գործոններով (բույսերի 
պաշտպանության քիմիական միջոցներ, հանքային պարարտանյութեր, ՄԱՆ) շրջա-
կա միջավայրի աղտոտվածության և առողջության որոշ ցուցանիշների վրա դրանց 
հնարավոր անբարենպաստ ազդեցության ուսումնասիրմանը: Կատարվել են հե-
տևյալ աշխատանքներ. 
 ԿՕԹ-ի մակարդակների որոշում շրջակա միջավայրի օբյեկտներում` 

մակերևույթային/ոռոգման ջրերում, խմելու ջրերում, տիղմում, հողում, 
գյուղատնտեսական արտադրանքում. 

 լուծված թթվածնի քանակների և պերմանգանատային օքսիդացման որոշում 
ոռոգման ջրերի նմուշներում. 

 խմելու ջրի զգայաբանական, որոշ մանրէաբանական հետազոտություններ. 
 ՔՕԹ-ի մակարդակների որոշում գյուղաբնակ կանանց կրծքի կաթի 

նմուշներում. 
 սոցիալ-հիգիենիկ հետազոտություններ` ծննդկանների ընտրված խմբում հե-

ռավոր ազդեցությունների առկայության (անպտղություն, հղիության ու 
ծննդաբերության ընթացքի բարդություններ և այլն) վերաբերյալ. 

 ծննդկանների հետազոտվող խմբում նորածինների ֆիզիկական զարգացման 
ցուցանիշների ուսումնասիրում. 

 մուտագեն ակտիվ նյութերի մոնիտորինգ գենետիկորեն զգայուն թեստ-հա-
մակարգերի միջոցով (մակերևույթային ջրեր, հող, տիղմ), վայրի բույսերի 
ստերիլության աստիճանի ուսումնասիրում. 

 խմելու և բաց ջրամբարների ջրերում, հողում և տիղմում ՄԱՆ-ի որոշում: 
Նյութն ու մեթոդները. Հետազոտություններն իրականացվել են Սպիտակի շրջանում 

(Լոռու մարզ) գյուղատնտեսական բոլոր սեզոնների ընթացքում՝ գարուն, ամառ, աշուն: 
Հետազոտվել է Փամբակ գետը (ընդհանուր երկարությունը 86 կմ)՝ Դեբեդ գետի հիմնա-
կան վտակն իր ջրահավաք տարածքով, որը հանդիսանում է տվյալ մարզի հիմնական 
ոռոգման աղբյուր: Որոշվել են ՔՕԹ-ի՝ γ-ՀՔՑՀ-ի, ԴԴՏ-ի (իր ձևափոխություններով  ̀
ԴԴԵ, ԴԴԴ) մնացորդային քանակները շրջակա միջավայրի տարբեր օբյեկտներում՝ 
մակերևույթային ջրերում, հողում, տիղմում և Լոռու մարզին բնորոշ գյուղմթերքում՝ 
կարտոֆիլ, կաղամբ, բազուկ, գազար: Կատարվել են ջրի նմուշների որոշ սանիտա-
րահիգիենիկ և զգայաբանական (լուծված թթվածին, pH, պերմանգանատային թթվեցում, 
գույն, հոտ), ինչպես նաև մանրէաբանական հետազոտություններ: Հետազոտություն-
ներն իրականացվել են համաձայն ընդունված մեթոդների [1, 5,6]: 

Զուգահեռ իրականացվել է հնարավոր մուտագեն կոմպոնենտների մոնիթորինգ 
զգայուն թեստ-համակարգերի միջոցով: Ուսումնասիրվել է վայրի բույսերի ստերի-
լության աստիճանը, ինչի համար ընտրվել են Հայաստանի ամբողջ տարածքին բնորոշ 
վայրի բույսեր՝ մարգագետնի երիցուկ, երիցուկ, խատուտիկ և գորտնուկ, որոնց ծաղ-
կափոշին հավաքվել է վաղ ամռանը: Այդ բույսերից հավաքված փոշեհատիկները 
ֆիքսվել են դաշտային պայմաններում՝ կառնուայի լուծույթում (3 մաս էթիլ սպիրտ և 1 
մաս քացախաթթու): Ջրի և տիղմի նմուշներում մուտագեն նյութերի առկայությունը 
որոշվել է դրանցում աճեցված «Խաթունարխ» սոխի արմատածայրերի մերիսթեմատիկ 
բջիջների ուսումնասիրմամբ (միտոտիկ ակտիվություն, մետաֆազային անալիզ): 
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Սպիտակի շրջանի ծննդկանների պատահական ընտրանքի միջոցով կազմված 
խմբում (29 ծննդկան) իրականացվել են ՔՕԹ-ի պարունակության մոնիթորինգ 
կրծքի կաթի նմուշներում, սոցիալ-հիգիենիկ հետազոտություններ` հեռավոր ազ-
դեցությունների առկայության վերաբերյալ տվյալների հավաքում: Ուսումնասիրվել 
են նաև շրջանի բժշկական կենտրոնի տարեկան վիճակագրական հաշվետվություն-
ների տվյալները՝ ձև N32 «Հղիներին, ծննդաբերներին և ծննդկաններին ցույց տրված 
բուժօգնության մասին»: 

Հետազոտման յուրաքանչյուր փուլի ընթացքում (գարուն, ամառ, աշուն) վերցվել 
են մակերևույթային ջրերի 10 նմուշ, խմելու ջրի՝ 6, հողի՝ 5, տիղմի՝ 5, գյուղմթերքի՝ 
20, կրծքի կաթի 28 նմուշ: Դինամիկայում ԿՕԹ-ի մնացորդների որոշումը շրջակա 
միջավայրի տարբեր օբյեկտների, գյուղմթերքի ու գյուղաբնակ կանանց կրծքի կաթի 
նմուշներում կատարվել է գազահեղուկ քրոմատոգրաֆիայի մեթոդով «Perkin-Elmer 
F-17» (Մեծ Բրիտանիա) գազային քրոմատոգրաֆի օգնությամբ [4]: Մեթոդի որոշման 
զգայունությունը կազմում է 0,0007 մգ/լ: 

ՄԱՆ-ով շրջակա միջավայրի աղտոտվածության մակարդակների ուսումնասիրման 
նպատակով իրականացվել է դրանց մոնիթորինգը խմելու, բաց ջրամբարների ջրերում, 
հողում և տիղմում նույն ժամանակացույցով ու նմուշների քանակով: ՄԱՆ-ի մակար-
դակները որոշվել են ֆոտոմետրիկ եղանակով: Նմուշառումն ու նմուշի կոնսերվացումը 
իրականացվել է ըստ հայտնի ընդունված մեթոդների: Չափման քանակների տիրույթը 
կազմել է 0,02-0,25 մգ/լ, ստացված արդյունքները միջինացվել են [8,12]: 

Ստացված արդյունքները և դրանց վերլուծությունը. Շրջակա միջավայրի ՄԱՆ-ով 
աղտոտվածության մոնիթորինգի տվյալները վկայում են, որ Սպիտակի շրջանի 
խմելու ջրի նմուշներում հայտնաբերված ՄԱՆ-ի քանակները գարնան, ամռան 
նմուշներում գտնվում են հայտնաբերման տիրույթի սահմաններում՝ 0,31 մգ/լ և 0,50 
մգ/լ համապատասխանաբար, իսկ աշնան նմուշներում գերանզանցում են թույլատ-
րելի սահմանը (ՍԹՔ՝ 0,5 մգ/լ) 3 անգամ՝ 1,50 մգ/լ: Ջրամբարների ջրի աշնան նմուշ-
ներում ՄԱՆ-ի հայտնաբերված քանակները (2,32 մգ/լ) մոտ 8 անգամ գերազանցում 
են նախորդ եղանակների հայտնաբերված քանակներին՝ 0,30 մգ/լ և 0,20 մգ/լ: Հողում 
ՄԱՆ-ը հայտնաբերվել են ամռան նմուշներում՝ 12,2 մգ/կգ: Համեմատած հողի 
տվյալների հետ, տիղմի նմուշներում ՄԱՆ-ի կամ դրանց քայքայման արգասիքների 
քանակներն ամռան ու աշնան նմուշներում ևս բարձր են եղել՝ 84,6 մգ/կգ և 38,9 մգ/կգ 
համապատասխանաբար: 

Այսպիսով, ՄԱՆ-ի և դրանց քայքայման արգասիքների որոշման արդյունքները 
վկայում են, որ այդ միացությունները առկա են շրջակա միջավայրի օբյեկտներում, 
թեև որոշ դեպքերում հայտնաբերված մնացորդային քանակները չեն գերազանցում 
հաստատված հիգիենիկ նորմերը: ՄԱՆ-ի մնացորդային քանակների նկատելի ավե-
լացումն աշնանը շրջակա միջավայրի օբյեկտներում կարելի է բացատրել ակտիվ 
գյուղատնտեսության վարմամբ՝ ագրոքիմիկատների կազմում որպես պարտադիր 
բաղադրիչ լայնորեն օգտագործվում են ՄԱՆ-ը, որոնց մնացորդները թափանցում և 
ժամանակի ընթացքում կուտակվում են շրջակա միջավայրում, որի մասին վկայում 
են աշնան արդյունքները [7]: 

ՔՕԹ-ով աղտոտվածության մակարդակների ուսումնասիրման նպատակով 
նմուշառումը կատարվել է ընտրված 10 կետից: Դինամիկայում որոշվել է ՀՔՑՀ-ի, 
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ԴԴՏ-ի (ԴԴԵ և ԴԴԴ), նիտրատների, նիտրիտների պարունակությունը, լուծված 
թթվածնի քանակը, պերմանգանատային թթվեցումը, կատարվել են խմելու ջրի որոշ 
զգայաբանական, մանրէաբանական հետազոտություններ, սպառողների շրջանում 
իրականացվել են նաև հարցումներ (աղ. 1, 2): 

Աղյուսակ 1 
Նիտրատների/նիտրիտների փաստացի պարունակությունը ու հայտնաբերման 

հաճախականությունը տարվա միջին կտրվածքով, մգ/լ  
(Լոռու մարզ, Սպիտակի շրջան) 

 

Նմուշառման օբյեկտ 
Նիտրատներ Նիտրիտներ 
մգ/լ % մգ/լ % 

Խմելու ջուր 2,78 83% 3,10 ×10-2 44% 

Մակերևույթային 
ջուր 

3,96 100% 8,10 ×10-2 100% 

Հող 1,86 100% 5,38 ×10-2 100% 

Տիղմ 2,36 100% 6,46 ×10-2 93,3% 
 

Ջրերի նմուշների սանիտարահիգիենիկ, զգայաբանական հետազոտությունների 
արդյունքները գտնվել են թույլատրելի սահմաններում. խմելու ջրի թթվեցման ու 
լուծված O2-ի ցուցանիշները համապատասխանաբար՝ 1,66 մգ/լ և 12,13 մգ/լ, իսկ 
ոռոգման ջրի համար՝ 3,17 մգ/լ և 8,98 մգ/լ: Սակայն հարկ է նշել, որ պերմանգանա-
տային թթվեցման ցուցանիշը Փամբակ գետի որոշ կետերում՝ Սպիտակից դուրս 
գ.Արջահովիտի հատվածում, ամռանը փոքր ինչ բարձր էր ի համեմատ մնացած 
կետերի, բայց չէր գերազանցում բաց ջրամբարների ջրերի համար սահմանված մա-
կարդակը: Սա վկայում է, որ հետազոտված տարածքը բնորոշվում է ինտենսիվ գյու-
ղատնտեսսության վարմամբ, ինչը նպաստում է օրգանական նյութերով շրջակա 
միջավայրի աղտոտվածության բարձրացմանը: Նույն օրինաչափությունը նկատվել է 
նաև նիտրատների/նիտրիտների ստացված ցուցանիշներում, որը խոսում է այդ 
նյութերի հանքայնացման մասին (աղ. 1): 

ՔՕԹ-ի մոնիտրինգի տվյալները ցույց են տվել, որ շրջակա միջավայրի հետազոտ-
ված բոլոր օբյեկտներում մշտապես (գարուն, ամառ, աշուն) հայտնաբերվել են ՀՔՑՀ-ի 
մնացորդային քանակներ (հայտնաբերումը`100%). մակերևույթային ջրերում ՀՔՑՀ-ի 
մնացորդները միջինում տատանվել են 2,07×10-4 մգ/լ-ից մինչև 1,26×10-3 մգ/լ սահման-
ներում: Ընդ որում, հողում ու տիղմում նշված թունաքիմիկատի մնացորդային 
քանակները մեկ աստիճանով բարձր են մակերևույթային ջրերում հայտնաբերված 
մակարդակներից, ինչը կրկին անգամ հաստատում է հողի «դեպո» լինելու փաստը, 
որտեղ տասնյակ տարիների ընթացքում կուտակվում, ավելանում են կայուն 
քիմիական միացությունները: Հողի նմուշներում հայտնաբերվել են նաև ԴԴՏ-ի 
մնացորդներն իր բոլոր ձևափոխություններով, որոնց հայտնաբերումը տատանվում 
էր 33-100% սահմաններում (աղ. 2): 

Սպիտակի շրջանի տնտեսություններից նմուշառված բուսական ծագման որոշ 
սննդամթերքի սանիտարաքիմիական հետազոտությունների արդյունքները ցույց են 
տվել, որ դրանց մեջ ՀՔՑՀ-ի մնացորդները հայտնաբերվել են հազարերորդական 
քանակներով՝ (հայտնաբերումը՝ 100%): Ընդ որում, կարտոֆիլի պալարներում ու 
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բազուկի մեջ կրկնակի անգամ բարձր մակարդակների վրա: ԴԴՏ-ի մնացորդները 
սննդամթերքում չեն հայտնաբերվել, միջինում հայտնաբերվել է ԴԴԵ արգասիքը. 
կաղամբում՝ 6,70×10-5 մգ/կգ (հայտնաբերումը՝ 33%), գազարում՝ 1,50×10-4 մգ/կգ 
(հայտնաբերումը՝ 50%): 

Աղյուսակ 2 
ՔՕԹ-ի փաստացի պարունակությունը և հայտնաբերման հաճախականությունը 
շրջակա միջավայրի տարբեր օբյեկտների և սննդամթերքի նմուշներում տարվա 

միջին կտրվածքով (Սպիտակի շրջան) 
 

Նմուշառման 
օբյեկտ 

ՀՔՑՀ ԴԴՏ ԴԴԵ ԴԴԴ Σ ԴԴՏ 

Խմելու ջուր, 
մգ/լ 

1,53×10-4 100% չ/հ  չ/հ  չ/հ  չ/հ  

Մակերև.ջուր, 
մգ/լ  

1,24×10-4 100% 0,46×10-6 17% 1,23×10-6 17% չ/հ  1,66×10-6 33% 

Հող, մգ/կգ  6,63×10-3 100% 0,65×10-3 17% 1,18×10-4 93% 1,73×10-3 31% 0,43×10-3 93% 
Տիղմ, մգ/կգ 3,34×10-3 78% չ/հ  8,11×10-5 20% չ/հ  8,11×10-5 20% 
Բազուկ, մգ/կգ 9,70×10-4 100% չ/հ  չ/հ  չ/հ  չ/հ  
Գազար, մգ/կգ 5,80×10-4 100% չ/հ  1,50×10-4 50% չ/հ  1,50×10-4 50% 

Կարտոֆիլ, մգ/կգ 9,10×10-4 100% չ/հ  չ/հ  չ/հ  չ/հ  
Կաղամբ, մգ/կգ 6,70×10-4 100% չ/հ  6,70×10-5 33% չ/հ  6,70×10-5 33% 

Ծանոթություն. չ/հ`չի հայտնաբերվել: 
 
Շրջակա միջավայրի տարբեր օբյեկտներում (հող, ջուր, տիղմ, սննդամթերք) 

ՔՕԹ-ի մնացորդների համեմատական վերլուծությունը ցույց է տվել, որ հայտնա-
բերված քանակները աճում են հետևյալ կարգով. ոռոգման ջուր – սննդամթերք – 
տիղմ – հող: 

Կատարված գենետիկահիգիենիկ հետազոտությունները նպատակաուղղված էին 
ուսումնասիրել Փամբակ գետի ջրավազանի ջրերի, հողի, տիղի ու բույսերի աղտոտ-
վածության աստիճանը հնարավոր մուտագեն կոմպոնենտներով: Գենետիկորեն 
ակտիվ նյութերի առկայությունը հետազոտվել է կենսաբանական ինդուկցիայի հա-
մակարգի միջոցով, որն ընդգրկում է բույսերի ծաղկափոշու ստերիլության որոշումը 
բնական պոպուլացիաներում, ինչն հանդիսանում է բույսերի գամետացիտների վրա 
աղտոտվածության ազդեցության անուղղակի ցուցանիշ: 

Ըստ ստացված արդյունքների, տարածաշրջանի վայրի բույսերից հավաքված 
ծաղկափոշու ուսումնասիրումը չի հայտնաբերել դրանց ստերիլության հավաստի 
բարձրացում: Ոռոգման ջրի և տիղմի վրա աճեցրած "Խաթունարխ" սոխի արմատա-
ծայրերի մերիսթեմատիկ բջիջներում միտոտիկ ակտիվության հավաստի փոփոխու-
թյուն գրանցվել է Փամբակ գետի սկզբից, Վանաձորից հետո գիտակետերից վերցրած 
նմուշներում: Սակայն այդ տվյալները դեռ բավարար չեն մուտագեն ֆոնի վիճակի 
վերաբերյալ ամփոփիչ եզրակացություն տալու համար: Ընդ որում, տիղմի փորձա-
նմուշներում միտոտիկ ակտիվության նվազումն ավելի ակնհայտ է եղել: Հաշվի 
առնելով ՔՕԹ-ի հայտնաբերման դինամիկան անհրաժեշտ է շարունակել շրջակա 
միջավայրի մոնիթորինգն ընդլայնելով հետազոտման օբյեկտները մութագեն ֆոնի 
գնահատման ու վերահսկման համար: 
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Ուսումնասիրվել են ՔՕԹ-ի հնարավոր անբարենպաստ ազդեցության հետ կապ-
ված մարդու վերարտադրողական առողջության որոշ հարցեր: Այդ նպատակով 
ծննդկանների խմբում (29 բնակչուհի) հարցման օգնությամբ հավաքվել են տվյալներ 
հղիության, ծննդաբերության ընթացքի, հեռավոր ազդեցությունների առկայության 
(անպտղություն, հղիության ու ծննդաբերության ընթացքի բարդություններ և այլն), 
նորածինների ֆիզիկական զարգացման վերաբերյալ: Նշված ռեսպոնդենտներից 
վաղ հետծննդյան շրջանում (2-3 օր հետո) զուգահեռ վերցվել են կրծքի կաթի նմուշ-
ներ (28 փորձանմուշ): Նմուշները մինչ անալիտիկ հետազոտությունների իրականա-
ցումը պահվել են սառնարանային ռեժիմի պայմաններում: Բոլոր նմուշներում 
(100%) հայտնաբերվել են ՔՕԹ-ի մնացորդային քանակներ (-ՀՔՑՀ, ԴԴԵ և/կամ 
ԴԴԴ): Ըստ ստացված տվյալների, Սպիտակի շրջանի ծննդկանների կրծքի կաթի 
նմուշներում հիմնական աղտոտիչների (-ՀՔՑՀ, ԴԴԵ) հայտնաբերման հաճախակա-
նությունը կազմել է 100% և 89% համապատասխանաբար, ԴԴԴ-ի` 25%: Ընդ որում, 
կրծքի կաթի նմուշների մեծ մասում (64%) միաժամանակ հայտնաբերվել են ԴԴԵ-ի և 
-ՀՔՑՀ-ի մնացորդներ, երեք քլորօրգանական նյութեր (-ՀՔՑՀ, ԴԴԵ և ԴԴԴ) 
հայտնաբերվել են 25% նմուշներում և 11% նմուշներում՝ միայն -ՀՔՑՀ-ի մնացորդ-
ներ: Միջին կոնցենտրացիաները հետևյալ են եղել. -ՀՔՑՀ ` 0,0050 մգ/լ, ԴԴԵ` 0,0010 
մգ/լ և ԴԴԴ` 0,0003 մգ/լ: ԴԴՏ-ի մնացորդներ չեն հայտնաբերվել: 

Համաձայն հարցումների, Սպիտակի շրջանի 11 (38%) ռեսպոնդենտի մոտ ներկա 
հղիության ընթացքն ու ծննդաբերությունը եղել են բարդություներով, 8 (28%) 
ծննդկան անամնեզում ունեցել են վերարտադրողական ֆունկցիայի տարբեր խան-
գարումներ (հղիության ակամա ընդհատման դեպքեր, վաղաժամ ծննդաբերություն-
ներ): Վերարտադրողական առողջության որոշ խնդիր ունեցող ռեսպոնդենտների 
ընդհանուր թիվը կազմել է 15 (52%): Ընդ որում, հարցմանը մասնակցող ռեսպոն-
դենտներից ոչ մեկը չի նշել տնտեսությունում թունաքիմիկատի կիրառման մասին: 
Նորածինների ֆիզիկական զարգացման ցուցանիշների (քաշ, հասակ, գլխի ու 
կրծքավանդակի շրջագիծ) ամփոփումը և վերլուծությունը չի հայտնաբերել վիճակա-
գրորեն հավաստի տարբերություններ: 

ՔՕԹ-ով բիոմիջավայրի աղտոտվածության աստիճանն ուսումնասիրելու նպա-
տակով իրականացվել է Սպիտակի և Աբովյանի շրջանների համար ստացված 
արդյունքների համեմատական վերլուծություն (աղ. 3): 

Աղյուսակ 3 
ՔՕԹ-ի պարունակությունը ՀՀ որոշ մարզերի գյուղաբնակ կանանց կրծքի կաթում, 

2013թ. (X±Sx)  

ՔՕԹ 

Սպիտակի շրջան, Լոռու մարզ Աբովյանի շրջան, Կոտայքի մարզ 
Միջին 

կոնցենտրացիա, 
մգ/լ 

Հայտնաբերման 
հաճախակա-
նությունը, % 

Միջին 
կոնցենտրացիա, 

մգ/լ 

Հայտնաբերման 
հաճախականու-

թյունը, % 
γ-

ՀՔՑՀ 0,0050±0,0004* 100 0,0028±0,0003 100 

ԴԴԵ 0,0010±0,0002 89 0,0025±0,0004* 100 
ԴԴԴ 0,00032±0,00004 25 0,00023±0,00006 34,5 
ԴԴՏ չ/հ չ/հ 0,00025±0,00005 10,3 

Ծանոթություն. *տարբերությունը վիճակագրորեն հավաստի է` р<0,001; չ/հ`չի հայտնաբերվել: 
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Ստացված արդյունքները ցույց են տվել, որ ՔՕԹ-ի հայտնաբերման հաճախակա-
նությունը էապես չի տարբերվում շրջանների միջև, ինչպես նաև չի նկատվում որո-
շակի ուղղվածություն դրանց մակարդակների պատկերում: Հարկ է նշել, որ Սպի-
տակի շրջանում կրծքի կաթի նմուշներում γ-ՀՔՑՀ միջին կոնցենտրացիան մոտ 
կրկնակի բարձր է ի համեմատ Աբովյանի` 0,0050 մգ/լ և 0,0028 մգ/լ, իսկ ԴԴԵ` նույն-
քան ցածր` 0,0010 մգ/լ և 0,0025 մգ/լ համապատասխանաբար: Նշված շրջանում ԴԴԴ-
ի համեմատաբար ավելի բարձր կոնցենտրացիաները և ԴԴՏ-ի մնացորդների 
բացակայությունը կարող է վկայել այդ թունաքիմիկատի վաղ օգտագործման մասին: 

Կատարվել է նաև հետազոտվող շրջանների բժշկական կենտրոնների պաշտոնա-
կան վիճակագրական հաշվետվությունների տվյալների ընդհանրացում և համեմա-
տական վերլուծություն, որը վկայում է առողջության հետ կապված որոշակի խնդիր-
ների գոյության մասին: Այսպես, Սպիտակի և Աբովյանի շրջանների 2012թ. համար 
ստացվել են հետևյալ ինտենսիվ ցուցանիշները (1000 ծննդաբերության հաշվարկով). 
բարդացած ծննդաբերության բոլոր դեպքերի համար` 242,4 և 288,1, դժվար ծննդաբե-
րությունների` 39,6 և 29,2, վաղաժամ ծննդաբերությունների` 76,9 և 29,2, ծննդաբե-
րական գործունեության անոմալիաների համար` 69,9 և 110,3, վիժումների, այդ 
թվում և պտղի զարգացման արատի պատճառով` 90,9/0 և 40,6/10,5 համապատաս-
խանաբար: Ըստ բերված տվյալների, հետազոտված շրջաններում վերարտադրողա-
կան առողջության ցուցոնիշների պատկերն էապես չի տարբերվում: Հարկ է նշել, որ 
ԿՕԹ-երի կրելիության մակարդակների ճշգրտելու, առողջության վրա դրանց հնա-
րավոր բացասական ազդեցության վերաբերյալ ամփոփիչ եզրակացությունների 
համար անհրաժեշտ է իրականացնել ընդլայնված երկարատև հետազոտություններ 
վերոհիշյալ շրջաններում: 

Ընդ որում, հաստատված է թունաքիմիկատների, հատկապես ԿՕԱ-ի (որոնք դի-
տարկվում են նաև որպես էնդոկրին համակարգի քայքայիչներ), անբարենպաստ ազ-
դեցությունը մարդու վերարտադրողական ֆունկցիայի վրա: Իսկ ստացված հարց-
ման, մոնիտորիգային, գենետիկահիգիենիկ արդյունքները թույլ են տալիս 
եզրակացնել, որ այլ գործոնների շարքում ՔՕԹ-ը ունեն իրենց ուրույն դերն ուսում-
նասիրված ցուցանիշների վատթարացման մեջ: 

Բոլոր դեպքերում ՔՕԹ-ի հայտնաբերված մնացորդները հուշում են տվյալ պրե-
պարատների կիրառման մասին, քանի որ դրանք շարունակվում են շրջանառվել 
ինչպես շրջակա միջավայրի օբյեկտներում, այնպես էլ մարդու կենսամիջավայրե-
րում: Դրա հետ մեկտեղ տվյալների ամփոփումը բացահայտեց նաև որոշ խնդիրների 
առկայությունը կապված առողջության վիճակի հետ: 

Եզրակացություն. Այսպիսով, ստացված արդյունքները փաստում են, որ հետա-
զոտված շրջանի շրջակա միջավայրի տարբեր օբյեկտներում, բուսական ծագմամբ 
մթերքում, ինչպես նաև բնակիչների կենսամիջավայրում հայտնաբերվում են քլորօր-
գանական թունաքիմիկատների մնացորդային քանակները բարձր հաճախականու-
թյամբ: Համեմատելով հողում, ջրում, սննդամթերքում ՔՕԹ-ի և ՄԱՆ-ի մնացորդնե-
րը կարելի է արձանագրել, որ հողը ու տիղմը հանդիսանում են այդ միացություննե-
րի կուտակման հիմնական միջավայր: Դինամիկայում ըստ տարբեր եղանակների 
(գարուն, ամառ, աշուն) հայտնաբերված մնացորդային քանակների վերլուծությունը 
ցույց է տվել, որ ամռան ու աշնան փուլերի ցուցանիշները գտնվում ավելի բարձր 
մակարդակներում, ինչը կարելի է բացատրել հետազոտված տարածքում ինտենսիվ 
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գյուղատնտեսության վարման հետ: Բացի դրանից, ԴԴՏ-ի մնացորդների հայտնա-
բերումը իր բոլոր ձևափոխություններով վկայում է հողօգտագործողների իրազեկ-
ման ցածր մակարդակի, մասնավորապես, մարդու առողջության և շրջակա միջա-
վայրի վրա քլորօրգանական խմբի պատրաստուկների անբարենպաստ ազդեցու-
թյան մասին, որի պատճառով տարբեր շրջաններում ՔՕԹ-ի կիրառումը շարունակ-
վում է, չնայած այն հանգամանքին, որ ՀՀ-ում դրանց կիրառումը օրենսդրորեն 
արգելվել է դեռ 70-ական թվականներից: 

Կարևորելով վերընշված հարցերը, ամփոփվել են բազմամյա հետազոտություն-
ների փորձը և արդյունքները, որոնց վերլուծության հիման վրա ԵՊԲՀ-ի ԳՀԿ-ի 
Շրջակա միջավայրի հիգիենայի և թունաբանության լաբորատորիայի կողմից մշակ-
վել են առաջարկություններ «Անվտանգության պահանջները թունաքիմիկատների 
հետ աշխատելիս»՝ ուղղված հողօգտագործողների իրազեկման բարձրացմանը և, 
մասնավորապես, թունաքիմիկատների հետ աշխատանքների ժամանակ անվտանգ 
պայմանների ապահովման հարցերին: Մշակված նյութերը հավանության են արժա-
նացել ՀՀ Գյուղատնտեսության նախարարության Սննդամթերքի անվտանգության 
պետական ծառայության կողմից և կօգտագործվեն կառույցի հետագա աշխատանք-
ներում: 

Շնորհապարտություն. Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-ի 
կողմից տրամադրվող ֆինանսական աջակցության շնորհիվ՝ №SCS 10-14/i.1 գիտա-
կան թեմայի շրջանակներում: 
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РЕЗЮМЕ 
В условиях постоянно возрастающей нагрузки техногенных факторов вопросы оценки 

состояния окружающей среды и связанных с этим проблем становятся приоритетными и 
крайне важными. В последние годы с загрязнением окружающей среды многочисленны-
ми химическими соединениями, в т.ч. пестицидами, минеральными удобрениями, 
поверхностно-активными веществами (ПАВ) и др., связывают различные нарушения 
здоровья. С данной точки зрения особую опасность представляют разрушители эндо-
кринной системы, вопросы их влияния на организм человека – это серьезная здраво-
охранная проблема современности, которая в последние три десятилетия приобрела 
особую актуальность. К этой группе соединений и относится большинство хлороргани-
ческих пестицидов (ХОП). 

С целью оценки состояния окружающей среды в различных марзах Армении в 
Спитакском районе (Лорийский марз) были проведены исследования по изучению 
фактических уровней загрязнения объектов окружающей среды, биосред жителей 
приоритетными хлорорганическими соединениями: γ-ГХЦГ, ДДТ (ДДЕ, ДДД), ПАВ и их 
возможное отрицательное влияние на мутагенный фон региона и некоторые показатели 
здоровья. Был осуществлен мониторинг остаточных количеств указанных веществ в 
различных объектах окружающей среды (поверхностные воды, питьевая вода, почва, ил), 
сельскохозяйственной продукции (картофель, свекла, морковь, капуста), пробах грудного 
молока. Параллельно проведен мониторинг возможных мутагенных компонентов окру-
жающей среды. 
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Данные генетического мониторинга (стерильность пыльцы дикорастущих растений, 
митотическая активность в меристематических клетках отростков лука) не выявили 
серьезных генетических изменений исследуемого фона. Однако целесообразно продол-
жение начатого мониторинга с расширением исследуемых объектов дикой флоры для 
оценки и контроля мутагенного фона, поскольку тенденции к снижению частоты обна-
ружения ХОП не отмечалось. 

Согласно полученным результатам, остатки ХОП с высокой частотой определялись 
как в объектах окружающей среды, растительных продуктах, так и биосреде человека. 
При этом наибольшие уровни ХОП и ПАВ были зарегистрированы в основных средах 
кумуляции – почве и иле. Результаты летнего и осеннего сезонов оказались наиболее вы-
сокими, что можно объяснить активным ведением сельского хозяйства в данном регионе. 
Кроме того, обнаружение остатков ДДТ и его метаболитов свидетельствует о низкой 
осведомленности крестьян о неблагопрятном влиянии ХОП на организм человека и окру-
жающую среду. По этой причине в различных регионах республики продолжается ис-
пользование ХОП, хотя еще с 70-х годов прошлого века их применение было запрещено. 

Учитывая важность вопросов охраны здоровья и окружающей среды, были обобщены 
многолетний опыт и результаты проведенных исследований, на основании которых и 
подготовлены "Требования безопасности при работе с пестицидами" с целью повышения 
осведомленности крестьян и обеспечения безопасных условий работы. Подготовленные 
материалы получили одобрение со стороны Государственной службы безопасности 
пищепродуктов Министерства сельского хозяйства Армении и будут использованы в 
дальнейшей работе. 
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SUMMARY 
 

Permanently increased burden of technogenic factors prioritizes the issues on assessment of 
environmental state and associated problems that are vitally important. Environmental 
contamination by numerous chemicals, including pesticides, fertilizers, surfactants, etc., is 
associated with different health disorders. From this point of view the special attention should 
be given to endocrine disrupting chemicals and their effects on human organism. These issues 
are up-to-date public health problem that in recent decades became of keen interest. The 
majority of organochlorine pesticides (OCPs) belong to this group of chemicals. 

The investigation was conducted in Spitak region (Lori marz) to assess and compare the 
environmental state in different regions of Armenia. Monitoring of the residues of certain 
OCPs: γ-HCH, DDT (DDE, DDD), and surfactants in different environmental objects (surface 
water, drinking water, soil, sludge), breast milk samples and agricultural products (potatoes, 
cabbage, carrot, beet) was done to study the existing levels of environmental contamination. In 
parallel, monitoring of possible mutagenic components in environmental media was done, as 
well as the certain health indices were analyzed. 



60 
 

Data on monitoring of possibly mutagenic components (sterility of wild plants’ pollen, 
mitotic activity in meristematic cells of onion sprouts) do not testify to serious genetic changes 
in studied region. Nevertheless, follow-up monitoring studies with the extended number of 
explored objects of wild flora are reasonable for surveillance and assessment of the mutagenic 
background, as far as both OCPs levels and detection frequency are not decreasing. 

According to results obtained, the residues of OCPs are determined in environmental media, 
foodstuff of plant origin and biomedia with high frequency. The highest levels of OCPs and 
surfactants were registered in soil and sludge samples that represented main media of their 
accumulation. In particular, the results of summer and fall seasons were higher; the difference 
might be explained by active agricultural activity in this region. In addition, the detection of 
DDT and its metabolites’ residues is an evidence of peasant’s low level awareness on adverse 
effect of OCPs towards both human organism and the environment. The lack of knowledge and 
information on these issues is the main reason of continuously lasting application of OCPs in 
different regions of Armenia, in spite of prohibition of their usage since 1970s. 

Taking into consideration the top-priority of issues related to human health and environment 
protection, the experience and results obtained through many-year studies were summarized. 
On this basis the Guideline on "Safety requirements for works with pesticides" was elaborated 
that is aimed at awareness raising of peasants and ensuring safe conditions at pesticides 
application. Prepared materials were approved by State Service on Foodstuffs Safety at the 
Ministry of Agriculture of the Republic of Armenia and will be used in further practical 
activities. 
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ԵՊԲՀ, Առողջապահության կառավարման և տնտեսագիտության ամբիոն 
 

Բանալի բառեր. բազմապրոֆիլ հիվանդանոց, բուժօգնության որակ, բուժօգնության 
որակի փորձագիտական գնահատական, բժշկական, ախտորոշման դեֆեկտներ 

 
 
 
Սոցիալ-տնտեսական զարգացման և շուկայական հարաբերությունների պայ-

մաններում կարևոր շարժիչ ուժ է հանդիսանում ժամանակակից ինովացիոն գոր-
ծընթացների ներդրումը առողջապահական համակարգում: Արտաքին տնտեսա-
կան գործոնների ազդեցության տակ բուժհիմնարկը ստիպված է փոխել իր մար-
տավարությունը, կառավարման համակարգը և կառուցվածքը: Մյուս կողմից, ոլո-
րտում բացակայում են բուժօգնության որակի կառավարման պրոցեսի կատարե-
լագործման տեխնոլոգիաները [1,3,5]: 

Բուժօգնության որակի կառավարումը լավագույն տարբերակում դառնում է 
հսկողության ֆունկցիա, անտեսելով պլանավորման, կազմակերպման և մոտի-
վացիայի հարցերը: Գործնական առողջապահական համակարգում բացակայում 
են բուժօգնության որակի կառավարման ժամանակակից մեթոդները, միջոցները, 
որոնք հիմնված կլինեն ИСО 9000 միջազգային ստանդարտների վրա [2,6]: 

Մյուս կողմից համակարգում ներդրված չեն բուժօգնության որակի հսկողու-
թյան վիճակագրական վերլուծական մեթոդներ: Բուժօգնության որակի ցուցա-
նիշները մինչև այսօոր փաստորեն չեն ազդում բուժպրոֆիլակտիկ հիմնարկի և 
աշխատողների ֆինանսական վիճակի վրա [7]: 

Արտասահմանյան բազմաթիվ հետազոտողներ ուսումնասիրել են այս հիմնա-
խնդիրը [9,10]: Սակայն քիչ է այն հետազոտությունների քանակը, որոնք փորձում 
են հիմնախնդրին լուծում տալ բուժօգնության որակի բոլոր բաղադրիչների կա-
տարելագործման տեսանկյունից [8]: 

Ստացիոնար բուժհաստատությունների գործունեության գնահատման հա-
մար, որպես կանոն, կիրառվում են քանակական ցուցանիշներ և բնութագրիչներ. 
օրինակ` բուժված հիվանդների թիվ, մահճակալ–օրերի թիվ, հիվանդանոցային 
մահաբերություն և այլն: Ստացիոնարի գործունեության վիճակագրական հաշ-
վառումը կատարվում է ՀՀ ԱՆ կողմից հաստատված հաշվառման և հաշվետվա-
կան ձևերի հիման վրա: Ստացիոնարի գործունեության վերլուծության և կառա-
վարչական որոշում ընդունելու համար մենք կիրառում ենք հետևյալ հիմնական 
հաշվառման ձևերը. 
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1. ստացիոնարից դուրս գրվածի քարտ. 
2. ընդունարանում առկա հիվանդների հաշվառման մատյան. 
3. պաթոլոգոանատոմիական հետազոտման քարտ. 
4. վիրաբուժական միջամտությունների գրանցման մատյան. 
5. ստացիոնար հիվանդի բժշկական քարտ: 
Այս տվյալներն անհրաժեշտ են ոչ միայն տարեկան հաշվետվական ձևեր կազ-

մելու, այլ նաև կառավարչական որոշումներ կայացնելու համար: ԲՕՈ-ի գերա-
տեսչական փորձաքննության համար ընտրվել է 300 հիվանդության պատմագրից 
12,5% (աղյուսակներ 1,2,3): 

Աղյուսակ 1 
ԲՕՈ-ի փորձագիտական գնահատման արդյունքները 

 

Փորձագիտական գնահատման ժամանակ հայտնաբերվել 
է ԲՕՈ-ի դեֆեկտ P ± m 
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Հերթապահ ծառայության գրառումների բացակայություն 5,36±0,3 
Ոչ տեղեկատվական օրագրեր 8,81±0,3 

Փորձաքննության բացակայություն կամ ոչ 
տեղեկատվական փորձաքննություն 8,82±0,3 

Առաջնակի զննման ոչ ինֆորմատիվություն 4,8±0,3 
Բաժանմունքի վարիչի գրառման բացակայություն 1,3±0,1 

Ինֆորմացիոն համաձայնության բացակայություն 7,64±0,3 
Նշանակման թերթիկի, ջերմային թերթի վարման դեֆեկտ 7,23±0,3 
Ստացիոնար ուղեգրման բացակայություն 0,87±0,1 

Հետազոտությունների նկարագրի բացակայություն 0,6±0,1 

Լաբորատոր տվյալներ առանց համարակալման, 
ուղղումներով  

7,47±0,3 

Եզրափակիչ ախտորոշման դեֆեկտ 7,08±0,3 

Փաստացի դուրս գրման և դուրս գրման ամսաթվերի 
անհամապատասխանություն 

1,01±0,1 

Ժամանակավոր անաշխատունակության 
փորձաքննության սխալ 0,28±0,1 

Ընդամենը 70,0±4,5 

 
Պարզվել է, որ առավել հաճախ հանդիպող դեֆեկտները փաստաթղթերի վար-

ման դեֆեկտներ են 70,4±0,5 և ախտորոշման դեֆեկտները 24,0±0,5; բուժական դե-
ֆեկտներ նշվել են ավելի քիչ: Այս դեպքում ավելի հաճախ հանդիպել են դեֆեկտ-
ներ, որոնք կապված են եղել լաբորատոր և գործիքային հետազոտությունների 
անբավարար քանակի հետ (13,6±0,4): 
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Աղյուսակ 2 
ԲՕՈ-ի փորձագիտական գնահատման ախտորոշման սխալների արդյունքները 
 

Փորձագիտական գնահատման ժամանակ 
հայտնաբերվել է ԲՕՈ-ի դեֆեկտ 

P ± m 

 
Ա

խ
տ

որ
ոշ

մա
ն 

սխ
ա

լն
եր

 
 

Անբավարար լաբորատոր և գործիքային հետազոտման 
տվյալներ 13,55±0,4 

Հետազոտման արդյունքների գնահատման 
բացակայություն 

5,13±0,3 

Մասնագետների խորհրդատվության բացակայություն 3,93±0,2 

Բաժանմունքում ոչ ժամանակին զննում 1,37±0,1 

 
Աղյուսակ 3 

 ԲՕՈ-ի փորձագիտական գնահատման բուժական սխալների արդյունքները 
 

Փորձագիտական գնահատման ժամանակ 
հայտնաբերվել է ԲՕՈ-ի դեֆեկտ P ± m 

Բ
ու

ժա
կա

ն 
սխ

ա
լ 

Հսկողական լաբորատոր հետազոտության 
բացակայություն 2,94±0,2 

Պրեպարատի չհիմնավորված նշանակում 0,21±0,1 
Մասնագետի և բաժանմունքի վարիչի խորհրդատվու-
թյան բացակայություն նշանակումների ժաանակ 

0,63±0,1 

Ուղեկցող հիվանդությունների բուժման 
բացակայություն 

1,5±0,1 

Հակացուցված դեղամիջոցների նշանակում 0,15±0,01 
Դեղամիջոցների չափաբաժնի նշանակման 
խանգարումներ 0,03±0,01 

 Ընդամենը 5,59±0,3 
 

 
Դեֆեկտների մեջ աչք է զառնում հետևյալ դեֆեկտները. 

1. միջին բուժանձնակազմի կողմից փաստաթղթերի լրացման, մասնավորապես, 
ոչ տեղեկատվական կամ մատյանների ոչ ճիշտ վարելը. 

2. բժիշկների կողմից վերջնական ախտորոշման ոչ ճիշտ ձևակերպումը, տեղա-
փոխման կամ դուրս գրման էպիկրիզի բացակայություն: ԲՕՈ-ի անհամապատաս-
խանության գնահատման համար մենք կիրառել ենք В.Ф. Чавпевцовесова-ի առաջար-
կած դասակարգումը: ԲՕՈ-ի անհամապատասխանություն գնահատվել է այն դեպ-
քում, երբ բժշկական սխալն ազդել է պացիենտի վիճակի և սոցիալական ռեսուրս-
ների վրա (5-րդ և 6-րդ դասերը) (աղյուսակներ 4,5,6): 
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Աղյուսակ 4 
ԲՕՈ-ի անհամապատասխանության դասակարգում 

 

 
Դաս 

Բժշկական 
սխալի 

առաջացման 
ռիսկ 

Պացիենտի 
վիճակի 

վատացման 
ռիսկ 

Պացիենտի 
վիճակի 

վատթարացման 
սոցիալական 

նշանակության 
ռիսկ 

Ռեսուրսների ոչ 
օպտիմալ 

օգտագործման 
ռիսկ 

I > 0 = 0 = 0 = 0 

II > 0 = 0 = 0 > 0 

III > 0 > 0 = 0 = 0 

IV > 0 > 0 = 0 > 0 

V > 0 > 0 > 0 = 0 

VI 
 > 0 > 0 > 0 > 0 

1–5-րդ դասերի դեպքում ԲՕՈ-ը համարվում է պայմանական անհամապատասխան: 
 

Աղյուսակ 5 
Թոքային բաժանմունքում կարդիոլոգիական պրոֆիլի պացիենտներին  

ցուցաբերած ԲՕՈ-ի կառուցվածքը 
 

Հիվանդության 
անվանումը 

ԲՕՈ-ի անհամապատասխանության 
Հաճախականությունը ըստ դասերի 

I II III I V V VI 

Հետինֆարկտային       

Սրտային անբավա-
րարություն 

8,7±4,3 30,4±7,0  21,7±6,3  13,1±2,3 

Աթերոսկլերոզ    100   

Հիպերտոնիկ 
հիվանդություն       

Ստենոկարդիա  46,2± 7,6  30,7±7,0  7,7** 

 P ± m 2,0** 15,6±3,7  11,5± 3,3  4,2±2,0 

 
Հետազոտության արդյունքնորը ցույց են տալիս, որ հիմնականում ստացիոնա-

րում առկա է 2-րդ դասի ԲՕՈ-ի անհամապատասխանություն (15,6±3,7): 
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Աղյուսակ 6 
Կարդիոլոգիական պրոֆիլի պացիենտներին ցուցաբերած ԲՕՈ-ի կառուցվածքը 

գաստրոէնտերոլոգիական բաժանմունքում 
 

Հիվանդության 
անվանումը 

100 դեպքին ընկ-
նող ԲՕՈ-ի 

համապատաս-
խանություն 

P ± m 

ԲՕՈ-ի անահմապատասխա 
նության հաճախականություն p ±m 

I II III IV V V I 

Հետինֆարկտային   100     

Սրտային անբավա-
րարություն 

33,3±7,2  16,7±5,7  16,7±5,7  33,1±7,2 

Աթերոսկլերոզ 28,6±6,9  57,1±7,5    14,3±5,3 

Հիպերտոնիկ 
հիվանդություն 16,7±5,7 5,6* 61,07±7,4  5,6**  11,1±4,8 

Ատենոկարդիա 18,7±5,9 25,0±6,6 12,5±5,0  6,3±3,7 37,5 37,5±3,6 

P ± m 11,9±3,3 6,0±2,4 23,8±4,3  3,6  13,1±3,4 

 
Կարդիոլոգիական հիվանդների 2 բաժանմունքներում ԲՕՈ-ի վերլուծությոն հա-

ջորդ փուլում հայտնաբերվել են այն հիվանդությունները, որոնք ունեն ԲՕՈ-ի ան-
համապատասխանության մեջ առավել մեծ չափաբաժին (գծապատկերներ 1, 2): 

 

 
 
Գծապատկեր 1. Կարդիոլոգիական պրոֆիլի տարբեր հիվանդությունների դերը 
պուլմոնոլոգիական բաժանմունքում ԲՕՈ-ի անհամապատասխանության մեջ 
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Սրտային
Անբավարարություն

Ստենոկարդիա Աթերոսկլերոզ Հետինֆարկտային վիճակ Այլ
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Գծապատկեր 2. Կարդիոլոգիական պրոֆիլի տարբեր հիվանդությունների դերը 

գաստրոէնտերոլոգիական բաժանմունքում ԲՕՈ-ի անհամապատասխանության մեջ 
 
 Դիագրամները վառ ընդգծում են հիվանդություններ, որոնց դեպքում գրանցվում է 

առավել շատ բժշկական սխալ: Պուլմոնոլոգիայի բաժանմունքում անհրաժեշտ է ման-
րակրկիտ վերլուծել բժշկական սխալի պատճառն ու հետևանքները ըստ սրտային 
անբավարարության, ստենոկարդիայի և հիպերտոնիկ հիվանդության, պացիենտների 
հիվանդության պատմագրերը, իսկ գաստրոէնտերոլոգիական բաժանմունքում` 
ստենոկարդիայի, հիպերտոնիկ հիվանդության և սրտային անբավարարության: 

Փորձագիտական եզրակացությունների վերլուծության արդյունքում հայտնաբեր-
վել են հետևյալ սխալները. 

1. պացիենտի վերաբերյալ ինֆորմացիայի հավաքում (գանգատ, անամնեզ, գոր-
ծիքային և լաբորատոր հետազոտությունների հաճախականություն և ընտրություն). 

2. դեղորայքային թերապիա. ցուցված դեղորայքի նշանակության բացակայու-
թյուն, դեղորայքի ավելցուկի նշանակում. 

3. բուժման անընդհատություն: 
Ստացված տվյալների հիման վրա հիվանդանոցի ղեկավարությունն ընդունել է 

կառավարչական որոշում մշակել և ներդնել բժիշկների աշխատանքների կազմա-
կերպման ստանդարտներ: Գերակա հիվանդություններ են հանդիսացել սրտային 
անբավարարությունը, ստենոկարդիան, հիպերտոնիկ հիվանդությունը, ինչպես նաև 
զարկերակային գերճնշման սինդրոմը: Այդ նպատակի համար ստեղծվել է 
աշխատանքային խումբ, որի կազմի մեջ մտել են բաժանմունքի վարիչները, գլխա-
վոր բժշկի տեղակալը, բաժանմունքի փորձառու բժիշկները: Ստանդարտները մշակ-
վել են` հաշվի առնելով ստացիոնարի ռեսուրսները: Այն հաստատվել է գլխավոր 
բժշկի կողմից և կիրառվել բոլոր բաժանմունքներում: 

Այսպիսի գործունեությունը հանդիսանում է ԲՕՈ-ի աշխատանքի նոր մոտեցում: 
Այդ պատճառով առկա են մի շարք դժվարություններ, աշխատանքի փորձի բացա-
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կայություն, պատրաստված կադրերի բացակայություն, բժիշկների շահագրգռվա-
ծության բացակայություն բժշկական սխալի հայտնաբերման գործում:  

Այսպիսով, բազմապրոֆիլ ստացիոնարն ակտիվ ներդրել է ԲՕՈ-ի փորձաքն-
նության տեխնոլոգիաներ: Վերջինիս տվյալները կիրառվում են կառավարչական 
որոշումների հիմնավորման համար, որոնք ուղղված են ԲՕՈ-ի բարձրացմանը: 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ В МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ 

 
ЕГМУ, Кафедра управления здравоохранения и экономики 

 
К.А. Хачатрян, М.А. Мардиян, К.Р. Саакян, С.В. Гзрарян, K.Г. Торосян  

 
Ключевые слова: многопрофильная больница, качество медицинского обслуживания, 

экспертная оценка качества медицинской помощи, дефекты медицинской диагностики 
 

РЕЗЮМЕ  
Основные причины, влияющие на соответствие качества оказания медицинской помо-

щи в многопрофильной больнице, подверглись скрупулезному анализу. Выяснилось, что 
наиболее распространенными дефектами являются дефекты управления документацией: 
70,4±0,5 и дефекты диагностики: 24,0±0,5; лекарственные дефекты меньше упоминались. 
В этом случае чаще были найдены дефекты, которые были связаны с недостаточным ко-
личеством лабораторных и инструментальных исследований (13,6±0,4).  

Среди дефектов выделялись дефекты документирования, в частности, не информатив-
ное или ненадлежащее ведение учета, неточные формулировки окончательного диагноза 
врачей, отсутствие эпикриз о переводе или выписке пациентов.  

В результате анализа экспертизы были обнаружены в основном следующие дефекты: 
отсутствие сбора информации о пациентах, отсутствие необходимости предписанного 
лекарства, излишки предписанного лекарства и обеспечение непрерывного лечения. 
 

 
 

THE ORGANIZATION OF THE MANAGEMENT OF HEALTH CARE QUALITY 
SYSTEM IN A MULTIDISCIPLINARY HOSPITAL  

 
K.A. Khachatryan, M.A. Mardiyan, K.R. Sahakyan, S.V. Gzraryan, K.H. Torosyan  

 
YSMU, Department of Health Management & Economics 

 
Keywords: multidisciplinary hospital, medical care quality, expert evaluation of medical 

care quality, medical diagnosis defects 
 
SUMMARY 
The main reasons affecting on the compliance of medical care quality in a multidisciplinary 

hospital have undergone to scrupulous analyzing. It was found out that the most common 
defects are the defects of running documentation: 70,4±0,5 and the diagnosis defects: 24,0±0,5; 
medicinal defects have been less mentioned. In this case more often have been found defects 
that were related to the inadequate quantity of laboratory and instrumental investigations 
(13,6±0,4). 

Among the eye catching defects were the defects of documentation running by the nursing 
staff, in particular, not informative, or improper keeping of records, not exact formulation of the 
final diagnosis by the doctors’, absence of epicrisis of patients’ transfer or discharge. 

As a result of expertise analysis there were found out mainly the following defects: the 
absence of collecting information on patients, prescribed medication significance, surplus of 
prescribed medication and provision of continuous medical treatment.  
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ՀԱՍՏ ԱՂԻՆԵՐԻ ՄԻԿՐՈՖԼՈՐԱՅԻ ՈՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ 
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՏԱՐԲԵՐ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ 
 

Ն.Մ. Հարությունյան, Ա.Ա. Լալայան 
 

ՀՀ ԱՆ Ա.Բ. Ալեքսանյանի անվան համաճարակաբանության, վիրուսաբանության  
և բժշկական մակաբուծաբանության ԳՀԻ 

 
Բանալի բառեր. աղիքային միկրոֆլորա, անաէրոբ և ֆակուլտատիվ անաէրոբ 

բակտերիաներ, պայմանական ախտածին մանրէներ 
 
 
Մարդու նորմալ միկրոֆլորան կարևոր դեր է կատարում օրգանիզմի ֆիզիոլոգի-

ական և կենսաքիմիական տարբեր պրոցեսներում [4,12]: Նորմալ ֆունկցիոնալ 
աղիների պայմաններում, նրանք, ճնշելով նորմալ միկրոֆլորային ոչ բնորոշ միկ-
րոբների աճը, սինթեզում են վիտամիններ, ֆերմենտներ, նպաստում են իմունային 
համակարգի կայունացմանը, պահպանելով կամ ավելացնելով մակրոօրգանիզմի 
նորմալ ֆունկցիոնալ վիճակը [1,2,3,5]: Բակտերիաների տարածվածությունը ստա-
մոքս-աղիքային համակարգի տարբեր հատվածներում անհամաչափ է, յուրաքան-
չյուր հատված ունի իրեն բնորոշ հարաբերական կայուն միկրոֆլորան: Աղիքային 
միկրոֆլորայի տեսակային և քանակական կազմը առավել բազմազան և հարուստ է 
հաստ աղիներում [6,7,9,15]: Չոր կղանքի ավելի քան 30%-ը կազմում են բակտերիա-
ները [13]: Մի շարք հեղինակների տվյալներով, գործնականորեն առողջ հասուն 
մարդկանց մոտ 1գ կղանքում գտնվում են 7-40 մլրդ միկրոբներ [12,13]: Ըստ 
բազմաթիվ հետազոտողների, հաստ աղիների նորմոֆլորայի 90-95%-ը կազմում են 
անաէրոբները (Bifidum բակտերիաներ, բակտերոիդներ) և միայն 5-10%-ը ֆակուլ-
տատիվ անաէրոբ բակտերիաները (կաթնաթթվային և աղիքային ցուպիկներ, էն-
տերոբակտերիաներ, ստաֆիլոկոկեր, սնկեր, պրոտեուս և այլն) [6,10,13,17]: Սակայն 
աղիքային նորմալ միկրոֆլորան կարող է լինել միայն օրգանիզմի նորմալ ֆիզիոլո-
գիական վիճակի պայմաններում, երբ օրգանիզմում առաջանում են ախտաբանա-
կան փոփոխություններ, փոխվում է նորմալ միկրոֆլորայի կազմը և որակական 
բնույթը` իր հետ բերելով օրգանիզմի համար կարևոր նշանակություն ունեցող մի 
շարք ֆունկցիաների խանգարմանը: Նորմալ միկրոֆլորայի որակական և քանա-
կական վիճակի վրա ազդում են մի շարք էկզոգեն և էնդոգեն գործոններ [1,8,16], 
որոնց հետևանքով օրգանիզմում կարող են առաջանալ տարբեր ախտաբանական 
երևույթներ [4,12]: Էկզոգեն գործոնների թվին են պատկանում բնակլիմայական և 
էկոլոգիական անբարենպաստ պայմանները` քիմիական, ճառագայթային կեղտոտ-
վածություն, սննդի բնույթը և որակը [8,14]: Էնդոգեն գործոններից կարելի է առանձ-
նացնել ստամոքս-աղիքային համակարգի սոմատիկ հիվանդությունները, աղիքային 
վարակիչ հիվանդությունները, լյարդի և լեղուղիների հիվանդությունները, նորա-
գոյացությունների առկայությունը, ալերգիկ հիվնդությունները, կրած ծանր վիրահա-
տությունները, դեղամիջոցների և առաջին հերթին հակաբիոտիկների երկարատև և 
ոչ ռացիոնալ օգտագործումը [1,4,8,9,11,15]: Այս հիվանդությունների հետևանքով 
օրգանիզմում տեղի է ունենում նորմալ միկրոֆլորայի էկոլոգիական բալանսի 
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փոփոխություն, խանգարվում է միկրոֆլորայի անաէրոբ և ֆակուլտատիվ անաէրոբ 
հատվածների նորմալ փոխհարաբերությունը: Բարձր հակամիկրոբային ակտիվութ-
յամբ օժտված անաէրոբ ներկայացուցիչների նվազումը հանգեցնում է դիսբակ-
տերիոզի և պայմանական ախտածին մանրէների տարբեր ներկայացուցիչների 
բազմացմանը` էնտերոբակտերներ, կլեբսիելա, պրոտեուսի տարբեր տեսակներ, 
ստաֆիլոկոկեր, տարատեսակ սնկեր, աղիքային ցուպիկի ոչ լիարժեք ձևեր և այլն: 

Նպատակն ու խնդիրրները. Աշխատանքի նպատակն է՝ ուսումնասիրել 
աղիքային միկրոֆլորայի որակական և քանակական փոփոխությունները տարբեր 
հիվանդությունների ժամանակ: 

 Աշխատանքի խնդիրները.  
- տարբեր հիվանդություններով տառապող անձանց կղանքից անջատել 

անաէրոբ և ֆակուլտատիվ անաէրոբ բակտերիաներ. 
- կատարել անջատված բակտերիաների տարբերակումը.  
Նյութն ու մեթոդները. Մանրէաբանական հետազոտության են ենթարկվել 645 

հիվանդների կղանքը, որոնք հիվանդացել էին տարբեր հիվանդություններով: Հետա-
զոտվածներից 114-ը հիվանդացել էին աղիքային վարակիչ հիվանդություններով, 217-ը` 
ստամոքս-աղիքային համակարգի սոմատիկ հիվանդություններով, 145-ը` լյարդի և 
լեղուղիների հիվանդություններով, 107-ի մոտ կային ալերգիկ երևույթներ և 62-ի մոտ` 
նորագոյացություններ: Հիվանդների ընտրության ժամանակ նկատի ենք ունեցել նրանց 
սուբյեկտիվ գանգատները ստամոքս-աղիքային համակարգի կողմից (ախորժակի 
թուլացում, ցավեր որովայնի ստորին հատվածում, մետեորիզմ, կղանքի փափուկ կամ 
պինդ լինելը և այլն): Աշխատանքի ժամանակ օգտագործվել են հետազոտության 
մանրադիտակային, մանրէաբանական, կենսաքիմիական, շճաբանական մեթոդներ:  

Ստացված արդյունքների հավաստիությունը ստուգվել է ըստ Ստյուդենտի 
վիճակագրական չափանիշների:  

Արդյունքները և դրանց քննարկումը. Հետազոտված անաէրոբ և ֆակուլտատիվ 
անաէրոբ բակտերիաների անջատման հաճախականությունը արտահայտված է 1-ին 
աղյուսակում:  

Աղյուսակ 1 
Անաէրոբ և ֆակուլտատիվ անաէրոբ բակտերիաների անջատումը  

տարբեր հիվանդությունների ժամանակ 

 
Հիվանդներ 

Հետազոտված 
հիվանդների 

թիվը 

Bifidum 
բակտերիաների 

քանակական նվազում 

Ֆակուլտատիվ 
անաէրոբ մանրէների 

քանակական աճ 
բաց. % բաց. % 

Աղիքային վարակիչ  114 42 36,8±3,4 65 57,0±4,6 

Ստամոքս-աղիքային 
համակարգի սոմատիկ  217 75 34,6±3,2 112 51,6±3,4 

Լյարդի և լեղուղիների 
հիվանդություններով  145 48 33,1±3,9 81 55,8±4,1 

Ալերգիկ  107 37 34,6±3,3 64 59,8±4,7 
Նորագոյացություններով  62 28 45,2±6,3 44 70,9±5,7 
Ընդհամենը 645 230 35,6±1,8 366 56,7±1,9 
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Ինչպես երևում է աղյուսակից, Bifidum բակտերիաների անջատման հաճախակա-
նությունը նորմայից ցածր է եղել 230 (35,6±1,8%) հիվանդների մոտ: Ֆակուլտատիվ 
անաէրոբ միկրոֆլորայի քանակական աճ է նկատվել հետազոտված հիվանդներից 366-
ի (56,7±1,9%) մոտ: Տարբեր հիվանդությունների ժամանակ անջատված ֆակուլտատիվ 
անաէրոբ բակտերիաների տեսակային կազմը, արտահայտված է աղյուսակ 2-ում:  
  

 Աղյուսակ 2 
Անջատված ֆակուլտատիվ անաէրոբ բակտերիաների տեսակային կազմը  

տարբեր հիվանդությունների ժամանակ 

Հիվանդներ 
Candida խմբի 

սնկեր 
Staphylo-

coccus spp. 

Proteus 
խմբի 

մանրէներ 

Պայմանա-
կան ախտա-

ծին էնտե-
րոբակ. 

E.coli ոչ 
լիարժեք 

ձևեր 

բ. % բ. % բ. % բ. % բ. % 

Աղիքային վարակիչ  20 30,7±5,7 14 21,5±5,1 12 18,5±4,8 12 18,5±4,8 7 10,8±3,8 

Ստամոքս-աղիքային 
համակարգի 
սոմատիկ  

31 27,7±4,2 22 19,7±3,7 28 25,0±4,1 19 16,9±3,5 12 14,8±3,9 

Լյարդի և լեղուղիների 
հիվանդութ.  

23 28,4±5,0 16 19,7±4,4 16 19,7±4,4 14 17,4±4,2 12 14,8±3,9 

Ալերգիկ  19 29,7±5,7 11 17,2±4,7 15 23,4±5,2 11 17,2±4,7 8 12,5±4,1 

Նորագոյացութ.-ով  14 31,8±7,0 10 22,7±6,3 8 18,2±5,8 7 15,9±5,5 5 11,4±4,7 

Ընդամենը 107 29,2±2,3 73 19,9±2,1 79 21,6±2,1 53 17,2±1,9 44 12,0±1,7 

 
Աղյուսակից երևում է, որ հայտնաբերված բակտերիաների քանակական կազմը 

բազմազան է`Candida խմբի սնկեր, Staphylococc, Proteus խմբի մանրէներ, այլ 
պայմանական ախտածին մանրէներ` Klesbsiella, Enterobacter, Hafnia, Seratia և E. coli 
ոչ լիարժեք ձևեր: Նշված մանրէները անջատվել են հետազոտված բոլոր խմբերի 
մանրէների մոտ, որոշակի տոկոսային հարաբերությամբ: Candida խմբի սնկերը ան-
ջատվել են 107 հիվանդների մոտ (29,2±2,3%): Ստաֆիլակոկերը անջատվել են 
հետազոտված հիվանդներից 73-ի մոտ (19,9±2,1%): Proteus խմբի մանրէներ են 
հայտնաբերվել ստուգված հիվանդներից 79-ի մոտ (21,6±2,1%): Պայամանական ախ-
տածին մանրէներ են (Klebsiella, Enterobacter, Hafnia, Serratia) հայտնաբերվել 63 
հիվանդների մոտ (17,2±1,9%): Աղիքային ցուպիկի ոչ լիարժեք ձևեր են հայտնաբեր-
վել 44 դեպքում (12,0±1,7%): Ինչպես երևում է հետազոտության արսյունքներից 
Bifidum բակտերիաների քանակական նվազում է հայտնաբերվել 35,6±1,8% դեպքե-
րում: Ընդ որում այդ նվազումը հայտնաբերվել է հետազոտված բոլոր խմբերի 
հիվանդների մոտ` գերակշռությամբ աղիքային վարակիչ հիվանդների 36,8±3,4% և 
նորագոյացություններով հիվանդների 45,2±6,3%: Ֆակուլտատիվ անաէրոբ բակտե-
րիաների տարբեր տեսակներ են հայտնաբերվել բոլոր խմբերի հիվանդների մոտ 
56,7±1,9% դեպքերում: Ընդ որում Candida խմբի սնկերը ավելի բարձր տոկոսով 

հայտնաբերվել են աղիքային վարակիչ հիվանդների 30,7±5,7% և նորագոյացություն-
ներով հիվանդների 31,8±7,0% մոտ: Ստաֆիլակոկերը գերազանցում էին աղիքային 
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վարակիչ հիվանդների 21,5±5,1% և նորագոյացություններով հիվնդների մոտ 
22,7±6,3%: Proteus խմբի մանրէների անջատումը ավելի արտահայտված էր ալերգիկ 
հիվանդների 23,4±5,2% և ստամոքս-աղիքային համակարգի սոմատիկ հիվանդների 
մոտ 25,0±4,1 %: Պայմանական ախտածին մանրէները ավելի հաճախ անջատվել են 
լյարդի, լեղուղիների հիվանդություններով հիվանդներից 17,4±4,2 % և աղիքային 
վարակիչ հիվանդներից 18,5±4,8%: Աղիքային ցուպիկի ոչ լիարժեք ձևեր են ավելի 
հաճախ անջատվել ալերգիկ հիվանդներից 12,5±4,1 % և լյարդի ու լեղուղիների 
հիվանդություններով հիվանդներից 14,8±3,9%:  

Եզրակացություն. Հիմք ընդունելով մանրէաբանական հետազոտության արդյուն-
քները և հիվանդների սուբյեկտիվ գանագատները` կարող ենք ասել, որ բոլոր 
խմբերի հիվանդների մոտ բավական բարձր տոկոսով հայտնաբերվել է 
դիսբակտերիոզ, որի առաջացման մեջ կարևորվում է Bifidum բակտերիաների 
քանակական նվազումը և ֆակուլտատաիվ անաէրոբ բակտերիաների տարբեր 
տեսակների տոկոսային աճը: 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
МИКРОФЛОРЫ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
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Ключевые слова: кишечная микрофлора, анаэробные и факультативно- анаэробные 

бактерии, условно-патогенные микробы 
 
РЕЗЮМЕ 
 

 Проведено количественное исследование анаэробных и факультативно-анаэробных 
кишечных бактерий в кале больных при различных заболеваниях. Установлено снижение 
уровня анаэробных и повышенние факультативно-анаэробных бактерий во всех группах, 
что является свидетельством наличия кишечного дисбактериоза у больных.  
 
 

 

THE STUDY OF QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHANGES  
OF COLON MICROFLORA IN VARIOUS DISEASES 

 
N.M. Harutyunyan, A.A. Lalayan 

 
The Research Institute of Epidemiology, Virology & Medical Parasitology 

 after A.B. Alexanian MOH RA 
 
Keywords: colon microflora, anaerobic and facultative anaerobic bacteria, conditional 

pathogenic microbes. 
 
SUMMARY 

 

The quantitative determination anaerobic and facultative anaerobic enteric bacteria in 
faeces of patients with various diseases was investigated. There was decrease of level 
anaerobic and increase facultative anaerobic bacteria in all groups. These results come to the 
evidence of disbacteriosis for patients. 
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ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ 
ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

  
Մ.Ա. Մարդիյան, Կ.Ա. Խաչատրյան, Կ.Ռ. Սահակյան, Ա.Մ. Բաղրյան  

  
ԵՊԲՀ, Առողջապահության կառավարման և տնտեսագիտության ամբիոն 

 
Բանալի բառեր. բուժօգնության որակ, բուժօգնության որակի անհամապատաս-

խանության ռիսկեր, ավտոմատացված տեխնոլոգիա 
 
 
 
Հայտնի է, որ արդյունավետ կառավարում հնարավոր է միայն հիմնվելով հավաս-

տի տեղեկատվության վրա: Առողջապահական համակարգի ղեկավար մարմինները 
հիմնականում հիմնվում են պաշտոնական վիճակագրական տվյալների վրա: 
Պաշտոնական վիճակագրությունը պարունակում է բնակչության առողջական վի-
ճակը, առկա առողջապահական ռեսուրսները բնութագրող մոնիթորինգի ցուցանիշ-
ներ: Այս տեղեկատվության հաշվարկի հիմքում ընկած են նույնականացված հաշ-
վարկի մոտեցումներ [1,3,6]:  

Չնայած համակարգի առավելություններին, առկա են մի շարք թերություններ: 
Ամենագլխավոր թերությունը «մարդկային գործոնի» առկայությունն է, տեխնիկա-
կան սխալը տվյալների բազայի ստեղծման ժամանակ: 

Այս պատճառները, որոնք իսկապես բերում են վիճակագրական տեղեկատվու-
թյան անորոշության, նշանակալից ազդում են մոնիթորինգի վրա: Դա է պատճառը, 
որ չարժե մտածել այն մասին, որ անհրաժեշտ է ստեղծել մարդկային գործոնի սու-
բյեկտիվ ազդեցությունից զերծ տեղեկատվական համակարգ: Նպատակահարմար է 
ուժերն ուղղել վիճակագրական նյութի որակի բարձրացմանը` օգտագործելով ինչ-
պես համապատասխան կազմակերպչական գործողություններ, այնպես էլ ժամանա-
կակից համակարգչային տեխնոլոգիաներ [2,4,5]: 

Հետազոտության նպատակն ու խնդիրները 
Առողջապահության կազմակերպիչների կողմից վիճակագրական տեղեկատվու-

թյունն օգտագործվում է անբավարար: Դրա հիմնական պատճառը տվյալների ներ-
կայացման և գնահատման ժամանակակից տեխնոլոգիաների թերի ընդգրկումն է: 
Դրա համար արդյունքներն իրենց ձևով ու բովանդակությամբ պետք է հասկանալի 
լինեն այն անձանց համար, ովքեր ընդունում են որոշում: Ինչպես ցույց են տալիս 
հարցման արդյունքները, կառավարչական որոշում ընդունելիս հիմնական չափա-
նիշները հետևյալն են. 

1. բնակչության առողջական վիճակի վնասի ապացուցված չափը և դրա հետ 
կապված տարբեր գործոնների ազդեցության տնտեսական վնասը. 

2. առողջական վիճակի վրա ազդող ռիսկի գործոնների ազդեցության նվազեցում 
կամ չեզոքացում և այդ նպատակին հասնելու ծախսերի գինը. 

3. հանրության համար սպասվելիք արդյունքի նշանակությունը և դրանց տնտե-
սական արդյունավետությունը: 
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Անառարկելի է, որ այս հարցերի մեծ մասը կարող է լուծված լինել, եթե օգտա-
գործվի այն տեղեկատվական բազան, որը ներկայացնում է պետական բժշկական 
վիճակագրությունը: Քանի որ առկա ռիսկերը նվազեցնում են պաշտոնական վիճա-
կագրական տվյալների հավաստիությունը, անհրաժեշտ է դրանց վերլուծությունը 
նախորդ տվյալների ամբողջականության և հավաստիության գնահատում [1,2]: 

Ինչպես ցույց է տվել մեր սեփական փորձը, տվյալ խնդրի արդյունավետ լուծման 
համար անհրաժեշտ է տեղեկատվության վերլուծության համակարգային մոտեցում: 
Այս կապակցությամբ ավանդական մոտեցումներից բացի (որը հիմնվում է մաթեմա-
տիկական վիճակագրության վրա) անհրաժեշտ է կիրառել ավելի ժամանակակից 
մեթոդներ ԲՕՈ-ի արդյունավետության գնահատման համար: 

Մեր կողմից ստացիոնար ԲՕՈ-ի գնահատման համար կիրառվել է ԲՕՈ-ի փոր-
ձաքննության ավտոմատացված տեխնոլոգիա: Այսպիսի մոտեցումը հնարավորու-
թյուն է տալիս գնահատել բժշկական սխալի ազդեցության աստիճանը պացիենտի 
առողջական վիճակի վրա, ինչպես նաև առողջապահական ռեսուրսների օգտագործ-
ման սոցիալ-տնտեսական արդյունավետությունը: 

Հետազոտության արդյունքները 
Կատարվել է 500 հիվանդության պատմագրի փորձաքննություն: Փորձաքննու-

թյան արդյունքներն ունեցել են հետաքրքիր գործնական նշանակություն: 
Փորձաքննության է ենթարկվել ցերեբրովասկուլյար հիվանդությամբ պացիենտ-

ների ԲՕՈ-ը: ԲՕՈ-ի հիմնական ցուցանիշներն են հանդիսացել բժշկական սխալի 
առաջացման ռիսկը, պացիենտի վիճակի վատթարացման ռիսկը, ռեսուրսների ոչ 
օպտիմալ օգտագործման ռիսկը, պացիենտի վատթարացման սոցիալական նշանա-
կության ռիսկը: Արդյունքներն ըստ ԲՕՈ-ի համապատասխանության և անհամա-
պատասխանության բաշխվել են հետևյալ կերպ:  

1. Առաջին երկու դասերին բաժին է ընկել դեֆեկտների 83%-ը, որը նշանակում է 
ԲՕՈ-ի անհամապատասխանություն, ինչը չի բերել այնպիսի բժշկական սխալի, որն 
ազդել է պացիենտի առողջական վիճակի և սոցիալական ռեսուրսների վրա: 

2. Երրորդ և չորրորդ դասերին բաժին է ընկել 16,5% բժշկական սխալ, ինչը 
ազդում է պացիենտի վիճակի և ռեսուրսների օպտիմալ օգտագործման վրա: 

3. ԲՕՈ-ի անհամապատասխանություն (0,5%), այսինքն, երբ կա բժշկական 
սխալի ազդեցություն պացիենտի վիճակի և սոցիալական ռեսուրսների վրա: 

4. Փորձաքննությունը հայտնաբերել է, որ բժշկական սխալի 27,0%-ը կապված է 
եղել բուժման սխալի հետ:  

5. Ֆարմակոթերապիայի սխալի կառուցվածքում գերակշռել են սխալներ, որոնք 
կապված են եղել բուժհաստատությունում առկա դեղամիջոցների ոչ արդյունավետ 
օգտագործման հետ: Այսպես, 34,0% նշանակվել են չցուցված, 2,4%` հակացուցված 
պրեպարատներ: 

Բժշկական սխալի բարձր ռիսկի դեպքում անհրաժեշտ է ուշադրություն 
դարձնել բժիշկների պատրաստման և վերապատրաստման ծրագրերին: Ռեսուր-
սների ոչ օպտիմալ օգտագործման բարձր ռիսկի ժամանակ անհրաժեշտ է վերլու-
ծությանը մասնակից դարձնել ոչ միայն բժիշկներին, այլ նաև տնտեսագետներին, 
որպեսզի հայտնաբերվեն ռեսուրսների օգտագործման անարդյունավետության 
պատճառները: 
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Պացիենտի վիճակի և սոցիալական նշանակության վիճակի վատթարացման 
բարձր ռիսկի դեպքում անհրաժեշտ է ավտոմատացնել ԲՕՈ-ի փորձաքննության 
աշխատանքը, իրականացնել միջոցառումներ բժիշկների որակավորումը բարձրաց-
նելու համար: Անհրաժեշտ է բոլոր եզրահանգումները կատարել հաշվի առնելով 
իրավիճակի առանձնահատկությունները: 

Այսպիսով, պարզ վիճակագրական վերլուծական մեթոդները չեն կարող հիմք 
հանդիսանալ կառավարչական այն որոշումների կայացման համար, որոնք ուղղված 
են ԲՕՈ-ի բարձրացմանը: Նյութի միայն մաթեմատիկական մոդելավորումը, կան-
խատեսումը թույլ է տալիս հայտնաբերել այն գործոնները, որոնցով հնարավոր է 
գնահատել ԲՕՈ-ը, ստանալ տարբեր տիպի կանխատեսական գնահատականներ և 
վերջնական արդյունքում մշակել արդյունավետ գործող կառավարման համակարգ: 
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РЕЗЮМЕ  
Организаторы здравоохранения используют статистическую информацию неадекват-

ным способом. Основной причиной является неполное вовлечение представления данных 
и оценка современных технологий. По этой причине результаты по их формам и содер-
жанию должны быть понятны тем, кто принимает решение.  

Как показывают результаты анкетирования, для принятия правительственного реше-
ния, как основные критерии служат доказанные масштабы ущерба состояния здоровья 
населения и связанных с ней экономический ущерб влияния различных факторов, сниже-
ние или устранение факторов риска которые оказывают влияние на состояние здоровья и 
стоимость расходов для достижения этой цели, а также важность ожидаемых результатов 
для населения и их экономическую эффективность.  

Неоспоримо, что большинство из этих вопросов могут быть решены, если база дан-
ных, которую предоставляет государственная медицинская статистика, использовалась. 
Поскольку нынешние риски снижают достоверность данной официальной статистики, 
необходим анализ целостности и достоверности предыдущих данных.  
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SUMMARY 
 

The healthcare organizers use statistical information in an inadequate way. The main reason 
is the incomplete involvement of the data submission and the evaluation of modern 
technologies. For that reason the results in their form and content must be understandable to 
those who make a decision.  

As the results of the questioning show for making a governmental decision as the main 
criteria serve the proven scale of the population health status damage and connected with it the 
economic damage of various factors’ influence, reduction or elimination of risk factors 
influence affecting the health status and cost price for to achieve that goal, as well as the 
importance of expected outcome for the community and their economic efficiency. 

It is undeniable, that most of these issues can be solved, if the database, which represents the 
state medical statistics, is being used. Since the current risks reduce the credibility of official 
statistics data, it is necessary to evaluate the analysis of previous data integrity and reliability.  
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ՀԻՊԵՐՏՈՆԻԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ  
ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ 

 
Մ.Ա. Մարդիյան, Կ.Ա. Խաչատրյան, Կ.Ռ. Սահակյան, Ա.Մ. Բաղրյան  

  
ԵՊԲՀ, Առողջապահության կառավարման և տնտեսագիտության ամբիոն 

  
Բանալի բառեր. բուժօգնության որակ, բուժօգնության որակի փորձագիտական 

գնահատական, բժշկական, ախտորոշման դեֆեկտներ 
 
 
 
Թեմայի արդիականությունը 
Բազմապրոֆիլ հիվանդանոցի բուժօգնության որակի կառավարման հիմնա-

խնդրին վերաբերող հետազոտությունների անհրաժեշտությունը բխում է առող-
ջապահական համակարգում արդյունավետ կառավարման տեխնոլոգիաների և 
սկզբունքների ներդրման անհրաժեշտությունից: Գլոբալիզացիայի պայման-
ներում արագ փոփոխվող իրավիճակները պարտադրում են բուժօգնության կա-
ռավարման նոր պահանջներ և որոշում են առողջապահական համակարգի զար-
գացման գերակա ծրագրերը բուժօգնության որակի կառավարման համակար-
գում, որը պետք է համապատասխանի միջազգային ստանդարտներին [1,3,4]: 

Այս պայմաններում արդիական է դառնում ոչ միայն բուժհիմնարկի գործունե-
ության գնահատման մեթոդների ներդրումը, այլ նաև կառավարման ռեսուրսա-
խնայող արդյունավետ տեխնոլոգիաների ներդրումը, որը թույլ կտա սահմանա-
փակ ֆինանսական ռեսուրսների պայմաններում ապահովել բուժպրոֆիլակտիկ 
հիմնարկի գործունեության շարունակական կատարելագործում և նորմալ գոր-
ծունեություն [2,4]: 

Զարկերակային հիպերտոնիան հանդիսանում է բժշկասոցիալական հիմնա-
խնդիր: Դա պայմանավորված է այդ հիվանդության տարածվածությամբ: Բացի այդ, 
զարկերակային հիպերտենզիան հանդիսանում է կարևոր ռիսկի գործոն սիրտ-
անոթային համակարգի հիմնական հիվանդությունների համար. սրտամկանի ին-
ֆարկտ, ուղեղի ինսուլտ: Փորձաքննության նպատակն է եղել գնահատել հիպերտո-
նիկ հիվանդներին մատուցվող բուժօգնության որակը պոլիկլինիկայում, ստացիոնա-
րում և ցերեկային ստացիոնարում: 

Հետազոտության համար ընտրվել են դեպքեր, որոնք բուժվել են հիպերտոնիկ 
հիվանդության կապակցությամբ պոլիկլինիկայում, ստացիոնարում և ցերեկային 
ստացիոնարում: Հետազոտության ծավալը կազմել է 150 դեպք: 

Հետազոտության արդյունքները 
ԲՕՈ-ի ցուցանիշների վերլուծությունը ցույց է տվել, որ ԲՕՈ-ն ունի նույնատիպ 

կառուցվածք բուժօգնության ցուցաբերման բոլոր օղակներում (գծապ. 1): 
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Գծապատկեր 1. Հիպերտոնիկ հիվանդության դեպքում ԲՕՈ-ի կառուցվածքի 
համապատասխանության վերլուծություն 

 
Ինչպես երևում է գծապատկեր 1-ից, ԲՕՈ-ի համապատասխանություն գրանցվել 

է միջին հաշվով 21% դեպքերում: 40% դեպքերում փորձագետները գրանցել են 
բժշկական սխալի բացասական հետևանք, որը բերել է առողջապահական ռեսուրս-
ների ոչ օպտիմալ օգտագործման (1 և 2 դասի): Ավելի մեծ չափի այդպիսի սխալ 
գրանցվել է ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բուժման փուլում (44%): Դեպքեր, որոնց 
մեջ առավել նշանակալից են բժշկական սխալներ, որոնք պացիենտների վրա ունե-
ցել են բացասական ազդեցություն և առողջապահական ռեսուրսներն օգտագործվել 
են ոչ արդյունավետ, միջին հաշվով գրանցվել է 39% դեպքերում: Ընդ որում, ավելի 
շատ այդպիսի սխալ թույլ է տրվել ստացիոնար օգնության ժամանակ (42%): 

Սոցիալական նշանակության բժշկական սխալ չի գրանցվել փորձագետների 
կողմից: ԲՕՈ-ի (ռիսկեր) առանձին բաղադրիչների քանակական ցուցանիշների 
վերլուծությունը ցույց է տրված աղյուսակ 1-ում:  

Աղյուսակ 1  
Հիպերտոնիկ հիվանդության ժամանակ ԲՕՈ-ի առանձին բաղադրիչների 

գնահատման քանակական ցուցանիշներ 
  

ԲՕՈ-ի քանակական 
ցուցանիշներ 

Ընդհանուր Պոլիկլինիկա Ստացիոնար Ցերեկային 
ստացիոնար 

Բժշկական սխալի 
առաջացման ռիսկ 

4,47 5,7 2,94 3,82 

Պացիենտի վիճակի 
վատթարացման ռիսկ 0,7 0,60 0,74 0,75 

Ռեսուրսների ոչ 
արդյունավետ 
օգտագործման ռիսկ 

3,25 4,34 2,34 2,82 
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Ինչպես երևում է աղյուսակի տվյալներից, բժշկական սխալի առաջացման ռիսկը 
բարձր է բուժօգնության ցուցաբերման ամբուլատոր-պոլիկլինիկական փուլում` 5,7: 
Պացիենտի վիճակի վատացման ռիսկը բարձր է ստացինար և ստացիոնարին փո-
խարինող բուժօգնության ցուցաբերման ժամանակ (0,74-0,75): Առավել անարդյունա-
վետ են օգտագործվել առողջապահական ռեսուրսները ամբուլատոր բուժման 
փուլում (4,34): 

ԲՕՈ-ի քանակական ցուցանիշների վերլուծության տվյալների հիման վրա 
պարզվել է. 

1) ԲՕՈ-ի անհամապատասխանության դեպքերի գերակշռում բուժօգնության 
բոլոր փուլերում (միջին ցուցանիշը 80%). 

2) բուժման ամբուլատոր-պոլիկլինիկական փուլում բժշկական սխալի բարձր 
ռիսկ (5,7). 

3) 39% դեպքերում բժշկական սխալն ունեցել է բացասական ազդեցություն պա-
ցիենտի վիճակի վրա. 

4)  առավել նշանակություն ունեցող բժշկական սխալ հայտնաբերվել է ստացիո-
նար և ստացիոնարին փոխարինող բուժօգնության փուլում (0,74-0,75): 

Հիպերտոնիկ հիանդության ժամանակ սխալների վերլուծությունը վկայում է, որ 
կառուցվածքում գերակշռել են պացիենտի վերաբերյալ տեղեկատվության հավա-
քումը (76%): Բուժման սխալները կազմել են 17%; ախտորոշման սխալները կազմել 
են 5%; իսկ անընդհատության ապահովումը` 2% (գծապ. 2): 

 

 
 

Գծապատկեր 2. Հիպերտոնիկ հիվանդութըան դեպքում բժշկական սխալի 
կառուցվածքը 

 
 

Ինֆորմացիայի հավաքման սխալ. այն ավելի շատ գրանցվել է ամբուլատոր պոլի-
կլինիկական օգնության վերլուծության ժամանակ (4,84), ավելի քիչ` ստացիոնար 
բուժօգնության դեպքերի փորձաքննության ժամանակ (1,68) 1 բուժօգնության դեպքի 
հաշվով: Ինֆորմացիայի հավաքման սխալի կառուցվածքում գերակշռում է լաբորատոր 
և գործիքային ախտորոշման սխալը (1,38 և 0,68 համապատասխանաբար): 

անընդհատո
ւթյան սխալ

2%

ախտորոշմա
ն սխալ

5% բուժման
սխալ
17%

տեղեկատվո
ւթյան

հավաքման
սխալ
76%
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Մասնագետների խորհրդատվության բացակայությամբ պայմանավորված սխալը 
կազմել է 0,45 մեկ բուժօգնության դեպքի համար, որը դժվարացրել է գնահատել 
հիմնական և ուղեկցող ախտորոշումները: Փորձագետներն ավելի հաճախ թերու-
թյուններ են նշել անբավարար ինֆորմացիայի առկայության, գանգատների նկարա-
գրման, հիվանդության անամնեզի հավաքման հարցում, որը շատ կարևոր է ախտո-
րոշման հիմնավորման համար: Այս տիպի սխալների առկայությունը վերլուծության 
ենթարկվող բժշկական փաստաթղթերում փորձագետներին թույլ չի տվել բժշկի 
կողմից ախտորոշման ճշտությունը գնահատել: 

Ախտորոշման սխալ. հիմնական դիտողությունները վերաբերել են հիպերտոնիկ 
հիվանդության ռիսկի և փուլի ճշտման խնդրին: Ուղեկցող հիվանդությունները ոչ 
միշտ են արձանագրվել: Հիպերտոնիկ հիվանդության ԲՕՈ-ի ցուցանիշների վերլու-
ծությունը թույլ է տվել կատարել հետևյալ եզրահանգումը: ԲՕՈ-ի կառուցվածքում 
հիպերտոնիկ հիվանդության դեպքում գերակշռել են որակի անհամապատասխա-
նության դեպքերը (80%), որից 40% բացասական ազդեցություն են ունեցել պացի-
ենտի վիճակի վրա: 

ԲՕՈ-ի ինտեգրալ ցուցանիշների համեմատությունը ցույց է տվել, որ ԲՕՈ-ի 
ցուցանիշները ցածր են ամբուլատոր պոլիկլինիկական օգնության փուլում (գծապ. 3): 

 

 
 

Գծապատկեր 3. Հիպերտոնիկ հիվանդության ԲՕՈ-ի գնահատման քանակական 
ցուցանիշները 

 
Քանի որ ԲՕՈ-ի վիճակը էապես չի տարբերվել ըստ բուժօգնության ցուցաբերման 

տեսակների, այս իրավիճակը թույլ է տալիս ենթադրել, որ ԲՕՈ-ի անհամապատաս-
խանության պատճառները կրում են համակարգային բնույթ և բուժօգնության բոլոր 
փուլերի համար հանդիսանում են ընդհանուր: 

Այս եզրահանգումը հաստատում է կատարված վերլուծությունը (գծապ. 4): 
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Գծապատկեր 4. Հիպերտոնիկ հիվանդության ԲՕՈ-ի անհամապատասխանության 
ինտեգրալ ցուցանիշում յուրաքանչյուր բուժօգնության տեսակի չափաբաժինը 
 
Եզրահանգում. հիպերտոնիկ հիվանդության ժամանակ բուծօգնության ցուցա-

բերման բժշկական սխալի վերլուծությունը բուժօգնության ցուցաբերման բոլոր 
փուլերում թույլ է տվել եզրակացնել, որ առկա է բժշկական գործընթացի համակար-
գված սխալ: Տիպիկ բժշկական սխալներ են. 
 սխալներ տեղեկատվության հավաքման փուլում. 
 սխալներ ախտորոշման փուլում. 
 սխալներ բուժման փուլում. 
 սխալներ անընդհատության ապահովման փուլում: 
Պարզվել է, որ.  
1) Հիպերտոնիկ հիվանդներին ցուցաբերվող ԲՕՈ-ը անհամապատասխան է այն 

բարելավելու համար: Պահանջվում են ընդհանուր բնույթի միջոցառումներ, որոնք 
ուղղված են հիվանդների բուժօգնության ցուցաբերման բոլոր փուլերին: 

2) Հիպերտոնիկ հիվանդների բուժօգնության ցուցաբերման պրոցեսը չունի 
պատշաճ մեթոդական հիմնավորում: 

3) Հիպերտոնիկ հիվանդների ԲՕՈ-ի կառավարման համակարգը բացակայում է: 
 
Հիպերտոնիկ հիվանդների ԲՕՈ-ի բարելավման համար անհրաժեշտ է. 
ա) բուժօգնության ցուցաբերման բոլոր փուլերի համար մշակել հիպերտոնիկ 

հիվանդների վարման մինիմալ և օպտիմալ արձանագրեր. 
բ) ԲՕՈ-ի կառավարչական որոշումների մշակման ժամանակ կիրառել 

հիպերտոնիկ հիվանդների վարման որակի ինդիկատորները. 
գ) միջոցառումների արդյունավետության հսկողության համար, որն ուղղված է 

հիպերտոնիկ հիվանդների ԲՕՈ-ի բարելավմանը, իրականացնել կրկնակի փորձա-
քննություն 6 ամիսը մեկ անգամ: 
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медицинской помощи, дефекты медицинской диагностики 
 
РЕЗЮМЕ 
 
Для исследования были отобраны случаи, когда больные получили лечение по 

поводу гипертонической болезни в поликлинике, больнице или дневном стационаре. 
Анализ врачебной ошибки во время лечения пациента в случаях гипертонической 
болезни для всех этапов лечения позволил сделать вывод, что имеется систематическая 
ошибка лечебного процесса. 

Типичные медицинские ошибки были зафиксированы в этапах сбора информации, 
диагностики, лечения и обеспечения непрерывности медицинской помощи. Выяснилось, 
что качество медицинской помощи, оказываемой пациентам с артериальной 
гипертензией, является недостаточным и существует необходимость улучшить его. 
Необходимо проводить общие мероприятия, которые должны быть направлены на 
лечение больных на всех этапах оказания медицинской помощи. 
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Keywords: medical care quality, expert evaluation of medical care quality, medical 

diagnosis defects. 
 
SUMMARY 
 

 For the research such cases have been selected, which have received cure concerning 
hypertension disease in a polyclinic, a hospital or a day hospital. The analysis of medical 
error during the patient’s treatment in hypertension disease cases for all stages of cure 
allowed concluding that there is a systematic error of medical process. 

Typical medical errors have been recorded in the stages of collecting information, 
diagnosis, cure and ensuring the continuity of medical care. It was found out that the 
medical care quality provided to patients with hypertension is inadequate; there is a need to 
improve it. General activities are required which should be aimed at patients treatment in 
all stages of medical care provision. 
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ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՈՒՄ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԾԻՔԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՈՐՊԵՍ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇ 

 
Մ.Ա. Մարդիյան, Ա.Ս. Չոփիկյան, Լ.Մ. Դանիելյան, Ռ.Ա. Դունամալյան  

 
ԵՊԲՀ, Առողջապահության կառավարման և տնտեսագիտության ամբիոն 

 
Բանալի բառեր. բուժօգնության որակ, արդյունավետություն, պացիենտների 

բավարարվածություն 
 

 
Ներածություն. Առողջապահական համակարգի կառավարման որակն ու արդյու-

նավետությունը բարձրացնելու համար կարևորվում է ուսումնասիրել բժշկական 
ծառայություններ սպառողի կարծիքը: Առողջապահական համակարգի գործունեու-
թյան արդյունավետության արդյունքային որակի գնահատման համար կարևոր է ոչ 
միայն օբյեկտիվ, այլ նաև սուբյեկտիվ բնույթի տեղեկատվության առկայությունը 
[2,5,9]: 

Բժշկական օգնության որակի արդյունքային բաղադրիչի վերաբերյալ տեղեկատ-
վության ստացման ամենաարդյունավետ մեթոդներից է հանդիսանում պացիենտնե-
րի սոցիոլոգիական հարցման փուլը: Սոցիոլոգիական հարցման արդյունքների շա-
րունակական մոնիտորինգը կարևոր դեր ունի օպերատիվ տեղեկատվության ստաց-
ման գործում: Այն կարող է օգտագործվել բազմապրոֆիլ բժշկական հաստատության 
կառավարման և, մասնավորապես, կարևոր կազմակերպչական որոշումներ կայաց-
նելիս [3]: 

Հիվանդներին ցուցաբերվող բուժօգնության որակի բավարարավածության մակար-
դակի գնահատման կարևորագույն տարրերից է հանդիսանում մատուցված ծառա-
յության համապատասխանությունը: Այն պետք է արդարացնի անհատի, սոցիալական 
խմբի և ընդանուր առմամբ հանրության ակնկալիքները: «Բուժօգնության որակի 
բավարավածություն» հասկացությունն ինքնին արտահայտում է անչափ բարդ և բազ-
մապլանային սոցիալական երևույթ [1]: Ներկայումս այս հարցի ուսումնասիրությանը 
նվիրված են բազմաթիվ հեղինակների աշխատանքներ: Գրականության աղբյուրների 
վերլուծությունը ցույց է տվել, որ հեղինակների կողմից օգտագործված հիվանդների 
բուժօգնության բավարավածության գնահատման մեթոդները բազմազան են [4], որոնց 
հիմքում ընկած են սոցիոլոգիական հետազոտությունները: Այդ հետազոտության 
տվյալները արտացոլում են ուսումնասիրվող երևույթի տարատեսականությունն ու 
հաշվառման հատկանիշների խմբավորման բազմազանությունը [6]: 

Բուժօգնության որակի բարելավման գործում մեծ դեր ունի բուժանձնակազմի 
մասնագիտական գիտելիքների և հմտությունների բարձր մակարդակը: Այդ առու-
մով շատ կարևոր է նրանց շարունակական կրթումը, ինչպես նաև հետագա 
որակավորումը: Մասնագիտական գիտելիքների շարունակական համալրումը և 
ստուգումը հնարավորություն է ընձեռում բուժանձնակազմին լինել ավելի զգոն, 
պատրաստված և տեղեկացված ժամանակակից բժշկագիտության և տեխնոլոգիա-
ների առաջընթացին, ինչն էլ կարող է ապահովել պացիենտների անվտանգություն և 
բուժօգնության բարձր որակը [7,8,10]: 
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Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել Շիրակի մարզի ազգաբնակչու-
թյանը մատուցվող բժշկական օգնության որակը, մատչելիությունը, հասանելիու-
թյունը և բժշկական օգնության տեղեկացվածությունը: 

Հետազոտության խնդիրներն են ազգաբնակչության կողմից տրված գնահատա-
կանի վերլուծությունը ըստ հետևյալ հարցերի. 
 բժշկական օգնության հասանելիություն. 
 բժշկական օգնության և սպասարկման որակից բավարարվածություն. 
 բժշկական օգնության և սպասարկման հարցերի վերաբերյալ 

տեղեկացվածություն: 
Հետազոտության նյութը և մեթոդները. հետազոտության ընթացքում կիրառվել է 

սոցիոլոգիական հարցման մեթոդը: Որպես հետազոտության բազա ծառայել են Շիրակի 
մարզի ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հաստատությունները: Հետազոտության 
շրջանակներում անցկացվել է 420 պացիենտների հարցում: Հարցաթերթիկն իր մեջ 
ներառում է 47 հարց և կազմված է ընդհանուր տեղեկատվական մասից, բժշկական 
օգնության հասանելիության, բժշկական օգնության որակից բավարարվածության և 
բժշկական օգնության տեղեկացվածության ուսումնասիրության ենթաբաժիններից: 

Հարցմանը մասնակցած ռեսպոնդենտների 33%-ը արական, 67%-ը  ̀իգական սեռի են: 
Հարցվողների տարիքային կազմը ներկայացված է գծապատկեր 1-ում: 
 

 
Գծապատկեր 1. Սոցիոլոգիական հարցմանը մասնակցած ռեսպոնդենտների 

բաշխումը ըստ տարիքային խմբերի 
 

Իրենց առողջական վիճակը լավ են գնահատել հարցվողների 27%-ը, բավարար՝ 
49%-ը, վատ՝ 10% և դժվարացել են պատասխանել հարցվողների 13%-ը: 

Տարբեր քրոնիկ հիվանդություններով տառապում են հարցվողների 22%-ը, որոն-
ցից 36%-ը որպես քրոնիկ հիվանդություն են նշել զարկերակային հիպերտենզիան և 
քրոնիկ սրտային անբավարարությունը: 

Վերջին 1 տարվա ընթացքում բուժօգնություն ստանալու նպատակով հիվանդնե-
րի դիմելիությունը ըստ բժշկական օգնության տարբեր տեսակների ներկայացված են 
գծապատկեր 2-ում:  

Վճարովի ծառայությունների հասանելիությունը բնակչության համար ներկայաց-
ված է աղյուսակ 1-ում:  
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Գծապատկեր 2. Հարցվողների բժշկական հաստատություններ դիմելության կազմը 

ըստ բնակչության կարծիքի ուսումնասիրության հարցաթերթիկի տվյալների 
 

Աղյուսակ 1 
Վճարովի ծառայությունների հասանելիությունը ըստ բնակչության կարծիքի 

ուսումնասիրության հարցաթերթիկի տվյալների 
 

Արդյո՞ք Ձեզ հասանելի են վճարովի ծառայությունները % 
Այո, քանի որ թույլ է տալիս նյութական վիճակը 5 
Այո, քանի որ վճարում է կազմակերպությունը 3 
Այո, բայց ստիպված եմ ինձ կրճատել գնումների և սննդի ծախսերում 20 
Ոչ 50 
Դժվարանում եմ պատասխանել, քանի որ չեմ օգտվել 22 

 

Տվյալները ևս մեկ անգամ փաստում են այն հանգամանքը, որ պետության կողմից 
երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում 
մատուցվող ամբուլատոր-պոլիկլինիկական ծառայությունն առաջնակի նշանակություն 
ունի հարցվողների մեծամասնության համար: 

Որպես վճարովի բժշկական ծառայություններից օգտվելու հիմնական պատճառ 
նշվել է պոլիկլինիկայի ցածր տեխնիկական հագեցվածությունը (45%) և բարձր որակի 
բժշկական օգնություն ստանալու ակնկալիքը (28%): 

Ոչ պաշտոնական վճարների հետ կապված պացիենտների կարծիքը ներկայացված 
է աղյուսակ 2-ում:  

Աղյուսակ 2  
Ոչ պաշտոնական վճարումները ըստ բնակչության կարծիքի ուսումնասիրության 

հարցաթերթիկի տվյալների 
 

Ստիպված եղել ե՞ք ոչ պաշտոնական 
վճարում կատարել բուժման և 
հետազոտությունների համար 

% 

Ոչ 41 
Այո, գումարով 14 
Այո, նվերներով 10 
Այո, ծառայություններով 15 
Չեմ կարող պատասխանել 19 
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ավանդական բժշկությամբ զբաղվողներ

զբաղվել եմ ինքնաբուժությամբ

չեմ դիմել, քանի որ կարիք չի եղել



88 
 

Ինչպես երևում է աղյուսակ 3-ից, Շիրակի մարզում բժշկական օգնության 
ծառայության մասով առկա են բազմաթիվ հիմնախնդիրներ, որոնց լուծման և բժշկա-
կան օգնության ծառայության կազմակերպման որակի բարելավման համար անհրա-
ժեշտ է համալիր միջոցառումների անցկացում: 

Աղյուսակ 3 
Բուժօգնության որակի գնահատման մի շարք ասպեկտներ՝  

ըստ բնակչության կարծիքի ուսումնասիրության հարցաթերթիկի տվյալների 
 

Բավարարում է Ձեզ բժշկական սպասարկման 
արդյունքը 

Այո Ոչ Մասամբ 

Պոլիկլինիկա 46% 24% 30% 
Հիվանդանոց 34% 30% 36% 

Վճարովի բուժպրոֆիլակտիկ հաստատություն 51% 20% 29% 

Շտապ օգնություն 39% 21% 40% 
Բավարված եք արդյոք բժշկի վերաբերմունքից 

Պոլիկլինիկա 65% 12% 23% 

Հիվանդանոց 50% 23% 27% 

Վճարովի բուժպրոֆիլակտիկ հաստատություն 58% 20% 22% 

Շտապ օգնություն 50% 18% 32% 
Բավարված եք արդյոք միջին բուժանձնակազմի վերաբերմունքից 

Պոլիկլինիկա 58% 12% 30% 

Հիվանդանոց  48%  28% 24% 

Վճարովի բուժպրոֆիլակտիկ հաստատություն 61% 19% 20% 

Շտապ օգնություն 54% 20% 26% 
Բավարված եք արդյոք բժշկական օգնության ցուցաբերման սանիտարա-

հիգիենիկ պայմաններից 

Պոլիկլինիկա 37% 29% 34% 

Հիվանդանոց 28% 45% 27% 

Վճարովի բուժպրոֆիլակտիկ հաստատություն 43% 25% 32% 
Շտապ օգնություն 32% 37% 31% 

Բավարված եք արդյոք դեղորաքով ապահովվածության մակարդակից 

Պոլիկլինիկա 32% 39% 29% 

Հիվանդանոց 22% 49% 28% 

Վճարովի բուժպրոֆիլակտիկ հաստատություն 34% 32% 33% 

Շտապ օգնություն 24% 43% 32% 
 
Հետազոտության արդյունքում արձանագրվել են բավականին ցածր ցուցանիշներ 

բնակչության շրջանում բժշկական ծառայությունների տեղեկացվածության հարցե-
րում, մասնավորապես՝ պարտադիր բժշկական ապահովագրության մասին հիմնա-
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կանում իրազեկված են եղել հարցվողների 23%-ը, քիչ իրազեկված 27%-ը և 
անիրազեկ՝ 50%-ը: Պետության կողմից տրամադրվող անվճար բժշկական ծառայու-
թյունների հետ կապված իրազեկված են եղել հարցվողների 44%-ը և անիրազեկ՝ 
56%-ը: Բժշկի ազատ ընտրության իրավունքից օգտվել են հարցվողների միայն 46%, 
32%-ը չեն օգտվել այդ իրավունքից, 2%-ը մերժում են ստացել, իսկ 20%-ը առհա-
սարակ չեն իմացել այդպիսի իրավունքի մասին: 

Եզրակացություններ 
1. Անհրաժեշտ է կիրառել բնակչության կարծիքի ուսումնասիրության հարցա-

թերթիկը` որպես բժշկական օգնության սպասարկման մատչելիության, հասանելի-
ության և որակի գնահատման ցուցանիշ: 

2. Բուժօգնության որակից բավարարվածության բարձրացման նկատառում-
ներով անհրաժեշտ է ապահովել բժշկական և միջին բժշկական մասնագիտական 
անձնակազմի շարունակական կրթություն՝ ուշադրություն դարձնելով այնպիսի կա-
րևոր ցուցանիշների ինչպիսիք են բժշկի և միջին բուժանձնակազմի բարյացակամ 
վերաբերմունքը պացիենտների նկատմամբ: 

3. Պացիենտների շրջանում բարձրացնել բժշկական օգնության և սպասարկման 
վերաբերյալ տեղեկացվածությունը՝ հատուկ ուշադրություն հատկացնելով ՊՆԾ 
շրջանակներում մատուցվող ծառայություններին, ինչպես նաև ակնկալելով հիվանդ-
ների կողմից կատարվող ոչ պաշտոնական վճարների կրճատում: 

4. Բժշկական ծառայություններից բավարարվածության ցուցանիշի վրա մեծ 
ազդեցություն ունի բուժհաստատությունների տեխնիկական հագեցվածությունը և 
դեղորայքով ապահովվածությունը, ուստի բժշկական ծառայությունների 
փոխհատուցման մեխանիզմներում անհրաժեշտ է կատարել համապատասխան 
փոփոխություններ` հնարավորություն ստեղծելով ապահովել բուժհաստատության 
երակարաժամկետ զարգացում: 
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МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
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пациентов  
 

РЕЗЮМЕ 
Одним из методов оценки компонентов качества в здравоохранения является оценка 

удовлетворенности пациентов по данным опроса. Мониторинг данных социологического 
опроса играет важную роль в получении информации, которая может использоваться в 
системе управления здравоохранения, а также в процессе принятия решений. 

 
 

OPINION OF POPULATION AS CRITERIA FOR EVALUATING QUALITY  
OF QARE IN SHIRAK REGION 

 
M.A. Mardiyan, A.S. Chopikyan, L.M. Danielyan, R.A. Dunamalyan  
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SUMMARY 
One of the methods for the evaluation of healthcare quality efficiency component is the 

assessment of patients’ satisfaction by the surveys data. The data monitoring obtained by 
sociological survey plays an important role in getting the information that can be used in health 
management system of multi-profile medical institution, as well as in important organizational 
decision-making process. 
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ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍԱՐԱՆՑԻՆԵՐԻ ՕՐՎԱ ՌԵԺԻՄԻ 
ԵՎ ՄՏԱՎՈՐ ԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ 

 
Ա.Մ․ Մկրտչյան 

 
ԵՊԲՀ, Հիգիենայի և էկոլոգիայի ամբիոն 

 
 
Բանալի բառեր. մտավոր աշխատունակություն, օրվա ռեժիմ, դպրոցական կրթու-

թյուն, ֆիզիկական ակտիվություն 
 
 
Ներածություն. Օրվա ռեժիմը գործունեության բոլոր տեսակների և հանգստի վրա 

ծախսած ժամանակի բաշխումն է օրվա ընթացքում` տարիքային և անհատական 
առանձնահատկությունները հաշվի առնելով: Ճիշտ ռեժիմը, որի հիմքում պետք է 
դրված լինի աշխատունակության կորը օրվա, շաբաթվա տարվա ընթացքում, հնա-
րավորություն է տալիս մշտապես պահպանել աշխատունակությունը: Ճիշտ կազմա-
կերպված ռեժիմը, որը հիմնված է բազմաթիվ բաղադրիչների ճիշտ ընտրված 
հարաբերակցության վրա, ապահովում է հարմոնիկ կապ երեխայի և միջավայրի 
միջև, որտեղ տեղի է ունենում երեխայի աճը, զարգացումը, ուսումնառությունը և 
դաստիարակումը, բարձրացնում է երեխայի հետաքրքրվածությունը ստեղծագործա-
կան և ուսումնական պրոցեսների հանդեպ [6]: Առաջին դասարանցիների պարա-
գայում օրվա ռեժիմի մեջ մեծ ուշադրություն է պետք դարձնել նաև ուսումնական 
գործընթացի բաղադրիչներին, քանի որ կանոնավոր ուսումնական պրոցեսը նոր 
պահանջներ է դնում երեխայի դիմաց, ստիպում փոփոխել նախադպրոցական 
տարիքում արդեն ձևավորված օրվա ռեժիմը, պահանջում է լրացուցիչ լարվածու-
թյուն ուսումնական պրոցեսի համար պատասխանատու բոլոր օրգան-համակար-
գերից: Այս ամենից ելնելով, դպրոցականի օրվա ռեժիմը մշակելիս անհրաժեշտ է. 

1. ուսումնական պրոցեսը դպրոցում և տանը կազմակերպել բարձր աշխա-
տունակության ժամանակահատվածներում. 

2. հնարավորինս շատ ապահովել մաքուր օդում գտնվելը. 
3. ապահովել ռացիոնալ սնունդ. 
4. ապահովել հիգիենիկ առումով լիարժեք քուն: 

Այս բոլոր բաղադրիչների համադրումը հնարավորություն կտա խնայել երեխայի 
դեռևս չձևավորված նյարդային, սիրտ-անոթային, հենաշարժիչ և ուսումնական պրո-
ցեսի այլ պատասխանատու համակարգերը, պայմաններ կստեղծի երեխայի որպես 
անհատ ճիշտ ձևավորման համար, կպահպանի և կամրապնդի երեխայի առողջու-
թյունը: Այս առումով առանձնահատուկ ուշադրության են արժանի հատուկ տիպի 
դպրոցները, ինչպիսիք են վարժարանները, ճեմարանները, որոնք ունեն ուսումնա-
կան օրվա այլ ռեժիմ, այլ ուսումնական ծանրաբեռնվածություն, ինչի պատճառով էլ 
երեխայի օրվա ռեժիմը ենթարկվում է ավելի կտրուկ փոփոխությունների, քան 
հանրակրթական դպրոցներում:  
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Ռուսական մի շարք հեղինակներ օրվա ռեժիմում կարևորում են հիպոկինեզիայի 
և շարժողական ցածր ակտիվության դերը աճի և զարգացման տեմպերի նվազման, 
օսիֆիկացիայի դանդաղեցման, ինչպես նաև մանկական զարգացող օրգանիզմի 
հարմարվողական և աշխատանքային հնարավորությունների անկման գործում [7]: 
Լ․ Սուխարևան իր հետազոտության մեջ նշում է, որ հաշվի առնելով երեխաների 
ցածր ընդգրկվածությունը տարբեր սպորտային խմբերում, դպրոցը դառնում է այն 
հիմնական վայրը, որը պետք է ապահովի երեխաների ֆիզիկական ակտիվությունը: 
Սակայն գործող դպրոցական ծրագիրը չի ապահովում երեխաների հարմոնիկ ֆիզի-
կական զարգացումը և չի կոմպենսացնում հիպոկինեզիան (ինչը հայտնաբերվել է 
երեխաների 75%-ի մոտ) [9]: Տաշքենդում անցկացված հետազոտությունները ցույց են 
տվել, որ երեխաների միայն 28,6%-ն է ընդգրկված սպորտային խմբակներում: 
Միևնույն ժամանակ տարրական դասարանների աշակերտների մոտ խիստ նվազել 
է նաև մաքուր օդում գտնվելու ժամանակի տևողությունը: Միջինում երեխաները 
դրսում անցկացնում են 1ժ 45ր, ինչը ցածր է նորմերից: Գիշերային քնի տևողությունը 
առաջին դասարանցիների մոտ միջինում կազմել է 9 ժամ: Թե՛ մաքուր օդում քիչ 
ժամանակ անցկացնելը, թե՛ գիշերային քնի կրճատումը պայմանավորված է ոչ այն-
քան տնային աշխատանքների կատարմամբ (միջինում 50 րոպե), այլ հեռուստացույց 
դիտելով և համակարգչային խաղերով: Երեխաները համակարգչի և հեռուստա-
ցույցի վրա միջինում ծախսում են օրական 2 ժամ, ինչն զգալի ավել է սահմանված 
նորմերից [2]: Ըստ Ի․ Զվեզդինայի, տարրական դասարանների տղաների 43,1%-ի և 
աղջիկների 59,8%-ի մոտ շարժական ակտիվության մակարդակը չի համապատաս-
խանում նորմատիվային ցուցանիշներին: Մաքուր օդում գտնվելու ժամանակը երե-
խաների 57,6%-ի մոտ 2 ժամից պակաս է, երեխաների 1/3-ը ֆիզկուլտուրայով զբաղ-
վում են միայն դպրոցական դասաժամերին: Ուսումնառության առաջին տարում 
երեխաների տնային դասապատրաստման ժամանակը չի համապատասխանում 
հիգիենիկ նորմերի աշակերտների 79,9%-ի մոտ: Առաջին դասարանցիների 65,3%-ի 
շրջանում նկատվել է գիշերային քնի անբավարարություն, երեխաների 53,8%ը 
օրական հեռուստացույցի դիմաց է անցկացնում 2 ժամից ավել, որից 13,8%-ը`3-4 ժ 
[4]: Հայ հեղինակների աշխատանքներում նույնպես երեխաների շրջանում արձանա-
գրվել է ֆիզիկական ակտիվության էական պակաս, հեռուստացույցի և համակարգչի 
հետ աշխատանքի նորմերի զգալի խախտումներ, սննդային ռեժիմի խախտումներ: 
Մասնավորապես, երեխաների և դեռահասների առողջության ինստիտուտի կողմից 
իրականացրած աշխատանքներում նշվում է, որ դպրոցահասակ տղաների 59%-ը և 
աղջիկների 70%-ը չի հաճախում որևէ մարզական խմբակ, 65%-ը դպրոցական օրե-
րին հեռուստացույց դիտում 2 ժամից ավել, իսկ հանգստյան օրերին այդ թիվն ավելի 
է աճում` հասնելով 86%: Նույն հետազոտությում նշվում է, որ դպրոցահասակ երե-
խաների մոտ 45%-ը ընդհանրապես չի նախաճաշում, ավելի հաճախ` աղջիկները 
[1]: Այնինչ, Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ֆիզիկական 
ակտիվության վերաբերյալ առաջարկության մեջ նշվում է, որ օրական երեխան 
պետք է ֆիզիկական ակտիվությանբ զբաղվի առնվազն 1 ժամ, շեշտելով, որ դա 
միայն ստորին սահմանն է և ինչքան ավելի երկար երեխան լինի մաքուր օդում և 
կատարի ֆիզիկական վարժություններ, այնքան լավ [11]:  

 Ֆիզիկական ակտիվության նմանատիպ նորմատիվներ է տալիս նաև ԱՄՆ ֆիզի-
կական կրթության և սպորտի ազգային ասոցիացիան իր 5-12 տարեկան երեխաների 
ֆիզիկական ակտիվության ուղեցույցներում [12]:  
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Օրվա ռեժիմի խախտումները բերում են ուսումնական գործընթացի արդյունա-
վետությունն ապահովող կարևոր բաղադրիչներից մեկի՝ մտավոր աշխատունա-
կության անբարենպաստ փոփոխությունների: 

Ն.Պ. Գրեբնյակն իր աշխատանքներում ապացուցել է, որ ուսուցման նկատմամբ 
օրգանիզմի հարմարվողականության հիմնական ցուցանիշներն արտահայտվում են 
մտավոր աշխատունակության և կենտրոնական նյարդային համակարգի ֆունկցի-
ոնալ վիճակի փոփոխություններով [3]: Կենտրոնական նյարդային համակարգի 
ֆունկցիոնալ վիճակը որոշում է օրվա, շաբաթվա, տարվա ընթացքում մտավոր աշ-
խատունակության մակարդակը և դինամիկ փոփոխությունը։ Ուստի դպրոցական-
ների մտավոր աշխատունակության ուսումնասիրությունն օրվա և տարվա դինամի-
կայում կարող է հիմք հանդիսանալ աշխատունակության փոփոխությունների 
օրինաչափության հաստատման և ուսուցման ռեժիմի նորմավորման համար [10]։  

Վ․ Կուչմայի և այլոց կողմից կատարված աշխատանքներում ցույց է տրված, որ 
մտավոր աշխատունակության ցուցանիշների անբարենպաստ փոփոխությունները 
(ինչը բնորոշ է մտավոր գերհոգնածությանը) առավել արտահայտված են շաբա-
թական առավելագույն թույլատրելի 22 ժամ բեռնվածությամբ և օտար լեզվի ուսուց-
մամբ աշխատող գիմնազիայի առաջին դասարանցիների մոտ: Ըստ այդ աշխա-
տանքների, ուումնական օրվա դինամիկայում գիմնազիայում, մեծ ուսումնական 
բեռնվածության ազդեցությամբ պայմանավորված, մտավոր աշխատունակությունն 
ու ուսումնական ակտիվությունը նվազում են 28,3%-ով, իսկ հանրակրթական 
դպրոցներում, շաբաթական թույլատրելի 19 ժամ բեռնվածության պայմաններում՝ 
1,8%-ով (P<0,001): Ուսումնական շաբաթվա դինամիկայում այդ փոփոխությունները 
համապատասխանաբար կազմում են գիմնազիայում 23,7%, իսկ հանրակրթական 
դպրոցում՝ 10%: Ինչ վերաբերում է ուսումնական տարվա ավարտին, ապա արտա-
հայտված մտավոր հոգնածություն դիտվել է հանրակրթական դպրոցի աշակերտ-
ների 9,9%-ի, իսկ գիմնազիայի աշակերտների 11,4%ի մոտ: Մտավոր աշխատունա-
կության ցուցանիշների նվազումն ուսումնական օրվա ավարտին առանձին աշա-
կերտների մոտ կազմել է 45,5% [5,8]: 

 Հաճախ ուսումնառության նախնական շրջանում զարգանում է հարմարվողա-
կան գործընթացի խաթարում կամ այլ կերպ ասած դպրոցական դեզադապտացիա, 
իսկ տարբեր օրգան համակարգերի ֆունկցիենալ շեղումներ արդեն նկատվում են 
կամ այդ ֆոնի վրա, կամ որպես հարմարվողականության խաթարման հետևանք: 
Այն առաջին դասարանցիները, ովքեր տարեսկզբին ընդգրկվել էին ռիսկի խմբում, 
հաշվի առնելով ադապտացիոն պոտենցիալն ու լրացուցիչ հանգամանքները, ուսու-
մնառության առաջին իսկ ամսվա վերջում քառորդ չափով ունենում են հարմար-
վողական հնարավորությունների լարվածություն, իսկ առաջին քառորդի վերջում 
նման երեխաների թիվը հասնում է 45%-ի: Այն աշակերտները, ովքեր ունեցել են 
հարմարվողականության ավելի բարենպաստ ընթացք, նույնպես ունեցել են 
ադապտիվ հնարավորությունների լարվածություն, սակայն նման երեխաների թիվը 
առաջին ամսում չի գերազանցել 8,3%-ը, իսկ առաջին քառորդի վերջում`38%-ը [7]:  

 Հետազոտության նյութն ու մեթոդները. Հետազոտությանը մասնակցել են Երևան 
քաղաքի 6 դպրոցի թվով 580 աշակերտ: Հետազոտությունը կատարվել է հարցաթեր-
թային հարցման միջոցով, որը լրացվել է երեխայի մոր կամ ընտանիքի այլ չափա-
հաս անդամի կողմից: Հարցերին պատասխանելիս հաշվի են առնվել վերջին մեկ 
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շաբաթվա տվյալները: Որպես հիմք ընդունվել է ՌԴ "երեխաների և դեռահասների 
հիգիենայի" ինստիտուտի կողմից մշակված հարցաթերթը: Որոշակի շտկումներ 
հարցաթերթում կատարվել են նաև օգտագործելով TNO-AZL child Quality of life 
Questionnaire-TACQOL (Vernis, Netherland) https://www.tno.nl/downloads/ 
Vragenlijsten_01032012.pdf և Child health Questionnaire (Landgraf, USA) 
https://www.healthactchq.com/chq.php:  

Հարցումը եղել է կամավոր, ինչը ներկայացվել է ծնողներին` գրավոր ձևով: 
Հարցաթերթին իր մեջ ընդգրկել է 28 հարց, որից 9 հարց եղել է առաջին` երեխայի 
անձին և ընտանիքին վերաբերող բաժնում, 14 հարց ընդգրկված է եղել օրվա ռե-
ժիմին և 5 հարց` ինքնազգացողությանը վերաբերող բաժիններում: Տվյալները 
մուտքագրվել և մշակվել են SPSS 15.0 ծրագրով: 

Մտավոր աշխատունակության գնահատման համար ընտրվել է առավել ընդուն-
ված մեթոդներից մեկը՝ Վ. Անֆիմովի կոռեկտուրային աղյուսակների միջոցով 
դոզավորված աշխատանքի կատարումը, որը հնարավորություն է տալիս որոշել 
աշխատունակության ինչպես քանակական, այնպես էլ որակական ցուցանիշները: 

Ստացված արդյունքները. Հարցման արդյունքները ցույց տվեցին, որ գիշերային 
քնի պակաս ունեին սովորողների 34,1%-ը: Անբարենպաստ տվյալներ արձանագրվե-
ցին նաև «Առավոտյան երեխան հանգստացած զգո՞ւմ է» հարցի պատասխանների 
վերլուծությունից: Պարզվեց, որ երեխաների միայն 64,8%-ն է առավոտյան արթնա-
նում հանգստացած: Առաջին դասարանցիների կեսից ավելին (56,9%) տուն է վերա-
դառնում մինչև 1230, մեկ երրորդը՝ մինչև 1430-ը և միայն 9%-ն է հաճախում երկար-
օրյա խմբակ: Նորմերից լուրջ շեղումներ արձանագրվեցին տանը դասապատ-
րաստմանը տրամադրված ժամանակի ուսումնասիրման ընթացքում: Այսպես, տա-
նը դասապատրաստմանը ժամանակ չի տրամադրում աշակերտների միայն 1,6%-ը: 
Սովորողների 39,2%-ը դասապատարստմանը տրամադրում է մինչև մեկ ժամ, իսկ 
59,2%-ը` 1 ժամից ավելի: Այսինքն, առաջին դասարանցիների կեսից ավելին խախ-
տում է «Հանրակրթական դպրոցների կառուցվածքի և պահպանման սանիտարա-
կան կանոնները հաստատելու մասին» 11.02.2002թ. ընդունված հրամանը, ըստ որի 
69-րդ կետի տնային առաջադրանքների կատարման վրա առաջին դասարանցին 
պետք է ծախսի մինչև 1 ժամ: Անհանգստացնող էին նաև առավոտյան նախաճաշին 
վերաբերող հարցի պատասխաններըը: Աշակերտների 16,6%-ը երբեք չի նախաճա-
շում, 23,5%-ը նախաճաշում է երբեմն և միայն 59,9%-ն է կանոնավոր նախաճաշում։ 
Մաքուր օդում անցկացրած անբավարար ժամերին միանում է նաև մյուս բաղա-
դրիչը՝ շարժական խաղերին տրամադրված ոչ բավարար չափաբաժինը: Այսպես՝ 2 
ժամից ավել շարժական խաղերով զբաղվում է հարցվածների միայն 29,8%-ը, իսկ 1 
ժամից պակաս՝ 27,7%-ը:  

Օրվա ռեժիմի հարցերի հաջորդ խումբը նվիրված էր երեխայի ազատ ժամանակին, 
որի արդյունքների ամփոփումը ցույց տվեց, որ սովորողների 40,5%-ը մաքուր օդում 
լինում է 1 ժամից պակաս, 48,5%-ը` 1-2 ժամ և 10,9%-ը  ̀3 և ավել ժամ: Ազատ ժամանա-
կի մի մասը նրանք ծախսում են հեռուստացույցի դիմաց: Մինչև 30 րոպե հեռուստացույց 
դիտում է նրանց 17,4%-ը, 1-2 ժամ՝ 62,8%-ը և 17%-ը` 3 ժամ և ավել: Երեխաների միայն 
2,8%-ն է, որ հեռուստացույց գրեթե չի նայում: Հետաքրքիր էր իմանալ նաև արտադասա-
րանական տարբեր խմբակներում առաջին դասարանցիների ընդգրկվածության մասին 
(քանի որ այդ խմբակներն իրենց մասնաբաժինն ունեն երեխայի դինամիկ ակտիվու-
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թյան շաբաթական ծավալում) (նկ․ 1): Ըստ հետազոտության, տվյալների երաժշտու-
թյամբ կամ օտար լեզուներով զբաղվում է երեխաների 16,6%-ը, իսկ սպորտային կամ 
պարային խմբակներում ընդգրկված են նրանց միայն 29,1%-ը: Սա նշանակում է, որ այս 
բաղադրիչը նույնպես չի կարող լրացնել ֆիզիկական ակտիվության շաբաթական առկա 
դեֆիցիտը, չնայած նրան, որ հանգստյան օրերին որոշակի չափով (38,3%-ով) ավելա-
նում է ռեժիմի դինամիկ բաղադրիչը: 

 

 
Նկ. 1. Առաջին դասարանցիների օրվա ռեժիմի որոշ բաղադրիչների  

հիգիենիկ նորմերի խախտումների համամասնության բնութագիրը (%) 
 
Օրվա ռեժիմի վերը թվարկված բաղադրիչների հիգիենիկ նորմերի նմանատիպ 

խախտումներն իրենց բացասական ազդեցության որոշակի մասնաբաժինն ունեն 
երեխաների ինքնազգացողության վրա: Այսպես, առողջական վիճակի գանգատների 
բաժնում առաջին դասարանցիների 10,8%-ը նշել է գլխացավեր, 56%-ը՝ գրգռվածու-
թյուն, 22,9%-ը՝ հոգնածություն: 

Մտավոր աշխատունակության դինամիկ փոփոխությունն ուսումնասիրվել է օր-
վա, շաբաթվա և տարվա ընթացքում: Վերլուծությունն իրականացվել է ըստ տարի-
քային խմբերի: Մտավոր աշխատունակությունն օրվա ընթացքում իջնում է բոլոր 
տարիքային խմբերում, սակայն այդ փոփոխությունները հավաստի են 5,8 և 6 տարե-
կանների տարիքային խմբերում, որտեղ համապատասխանաբար 21%-ով և 10,8%-
ով իջնում են նայած նշանների թիվը և 2,5 և 2 անգամ՝ 100 նշանի մեջ կատարած 
սխալների թիվը: «П» գործակցի արժեքը փոխվում է համապատասխանաբար 5,1 և 
1,6 անգամ: Օրվա սկզբի հետ համեմատած, օրվա վերջում 6,5 և հատկապես 7 տարե-
կանների խմբերում այդ փոփոխությունները հավաստի չեն և կազմում են 5,8 և 4% 
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նայած նշանների դեպքում և 1,9 և 1,4 անգամ` 100 նշանի մեջ կատարած սխալների 
համար: «П» համալիր գործակցի արժեքը նույնպես այս տարիքային խմբերում էա-
կան փոփոխության չի ենթարկվում(փոփոխությունները կազմում են համապատաս-
խանաբար 1,3 և 1,1 անգամ):  

Նույնը, սակայն, չի կարելի ասել քննարկվող ցուցանիշների տարեկան փոփոխու-
թյան մասին (նկ. 2, 3): Այս դեպքում արդեն նշված ցուցանիշների փոփոխությունները 
հավաստի են ինչպես 5,8 և 6 (P<0,01), այնպես էլ 6,5 և 7 տարեկան երեխաների 
խմբերում (P<0,05): Նկարներից երևում է, որ առանց սխալների աշխատանքների 
թիվը օրվա ընթացքում խիստ նվազում է, միջինը կազմելով 12%: 5,5 տարեկանների 
շրջանում այդ ցուցանիշն իջնում է 5,7 անգամ, իսկ 6,5 և 7 տարեկանների շրջանում՝ 
համապատասխանաբար, 1,4 և 1,2 անգամ: Աշխատունակության «П» համալիր ցու-
ցանիշը նույնպես փոխվում է տարվա ընթացքում, համապատասխանաբար, 5,1, 1,6, 
1,3 և 1,1 անգամ: 

 

 
 

Նկ. 2. Նայած նշանների թվի շաբաթական դինամիկան  
ուսումնական տարվա սկզբում և վերջում 

 

 
 

Նկ. 3. 100 նշանի մեջ սխալների թվի և «П» համալիր գործակցի  
շաբաթական դինամիկան ուսումնական տարվա ընթացքում 
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Այսպիսով, Երևան քաղաքի դպրոցներում սովորող առաջին դասարանցիների 
1/3-ից ավելի շրջանում արձանագրվեցին օրվա ռեժիմի առանձին բաղադրիչների հի-
գիենիկ նորմերի խախտումներ, որոնք որոշակի մասնաբաժին ունեն երեխաների 
ինքնազգացողության անբարենպաստ փոփոխությունների վրա: Առաջին դասարան-
ցիների մոտ ինչպես օրվա, այնպես էլ շաբաթվա և տարվա ընթացքում (հատկապես 
5,8 և 6 տարեկան երեխաների խմբերում) արձանագրվեցին մտավոր աշխատունա-
կության անբարենպաստ փոփոխություններ: 
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РЕЗЮМЕ 
 

Исследования проводились в 7 общественных школах города Еревана. Изучались 
режим дня и изменения умственной работоспособности в течение дня, недели и 
учебного года.  

Результаты показали множественные нарушения режима дня, в частности недостаточ-
ный ночной сон, недостаточная физическая активность, нарушения норм домашней 
работы. Школьники проводили больше времени перед телевизором и компютером. Эти 
факторы имели отрицательное влияние на умственную работоспособность первоклас-
сников. Все параметры умственной работоспособности снижались, но изменения были 
более выражены среди школьников от 5,8 до 6-летних.  
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SUMMARY 
The research has been conducted in 7 public schools in Yerevan. The daily regime violetions and 

mental work capacity fluctuations during day, week and academic year were studied. 
As a result it was found various vaiolations in the first grade daily regime, particularly night 

sleep and physical activiy deficiency, homework overload and TV/PV obssetion. These factors 
impact on students’ mental capacity. All the parameters of mental work capacity have negative 
deviations in daily, weekly and yearly timespen, which were more visibile among 5,8-6 year old 
students.  
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ԴԵՌԱՀԱՍՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԻՔԻ ՏՂԱՆԵՐԻ ՍԵՌԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՎԱՐՔԱԳԾԱՅԻՆ  

ՌԻՍԿԵՐԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ 
 

Գ.Ռ. Սարգսյան, Ա.Կ. Հայրապետյան 
 

ԵՊԲՀ, Հանրային առողջության և առողջապահության ամբիոն  
 
Բանալի բառեր. դեռահասության տարիքի տղաների սեռական և վերարտադրո-

ղական առողջություն, սեռակրթություն 
 
 
Երեխաների ու դեռահասների առողջությունը ազգի բարեկեցության հիմքն է, հա-

սարակության տնտեսական և սոցիալական զարգացման կարևորագույն գրավա-
կանը, պետության պաշտպանության հավաստիքը, ուստի երեխաների առողջության 
պահպանումն ու ամրապնդումը համարվում է յուրաքանչյուր երկրի առաջնահերթ 
հիմնախնդիրը [1,11,12,14]: 

Դեռահասների և երեխաների առողջության ձևավոևումը համարվում է ընթացիկ 
տասնամյակի արդիական հիմնախնդիրներից մեկը և Հայաստանի Հանրապետու-
թյունը, անկախության հռչակումից հետո որպես ՄԱԿ-ի անդամ երկիր, կարևորելով 
վերոնշյալ խնդրի նշանակությունը, միացել է երեխաներին նվիրված միջազգային 
կոնվենցիաներին և հռչակագրերին. ընդունել է «Երեխաների և դեռահասների առող-
ջության զարգացման ռազմավարություն»-ը, «Մոր և մանկան առողջության պահ-
պանման 2003-2015 թվականների ազգայն ռազմավարություն»-ը [12,14]: 

Գիտական հետազոտությունների տվյալներով ժամանակակից բժշկա-ժողովրդա-
գրական ցուցանիշների բացասական միտումները ուղեկցվում են հատկապես դեռա-
հասության տարիքի երեխաների առողջության վատթարացմամբ [4,5,6]:  

Ըստ պաշտոնական տվյալների, խիստ նվազել է դեռահասության տարիքի առողջ 
երեխաների թիվը, այսպես, Ռուսաստանում մինչև 14 տարեկան երեխաների ընդհա-
նուր հիվանդացությունն աճել է 1,5 անգամ, իսկ 15-17 տարեկաններինը` ավելի քան 
2,5 անգամ, որը 3,5 անգամ բարձր է մեծահասակների համարժեք ցուցանիշների 
համեմատությամբ: Դեռահասության տարիքի երեխաների հիվանդացության ցուցա-
նիշների բացասական միտումներ գրանցվել են նաև Հայաստանում [4,13]:  

Հաշվի առնելով սոմատիկ, հոգեկան և սոցիալական հասունացման առանձնահատ-
կությունները, դեռահասության տարիքը դիտարկվում է որպես անցումային տարիք: 
Բազմաթիվ գիտնականներ կարևորում են դեռահասության տարիքի որոշիչ դերը անձի 
ֆիզիկական և հոգեկան վիճակի ձևավորման գործընթացում, այդ տարիքում մի կողմից 
առաջանում ու զարգանում են հիվանդություններ, որոնք պահանջում են անմիջական 
բուժում, իսկ մյուս կողմից` ձևավորվում է կենսակերպ, որը մարդը կրում է մինչև 
կյանքի վերջը:  

Ընդ որում, ԱՀԿ գնահատմամբ, չափահասների շրջանում վաղաժամ մահացության 
70%-ը պայմանավորված է դեռահասության տարիքում ձեռք բերած վարքագծով [11]: 

Ներկայիս պայմաններում մի կողմից սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական փո-
փոխություններին դեռահասների սոցիալական և հոգեբանական դեզադապտացիան, 
մյուս կողմից սեռական հարցերի շուրջ դեռահասների իմացության անբավարար 
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մակարդակը, ինչպես նաև արժեքային համակարգի և ավանդույթների փոփոխու-
թյունները նպաստում են վաղ սեռական հարաբերությունների ակտիվացման ու 
ռիսկային սեռական վարքագծային դրսևորումների: Սեռական զուգընկերների հա-
ճախակի փոփոխությունը, առանց հակաբեղմնավորիչների սեռական հարաբերու-
թյունները խթանում են սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների 
(ՍՃՓՀ) առաջացումը, ինչը խիստ բացասաբար է անդրադառնում սերնդի առողջու-
թյան վրա: Վաղ սեռական վարքագծի ակտիվացում գրանցվել է նաև Հայաստանում: 

Ըստ ԱՀԿ չափանիշների առողջությունը պայմանավորված է անհատի հոգևոր, 
ֆիզիկական վիճակների ու շրջապատի փոխհարաբերությամբ, որոնք կարող են 
խթանել առողջությունը կամ խանգարել եղած հնարավորությունների դրսևորմանը: 
Ժամանակակից մարդու առողջության վրա ազդող հիմնական գործոնների ազդեցու-
թյուններից էապես կարևորվում է մարդու կյանքի պայմանները և ապրելակերպը, 
որը կազմում է 50-55%: Ակնհայտ է, որ մարդու կյանքի պայմանները և ապրելակեր-
պը առողջության ձևավորման համար որոշիչ գործոններ են, անկասկած, դրանք 
որոշիչ են նաև դեռահասի առողջության ձևավորման համար:  

Անհերքելի փաստ է, որ հիվանդություններն ավելի հեշտ է կանխարգելել, քան 
բուժել, և չնայած հիվանդությունների բուժման ոլորտներում անժխտելի հաջողութ-
յուններին, որպես առաջնահերթ խնդիր մնում է այն բժշկասոցիալական համալիր 
միջոցառումների իրականացումը, որոնք ուղղված են հիվանդությունների կանխար-
գելմանը, հասարակության առողջության պահպանմանը:  

Այսօրվա դեռահասության տարիքի տղաները վաղվա զինվորներն են, հայրենիքի 
պաշտպանները և ինչպես ֆիզիկապես, այնպես էլ հոգեպես ամուր ու առողջ 
զինվորներով օժտված ամուր բանակ ունենալու համար առավել նպատակային է հիվան-
դությունների կանխարգելման գործընթացն սկսել հենց դեռահասության տարիքից: 

Ժամանակակից երիտասարդության սեռական վարքագծի լիբերալիզացիայի ար-
դյունքում նկատելի են այնպիսի բացասական երևույթներ, ինչպիսիք են վաղ ռիս-
կային սեռական հարաբերությունները, սեռական կյանքը տարբեր զուգընկերների 
հետ և դրա օգտագործումը որպես ապրանք, սեռական կյանքի նկատմամբ անհեռա-
տեսական վերաբերմունքը: Ընդ որում, այս ամենն իրագործվում է աճող սերնդի 
բժշկասոցիալական հարցերի շուրջ անբավարար իրազեկվածության պայմաննե-
րում, իսկ դաստիարակության և կրթության ավանդական մոտեցումները չեն բավա-
րարում սեռական և վերարտադրողական առողջության պահպանման համար ան-
հրաժեշտ գիտելիքներով, ինչի մասին վկայում են բազմաթիվ գիտական հետազո-
տությունների արդյունքներ, ըստ որոնց, առողջության պահպանման գործընթացում 
առաջնային է կանխարգելիչ բժշկասոցիալական միջոցառումների` ժամանակին 
ադեկվատ դաստիարակության և կրթության նշանակությունը, քանզի դեռահասի 
սեռական վարքագծի և իմացության մակարդակի միջև առկա անհամապատասխա-
նությունն ինքնին դաստիարակության բազային ուղղորդիչների փոփոխության, 
ժամանակին համապատասխան սեռակրթության պահանջարկ է [2,3,7,8,9,10]: 

Մեր կողմից կատարված հետազոտության առաջնային նյութ է հանդիսացել 
Երևան քաղաքի դեռահասների սեռական դաստիարակության առանձնահատկու-
թյունների ուսումնասիրության նյութերը և 2002-2011թթ. ժամանակահատվածում 
նրանց առողջության վերաբերյալ ՀՀ ԱՆ պաշտոնական տվյալները` Երևան քաղաքի 
դեռահասների շրջանում 2002-2011թթ. ժամանակահատվածում կյանքում առաջին 
անգամ գրանցված սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների 
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(ՍՃՓՀ) դեպքերի պաշտոնական թվաքանակը ըստ սեռա-տարիքային հատ-
կանիշների և 9-ը առանձին նոզոլոգիաների` համաձայն ՀՄԴ X դասակարգման:  

Մեր կողմից ուսումնասիրվել և գնահատվել են Երևան քաղաքի դեռահասության 
տարիքի արական սեռի անձանց շրջանում սեռական ճանապարհով փոխանցվող 
հիվանդություններով (ՍՃՓՀ) առաջնակի հիվանդացության մակարդակներն ու փո-
փոխության միտումները տասնամյակի (2002-2011թթ.) կտրվածքով, քանզի դրանք 
պայմանավորված լինելով վաղ սեռական ռիսկային վարքագծով` ինքնին խիստ 
ռիսկային գործոններ են առողջության պահպանման տեսանկյունից (աղ. 1, նկ. 1): 

 

Աղյուսակ 1 
Երևան քաղաքի 15-17տ. տղաների շրջանում ՍՃՓՀ-ով առաջնակի 

հիվանդացության ընդհանուր ցուցանիշների փոփոխությունները 2002-2011թթ.-ին 
 

Տարի N n P, ‰00 ±m 
Փոփոխությունները` նկատմամբ 

նախորդ տարվա 2002թ.-ի 
t ԱՏ,% ԲԱՑ,% t ԱՏ,% ԲԱՑ,% 

2002 29686 17 57,27 13,89 – – – – – – 
2003 29261 6 20,51 8,37 -2,27 35,81 -64,19 -2,27 35,81 -64,19 
2004 28770 * * * * * * * * * 
2005 28577 3 10,50 6,06 – – – -3,09 18,33 -81,67 
2006 28546 14 49,04 13,10 2,67 467,17 367,17 -0,43 85,64 -14,36 
2007 28860 58 200,97 26,36 5,16 409,78 309,78 4,82 350,94 250,94 
2008 28230 27 95,64 18,40 -3,28 47,59 -52,41 1,66 167,02 67,02 
2009 26590 33 124,11 21,59 1,00 129,76 29,76 2,60 216,72 116,72 
2010 24153 21 86,95 18,96 -1,29 70,06 -29,94 1,26 151,83 51,83 
2011 22922 64 279,21 34,85 4,85 321,13 221,13 5,92 487,56 387,56 

Ծանոթացում. *ՍՃՓՀ-ով առաջնակի հիվանդացության դեպքեր չեն գրանցվել 
 

Աղյուսակ 2 
Երևան քաղաքի 18-19տ. տղաների շրջանում ՍՃՓՀ-ով առաջնակի 

հիվանդացության ընդհանուր ցուցանիշների փոփոխությունները 2002-2011թթ.-ին 
 

Տարի N n P, ‰00 ±m 
Փոփոխությունները` նկատմամբ 

նախորդ տարվա 2002թ.-ի 
t ԱՏ,% ԲԱՑ,% t ԱՏ,% ԲԱՑ,% 

2002 19398 119 613,47 56,06 – – – – – – 
2003 19703 130 659,80 57,68 0,58 107,55 7,55 0,58 107,55 7,55 
2004 19892 128 643,47 56,69 -0,20 97,53 -2,47 0,38 104,89 4,89 
2005 19487 254 1303,43 81,25 6,66 202,56 102,56 6,99 212,47 112,47 
2006 19336 168 868,85 66,74 -4,13 66,66 -33,34 2,93 141,63 41,63 
2007 18958 396 2088,83 103,87 9,88 240,41 140,41 12,50 340,50 240,50 
2008 18764 497 2648,69 117,23 3,57 126,80 26,80 15,66 431,76 331,76 
2009 19145 362 1890,83 98,44 -4,95 71,39 -28,61 11,28 308,22 208,22 
2010 19282 351 1820,35 96,27 -0,51 96,27 -3,73 10,83 296,73 196,73 
2011 18498 371 2005,62 103,08 1,31 110,18 10,18 11,86 326,93 226,93 
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Վերլուծության արդյունքները վկայում են, որ դիտարկման 2002-2011 թթ. 15-17տ. 
արական սեռի անձանց շրջանում ՍՃՓՀ-ով առաջնակի հիվանդացության ընդհա-
նուր ցուցանիշը ենթարկվել է խիստ անբարենպաստ փոփոխությունների: 

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված տվյալներից երևում է, որ 15-17 տարեկան դեռա-
հաս տղաների շրջանում ՍՃՓՀ-ով առաջնակի հիվանդացության ընդհանուր ցուցա-
նիշը կրելով կտրուկ տատանումներ` 2007թ.-ից ի վեր դրսևորվել է ելակետայինից 
բարձր մակարդակներում, 2007-2008թթ.-ին այն գերազանցելով 3,5-1,7 անգամ, 2009-
2010թթ.-ին 2,2-1,5, 2011թ.-ին դրսևորվել է 279,21 մակարդակում, որը ելակետայինից 
(57,27) բարձր է 4,9 անգամ:  

 Համաձայն վերլուծության արդյունքների (նկ. 1) 2002-2011թթ.-ին 18-19տ. 
արական սեռի անձանց շրջանում ՍՃՓՀ-ով առաջնակի հիվանդացության ընդհա-
նուր ցուցանիշը ևս դրսևորելով խիստ բացասական միտումներ` 15-17տ. տղաների 
համարժեք ցուցանիշի համեմատությամբ էապես ավելի բարձր մակարդակներում, 
ըստ միջինացված արժեքի (1454,33±83,73) գերազանցելով այն (92,42±17,95) 15,7 
անգամ` առանձին տարիների եղել է 10,4-124,1 անգամ ավելի բարձր (աղ. 1, 2):  

 
 15-17տ.     18-19տ. 

 
Նկար 1. Երևան քաղաքի 15-17տ. և 18-19տ. տղաների շրջանում ՍՃՓՀ-ով առաջնակի 

հիվանդացության ընդհանուր ցուցանիշները 2002-2011թթ.-ին 
 

Համաձայն վերլուծության արդյունքների (նկ. 1) 2002-2011թթ.-ին 18-19տ. արա-
կան սեռի անձանց շրջանում ՍՃՓՀ-ով առաջնակի հիվանդացության ընդհանուր 
ցուցանիշը ևս դրսևորելով խիստ բացասական միտումներ` 15-17տ. անձանց հա-
մարժեք ցուցանիշի համեմատությամբ էապես ավելի բարձր մակարդակներում, ըստ 
միջինացված արժեքի (1454,33±83,73) գերազանցելով այն (92,42±17,95) 15,7 անգամ` 
առանձին տարիների եղել է 10,4-124,1 անգամ ավելի բարձր (աղ. 3, 4):  

Դիտարկման 2002-2011 թթ. ՍՃՓՀ-ով առաջնակի հիվանդացության ցուցանիշի 
մակարդակների կորագծի շարժը խիստ անբարենպաստ է եղել 18-19տ. տղաների 
շրջանում (աղ. 2, նկ. 1):  
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Վերլուծության արդյունքները ցույց են տալիս (աղ. 2), որ 18-19տ. տղաների շրջա-
նում ՍՃՓՀ-ով առաջնակի հիվանդացության ցուցանիշը, 2003թ.-ից ի վեր դրսևո-
րելով տարեկան զգալի դրական աճի տեմպեր, դիտարկման տարիներին կրելով 
էական տատանումներ, 2011թ.-ին նշվել է 2005,62 մակարդակում, որը ելակետայինի 
համեմատությամբ (613,47) բարձր է 3,3 անգամ: 

Նպատակահարմար ենք գտել վերլուծել և գնահատել ուսումնասիրվող տարիքա-
յին խմբերի շրջանում դիտարկման տարիներին ՍՃՓՀ-ով առաջնակի հիվանդա-
ցության շարժը ըստ առանձին նոզոլոգիաների, որոնք են միզասեռային կանդիդոզը, 
միզասեռական համակարգի քլամիդային, գոնոկոկային և հերպեսային վարակները, 
սիֆիլիսի բոլոր ձևերը (այսուհետ՝ սիֆիլիս), տրիքոմոնիազը, ուրեապլազմոզը, 
գարդներելյոզը, ինչպես նաև հետանցքասեռական գորտնուկները: Հարկ է նշել, որ 
2002-2011թթ.-ին դիտարկվող տարիքային խմբերում առանձին սեռավարակներով 
առաջնակի հիվանդացության ցուցանիշները, հիմնականում կրելով գրեթե միանման 
անբարենպաստ փոփոխություններ, 18-19տ. արական սեռի անձանց շրջանում 15-17 
տարեկանների համեմատությամբ եղել են բազմապատիկ բարձր: 

Ներկայացված հետազոտության արդյունքները մի կողմից փաստում են 2002-2011թթ. 
ժամանակահատվածում Երևան քաղաքի դեռահասների շրջանում ՍՃՓՀ-ով առաջնակի 
հիվանդացության անբարենպաստ միտումների, իսկ մյուս` սեռական առողջության 
հարցերի վերաբերյալ նրանց իմացության խիստ ցածր մակարդակի մասին: 

Ակներև է, որ սեռական վարքագծի ու սեռական հարցերի շուրջ իմացության միջև 
անհամապատասխանությունն ինքնին սեռական դաստիարակության ուղղորդիչների 
փոփոխության և ճիշտ ձևաչափով սեռակրթության ներդրման անհրաժեշտության 
պահանջարկ է, որը որպես սոցիալ-հիգիենիկ նշանակության գործոն, իր ուրույն տեղն 
ու դերը կունենա դեռահաս տղաների առողջության պահպանման գործում:  

Ժամանակակից դեռահասի սոցիալիզացիայի գործընթացում ռիսկերի բացա-
ռումը անիրատեսական է, և նպատակահարմար չէ ուղղորդվել այն դրույթով, որ որ-
քան դեռահասի վարքագիծը պակաս ռիսկային է, այնքան հեշտ է կատարվում սոցի-
ալիզացիան, նկատի ունենալով, որ ռիսկային վարքագիծը ի սկզբանե դեռահա-
սության տարիքին բնորոշ հոգեբանական բնութագիր է և ապա` սոցիալական ադա-
պտացիայի գործոն: 

Նպատակային է իրավիճակային գնահատումը` համեմատելով դրական և բացա-
սական կողմերը: Այսպես, երբ դեռահասի վաղ սեռական վարքագիծը հոմանիշ է 
անվտանգ վարքագիծ հասկացությանը, այն դեռահասի համար տարիքային նորմ է, 
որին ցանկալի է վերաբերվել դրական և այս տեսանկյունից ռիսկային վարքը բերում 
է դեռահասի ադապտացիայի, վարքի ճկունության միջոցով նոր սոցիալական դերի, 
անհատականության ձևավորման, ինքնահաստատման, իսկ երբ դեռահասի վաղ 
սեռական վարքագիծը հոմանիշ է աուտոդեստրուկտիվ վարքագիծ հասկացությանը, 
պետք է մեղմացնել նրա բացասական ազդեցությունը ոչ միայն իրազեկելով 
թույլատրելի ռիսկի աստիճանի մասին, այլև մոտիվացիոն ճանապարհով հասնել 
ինքնատիրապետման և իր իսկ կողմից դրսևորված վարքի հետևանքների համար 
պատասխանատվության բարձրացման: Սեռական կյանքի փորձի բացակայության 
դեպքում անհրաժեշտ է սուբլիմացիոն միջոցների ռացիոնալ կիրառմամբ հնարա-
վորինս բարձրացնել զսպվածության շեմը:  
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Հարկ է նշել, որ դեռահասության տարիքի անձանց շրջանում սեռական ճանա-
պարհով փոխանցվող հիվանդություններով առաջնակի հիվանդացության, սեռական 
հարցերի իմացության մակարդակի բացահայտման նպատակով դեռահասների 
շրջանում մեր կողմից իրականացված սոցիոլոգիական հարցման խորը և բազմա-
կողմանի վերլուծության արդյունքների հիման վրա վեր են հանվել դեռահասների 
սեռական դաստիարակության առանձնահատկությունները, ինչպես նաև դեռահաս-
ների սեռական և վերարտադրողական առողջության վրա ազդող առողջապահա-
կան, կրթական, սոցիալական, ընտանեկան և անձնական գործոնները, որոնց նշա-
նակությունն էական է առողջության և անվտանգ վարքագծի ձևավորման 
գործընթացում: 

Հաշվի առնելով հետազոտության արդյունքները և ուսումնասիրվող կոնտին-
գենտի տարիքային, ազգային, մշակութային առանձնահատկությունները, մշակվել է 
«Դեռահասների սեռական և վերարտադրողական առողջություն» կրթական ծրագիր, 
որը նպատակադրված է դեռահասների սեռական և վերարտադրողական առողջու-
թյան պահպանմանը սեռական վարքագծային ռիսկերի նվազեցման ճանապարհով: 

Հետազոտության մասնակից տղաների շրջանում մեր կողմից իրականացված 
հարցման տվյալներով` սեռական հարցերի շուրջ իրազեկման աղբյուրների վերաբե-
րյալ ստացված տվյալների ամփոփման արդյունքում բացահայտվել է, որ սեռական 
հարցերի շուրջ դեռահասները հիմնականում իրազեկվում են հասակակիցներից, 
համացանցից, պատահական և այլ աղբյուրներից:  

Սեռական կյանքի փորձով դեռահասության տարիքի տղաների առաջին սեռա-
կան հարաբերության միջին տարիքը կազմել է 15,12 տատանվելով 13-18 տարեկան-
ների սահմաններում:  

Անհրաժետ է ընդգծել, որ մեր կողմից մշակված կրթական ծրագիրը ներդրվել է 
հարցված դեռահասների շրջանում և հարցված տղաների սեռական կյանքի փորձի 
վերաբերյալ տրված պատասխանների տեսակարար կշիռը, դասընթացից առաջ և 
հետո մնալով գրեթե անփոփոխ (աղ. 3), կազմել է 31,44% (61) և 32,74% (55): Համեմա-
տական վերլուծության արդյունքները փաստում են սեռակրթության դասընթացից 
հետո սեռական կյանքի փորձի վերաբերյալ տրված պատասխանների աննշան 
(χ2=3,25; p>0,05) փոփոխությունների մասին: Ի դեպ, սեռական կապերի բացառումը, ի 
սկզբանե, մեր կողմից չի դիտարկվել որպես սեռական վարքագծային փոփոխու-
թյուն, քանզի այդպիսի մոտեցումները ժամանակավրեպ են: 

 Աղյուսակ 3  
Հարցված դեռահասության տարիքի տղաների պատասխանների ամփոփումը 

իրենց սեռական կյանքի փորձի վերաբերյալ (χ2=3,25; p>0,05) 
 

Երբևէ ունեցել ե՞ք 
սեռական 

կյանքի փորձ 

Մինչև դասընթացը Դասընթացից հետո 

n % n % 

Այո 61 31,44 55 32,74 
Ոչ 77 39,69 93 45,83 

Չեմ պատասխանում 56 28,87 44 21,43 

Ընդամենը 194 100 192 100 
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Վերջին սեռական հարաբերության ժամանակ պահպանակ օգտագործելու մասին 
տրված պատասխաններից երևում է (աղ. 4), որ եթե դասընթացից առաջ սեռական 
հարաբերության անվտանգության մասին հոգացել են սեռական կյանքի փորձ ունե-
ցող տղաների 36,07%-ը (22), ապա դասընթացից հետո պաշտպանվելու մասին 
հոգացել են տղաների 76,36%-ը (42): 

Աղյուսակ 4 
Հարցված դեռահասության տարիքի տղաների պատասխանների ամփոփումը 

վերջին սեռական հարաբերության պաշտպանված լինելու մասին (χ2=18,99; p<0,05) 
 

Վերջին սեռական 
հարաբերության ժամանակ 

օգտագործել ե՞ք պահպանակ: 

Մինչև դասընթացը Դասընթացից 
հետո 

n % n % 

Այո 22 36,07 42 76,36 

Ոչ 39 63,93 13 23,64 

Ընդամենը 61 100 55 100 
 
Այսպիսով, վերջին սեռական հարաբերության պաշտպանված լինելու մասին 

ստացված համեմատական վերլուծության արդյունքները հավաստիորեն (χ2=18,99; 
p<0,05) փաստում են հարցված տղաների սեռական վարքագծային դրական որակա-
կան փոփոխությունների մասին, ինչը վկայում է, որ բժշկա-սոցիալական ադեկվատ 
կանխարգելիչ միջոցառումների նշանակությունը էական է վարքագծային ռիսկերի 
կարգավորման և առողջության պահպանման գործում: 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ МАЛЬЧИКОВ  
И ПУТИ СНИЖЕНИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РИСКОВ  

 
Г.Р. Саргсян, А.К. Айрапетян 

 
ЕГМУ, Кафедра Общественного здоровья и здравоохранения 

 
Ключевые слова: половое и репродуктивное здоровье подростков мальчиков, половое 

воспитание 
 
РЕЗЮМЕ 
 

Социальная и психологическая дезадаптация подростков мальчиков к социально-эко-
номическим и политическим изменениям в условиях исключительно низкого уровня 
осведомленности в вопросах полового образования способствуют увеличению 
проявления раннего рискового сексуального поведения, что отрицательно сказывается на 
процессах воспроизводства населения.  

Изучение факторов, влияющих на репродуктивное здоровье подростков мальчиков 
показывает, что важное значение в вопросе его поддержания имеют социально-медицин-
ские профилактические мероприятия. Самозащитное поведение индивида по отношению 
к репродуктивной составляющей может быть сформировано путем адекватного полового 
воспитания и правильного формата полового образования. 
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AND BEHAVIORAL RISKS REDUCTION WAYS 

 
G.R. Sargsyan, A.K. Hayrapetyan 

 
YSMU, Department of Public Health & Healthcare 

 
Keywords. Teenage boys’ sexual and reproductive health, sexual education 
 
SUMMARY 
 

Under conditions of rather low level of sexual problem awareness the teenag boys’ social 
and psychological disadaptation to social-economic and political changes promote the increase 
of the risky early behavioral manifestation rate, which being rather negative from the point of 
the sexual and reproductive health view, has an unfavorable influence on the reproduction 
abilities of people.  

The investigation of factors influencing on the teenag boys’ reproductive health shows that 
medical-social preventive measures are of cruitial importance for maintaining reproductive 
health.Only by the correct format and adequate sexual education and breeding can be formed an 
active self-protective attitude of the individuum towards the reproductive component.  
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ՔՆԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՍՈՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ 
ՏԱՐԱԾՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ 
 

Մ.Ռ. Մովսիսյան(1), Ա.Գ. Քարամյան(2,3), Ա.Ա. Բուդումյան(1), Ա.Հ. Փիլիպոսյան(1), Գ.Վ. 
Հարությունյան(1), Լ.Ա. Ղահրամանյան(2,3,4), Ս.Գ. Խաչատրյան(2,3) 

 
ԵՊԲՀ, Ոսանողական գիտական ընկերություն(1) 
Քնի խանգարումների հայկական ասոցիացիա(2) 

«Սոմնուս» քնի և շարժողական խանգարումների նյարդաբանական կլինիկա(3) 
Երևանի պետական համալսարան(4) 

 
Բանալի բառեր. քուն, քնի սովորություններ, քնի խանգարումներ, ուսանող, 

տարածվածություն 
 
 
Ներածություն. Քունը մարդու կենսագործունեության կարևոր ասպեկտներից 

մեկն է: Այն նպաստում է առողջության պահպանմանը և ամրապնդմանը, ինչպես 
նաև հոգեկան գործունեության ու աշխատունակության վերականգնմանը: Քունը 
ֆիզիոլոգիական գործընթաց է՝ հիմնված գիտակցական գործունեության որակա-
պես այլ ձևի և արտաքին գրգռիչների նկատմամբ թույլ պատասխանի վրա: Մեծերի 
մոտ քնի միջին նորմալ տևողությունը կազմում է 6-8 ժամ՝ կախված սեռից, տա-
րիքից և կենսակերպից, ինչպես նաև այլ գործոններից: Այն թույլ է տալիս օրգանիզ-
մին վերականգնել անհրաժեշտ ռեսուրսները և մշակել օրվա ընթացքում ստացված 
ինֆորմացիան [9]: Այսպիսով քունը կարևոր է հիշողության մեխանիզմների ամրա-
պնդման համար: 

Քնի խանգարումները կամ ոչ լիարժեք քունը կարող են բերել ճանաչողական 
ֆունկցիայի, հիշողության խանգարման, գերգրգռվածության, օրգանիզմի դիմա-
դրողականության անկման, ցրվածության և հուզական անկայունության:  

Վերջին տարիներին, որպես լուրջ առողջապահական խնդիր, մեծ դեր է հատ-
կացվում երիտասարդ տարիքում և հատկապես ուսումնառող երիտասարդության 
քնին և դրա խանգարումներին: Քնի տևողության արհեստական կրճատումը (քնի 
դեպրիվացիան) և դրանից բխող քնի քրոնիկ խանգարումը կարող են հանգեցնել 
սիրտ-անոթային հիվանդությունների, ճարպակալման, ճանապարհատրանսպոր-
տային պատահարների, ցածր աշխատունակության և հոգեբանական խան-
գարումների:  

Արդիականություն. Ըստ որոշ հետազոտություններ, Ամերիկայի միացյալ 
նահանգների և այլ երկրների համալսարանների ուսանողներն ունեն ավելի «ցածր 
որակի քուն», ընդհանուր պոպուլյացիայի հետ համեմատած [1,2,7]: Ցույց է տրված, 
որ դրա պատճառով նրանց մոտ ավելի հաճախ են հանդիպում ուսումնական սխալ-
ները և հետևաբար ցածր գնահատականները [7]: Ուսանողների մոտ նկատվում է 
արտահայտված ցերեկային քնկոտություն մոտ 50% դեպքերում, իսկ 70%-ը նշում են 
անբավարար քուն [8]: Նաև քնի վատ որակը բերում է քնաբեր ազդեցությամբ 
դեղորայքի ավելի հաճախակի օգտագործմանը ուսանողների կողմից [3]:  



109 
 

Հատկապես կարևոր է բժիշկ-ուսանողների քնի որակը, քանի որ այստեղ մի 
կողմից քնի որակի նվազման պատճառ են քննաշրջանները, լարված ուսումնական 
գրաֆիկը և այդ ամենի հետ կապված սթրեսները, մյուս կողմից քնի դեպրիվացիան 
կարող է բերել ցերեկային քնկոտության և բացասաբար ազդել ուսումնական 
առաջադիմության վրա [4,5,6]: Բժշկական համալսարանների ուսանողների շրջա-
նում քնի ռեժիմի խախտումը հաճախ է հանդիպում և կարող է բերել ուսման ավելի 
ցածր առաջադիմության: Հաշվի առնելով այս հարցի կարևորությունն ուսանողների 
առողջության և առաջադիմության տեսանկյունից` անհրաժեշտություն է ծագում այս 
խնդրի նկատմամբ ուշադրության և գիտելիքի մակարդակի բարձրացում ուսանող-
ների շրջանում: Հայաստանում նման հետազոտությունների անցկացման մեծ 
անհրաժեշտություն կար, քանզի ուսանողների շրջանում մեծ տարածում ունեն քնի 
հետ կապված անառողջ սովորությունները:  

Դրա համար հիմք են ծառայում նաև 2013-ին Քնի խանգարումների հայկական 
ասոցիացիայի (ՔԽՀԱ) կողմից իր ֆեյսբուքյան էջում անցկացված քնի խանգարում-
ների տարածվածությանը վերաբերող հարցման (www.facebook.com/Armeniansleep) 
արդյունքները, որին մասնակցած սոցիալական ցանցի 257 օգտատերերի ճնշող 
մեծամասնությունը երիտասարդներ էին: Պարզվել է, որ քվեարկողների 78,2%-ում 
նշվում է քնի որևէ խնդրի առկայություն: Ամենահաճախ հանդիպողներից էին քնի 
ժամերի խախտումները (37%), ցերեկային քնկոտությունը (17,8%) և անքնությունը 
(17,3%): Ելնելով վերոնշյալից` Երևանի պետական բժշկական համալսարանի 
Ուսանողական գիտական ընկերությունը (ԵՊԲՀ ՈՒԳԸ) և Քնի խանգարումների 
հայկական ասոցիացիան (ՔԽՀԱ)` «Սոմնուս» քնի և շարժողական խանգարումների 
նյարդաբանական կլինիկայի հետ համատեղ, որոշեցին կատարել հետազոտություն 
ուսանողների շրջանում քնի ոչ առողջ սովորությունները և դրա խանգարումների 
տարածվածությունը գնահատելու նպատակով: 

Նպատակն ու խնդիրներ. Մեր հետազոտության գլխավոր նպատակն էր 
Հայաստանում գնահատել ԵՊԲՀ ուսանողների քնի հետ կապված սովորությունների 
պատկերն ու քնի գանգատների տարածվածությունը: Պատրաստել հատուկ հարցա-
թերթիկ, որի մեջ կներառվեն հնարավորինս համապարփակ հարցեր, միաժամանակ 
հարմար լրացման համար: Գնահատումը կատարել, ներառելով տարբեր 
ուսումնական տարիների և հետևաբար տարբեր մակարդակի ուսումնական և 
կլինիկական ծանրաբեռնվածություն ունեցող ուսանողների: 

Նյութն ու մեթոդները. Հետազոտությունը անց է կացվել ԵՊԲՀ ուսանողների 
շրջանում: Ներառվել են մի քանի ֆակուլտետներից (ընդհանուր բժշկություն, ատամ-
նաբուժություն, դեղագործություն) բոլոր կուրսերը ներկայացնող (բակալավրիատ 1-
5, մագիստրատուրա 6-7) ուսանողներ: Նախնական քննարկումների արդյունքում 
ՔԽՀԱ մասնագետների և ԵՊԲՀ ՈՒԳԸ ներկայացուցիչների կողմից համատեղ 
մշակվել է պարզ մեկ էջից բաղկացած և միաժամանակ բովանդակ մի հարցա-
թերթիկ, որում ներառվել են քնի սովորություններին և խանգարումներին վերաբերող 
հիմնական բոլոր հարցերը: Այդ թվում հարցումը վերաբերում է առաջադիմությանը, 
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քնի անցնելու տևողությանը, քնի հիմնական խանգարումների ախտանիշների` 
խռմփոցի, անքնության, ցերեկային քնկոտության, քնի վարքային կամ շարժողական 
երևույթների առկայությանը: Նաև հարցեր են ներառվել քնի հիգիենայի կանոններին 
հետևելու և հերթապահությունների վերաբերյալ: Հարցաթերթիկը անանուն է` 
նախատեսված ինքնուրույն լրացման համար, հետազոտողի կողմից նվազագույն 
միջամտության պայմաններում: Հարցաթերթիկում էթիկական նորմերին հակասող 
հարցեր չեն ընդգրկվել: ՈՒԳԸ անդամ կամավորները նախնական հրահանգում են 
ստացել, թե ինչպես բացատրել մասնակիցներին լրացնելու ձևը, նպատակը և այլ 
կետեր: Մասնագետ-քնաբանի (սոմնոլոգի) կողմից նրանց բացատրվել է հարցի 
էությունը և շեշտվել են կարևոր բժշկական ասպեկտները: Հարցաթերթիկները բա-
ժանվել են ԵՊԲՀ առանձին խմբերում, դասաժամի սկզբում, որպեսզի մասնակից-
ները ունենան ժամանակի պաշար օբյեկտիվ լրացնելու այն: Մասնակիցներին ներ-
կայացվել են հետազոտության նպատակները և նրանք տվել են իրենց համաձայնու-
թյունը: Հետագայում հարցաթերթիկների տվյալները թվայնացվել և մուտքագրվել են 
ու մշակվել SPSS վիճակագրական համակարգչային ծրագրում: Վերլուծության մեջ 
օգտագործվել է նկարագրողական մեթոդը, նաև միջինների համեմատության t-
թեստը և Սպիռմենի կոռելյացիոն թեստը: Ընտրանքի չափը հաշվարկվել է առցանց 
վիճակագրական հաշվիչով: Վստահելիության միջակայքն ընտրվել է 95%-ը: 

Ստացված արդյունքներ և դրանց վերլուծությունը. Հետազոտությանը մասնակցել 
է 295 ԵՊԲՀ ուսանող (միջին տարիքը` 19,8, նվազագույնը`17, առավելագույնը` 28), 
իգական սեռի գերակշռությամբ` 70,5% (208): Քնի միջին տևողությունն ամբողջ 
ընտրանքում կազմել է 6,7 ժամ, տատանվելով լայն սահմաններում. 2,5 ժամից մինչև 
12 ժամ: Ուսանողների 43,4%-ը դասերը պատրաստելու համար օգտագործում է ուշ 
երեկոյան և գիշերային ժամերը (նկար 1):  

 
Նկար 1. ԵՊԲՀ ուսանողների դասերը պատրաստելու նախընտրած ժամերը 
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Հետազոտությանը մասնակցած ուսանողների 65%-ը վերջին ժամանակահատ-
վածում նկատել է հիշողության և կենտրոնացման նվազում: Հայտնաբերվել է, որ 
հիշողության վատացում, կենտրոնացման դժվարություններ ունեցող ուսանող-
ների քնի միջին տևողությունն ավելի քիչ է, և այդ տարբերությունը եղել է 
վիճակագրորեն հավաստի (p=0,016): 

Այսպիսով, մեր հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ ԵՊԲՀ ուսանողների մոտ 
լայն տարածում ունեն քնի հետ կապված խնդրահարույց սովորությունները և քնի 
խանգարումների ախտանիշները: Մասնավորապես, բժիշկ-ուսանողները նախըն-
տրում են իրենց դասերը պատրաստել ուշ ժամերի` ուշ երեկոյան կամ գիշերը, 
ինչը քնի հիգիենայի կանոններին հակասող մոտեցում է: Նաև պարզվել է, որ 
նրանք հաճախ են օգտագործում ակտիվացնող ըմպելիքներ (սուրճ, թեյ, կոլա), 
որոնք հայտնի են քնի անցնելու գործընթացը հետաձգելու և քնի որակը նվազեց-
նելու հատկությամբ: Նաև նրանց մեծամասնությունը օգտագործում են անկողինը 
այլ ակտիվությունների համար, ինչը նվազեցնում է քնի գործընթացի հետ 
անկողնու ասոցիատիվ կապը և հետևաբար ռիսկի գործոն է քնի խանգարումների 
համար:  

Ուսումնասիրելով ԵՊԲՀ ուսանողների քնի տևողությունը, պարզվել է, որ 
նրանք միջինում քնում են 6,7 ժամ, սակայն մասնակիցների 36,1%-ը քնում է 6 
ժամ կամ պակաս, ինչը իհարկե չի բավարարում քնի նորմալ քանակը լրացնելու 
համար: Հատկանշական է, որ քնի գանգատների մեջ ամենահաճախ հանդիպո-
ղը արտահայտված ցերեկային քնկոտությունն է: Այսինքն ուսումնառողի հա-
մար կարևորագույն առավոտյան և ցերեկային հատվածում, երբ անհրաժեշտ է 
արթունության, ուշադրության և կենտրոնացվածության ամենաբարձր մակար-
դակը, նրանց մոտ առկա է դրանք նվազեցնող և հոգնելիություն առաջացնող մի 
կարևոր գործոն, որն էապես խանգարում է նորմալ ուսումնական գործընթացին: 
Սպասելի է նաև անքնության տիպի գանգատների հաճախակի հանդիպելի-
ությունը քնի անցնելու և քնի վիճակը պահպանելու առումով: Բավականին հա-
ճախ են հանդիպում այս ընտրանքում նաև քնի մեջ վարքային խանգարումները 
(քնի մեջ խոսելը, լուսնոտությունը և այլն), ինչպես նաև ոտքերի անհանգստու-
թյունը քնած վիճակում:  

Կատարվել է կոռելյացիոն վերլուծություն առաջադիմության և քնի տևողու-
թյան առումով: Հետաքրքրական է, որ ընդհանուր ընտրանքի համար օրինա-
չափությունը հավաստի չի ստացվել (p=0,1), սակայն մենք առանձնացրել ենք 
բարձր կուրսերի մասնակիցներին (6-7 կուրսեր, n=49) և այդ ընտրանքում ստացել 
ենք դրական կոռելյացիա այդ երկու ցուցանիշների միջև` Սպիրմենի գործակիցը` 
0,301, p<0,05 (նկար 2): Այսինքն, որքան երկար է ուսանողների քնի տևողությունը, 
այնքան ավելի լավ է առաջադիմությունը: Կարող ենք ենթադրել, որ ավագ 
կուրսերի ուսանողների նշված տվյալները առաջադիմության վերաբերյալ գուցե 
ավելի իրական են եղել, քան կրտսեր կուրսերի մասնակիցներինը: 
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Նկար 2. Բարձր կուրսերի բժիշկ-ուսանողների ուսումնական առաջադիմության 
(academic progress, գնահատված` վատ – 1, բավարար – 2, լավ – 3, գերազանց – 4) 

կապվածությունը քնի տևողության (sleep duration, ժամերով) հետ 
 
Հետազոտության թույլ կողմերից առանձնացնենք այն, որ մենք օգտագործել ենք 

մասնակիցների սուբյեկտիվ կարծիքները արտացոլող մեթոդ` հարցաթերթիկ, որը 
ինքնին զիջում է օբյեկտիվ գնահատմանը (օրինակ, քնի օբյեկտիվ պոլիսոմնոգրաֆիկ 
գնահատում կամ գնահատականների հայթայթում ԵՊԲՀ-ից): Այնուամենայնիվ, այս 
հետազոտությունը առաջինն է, որի ժամանակ գնահատվել է բժիշկ-ուսանողների 
քնի և դրա խանգարումների ընդհանուր պատկերը, ինչը ամուր հիմք է ստեղծում 
կազմակերպելու հետագա ուսումնասիրությունները և միջամտությունները այս 
հարցի շուրջ: 

Եզրակացություն. Ստացված արդյունքները վկայում են, որ քնի վատ սովորու-
թյունները բավականին տարածված են բժիշկ-ուսանողների շրջանում: Նաև քնի 
խանգարումների ախտանիշները հաճախակի են հանդիպում, ինչը կարող է բացա-
սաբար ազդել սոմատիկ և նյարդահոգեկան ոլորտների, ինչպես նաև ցերեկային 
ակտիվության ու արդյունավետության վրա: Հաշվի առնելով այս հարցի կարևորու-
թյունն ուսանողների առողջության և առաջադիմության առումով` անհրաժեշտու-
թյուն է ծագում ուշադրություն հատկացնել այս խնդրի հետագա հետազոտմանը, 
իրականացնել քնի և նրա խանգարումների մասին գիտելիքի մակարդակի բարձրաց-
ման միջոցառումներ նրանց շրջանում: Քնի հիգիենայի և խանգարումների վերա-
բերյալ դասաժամերի ներառումը ԵՊԲՀ ուսումնական ծրագրում կամրապնդի ուսա-
նողների այս կարևոր հարցի գիտակցումը: 
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РЕЗЮМЕ 
 

Патологические привычки, связанные со сном, и его различные нарушения довольно 
часто встречаются у студентов. Наиболее частыми являются сокращение длительности 
сна и хроническая депривация сна, которые могут приводить к разного рода проблемам, 
в частности, низкой эффективности учебного процесса, утомлению, жалобам на 
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нарушение памяти и настроения. Нами проведено исследование с применением опрос-
ника среди 295 студентов Ереванского государственного медицинского университета с 
целью выявления распространенности различных привычек, связанных со сном, и нару-
шений сна. Наиболее часто выявлялись дневная сонливость, проблемы с засыпанием и 
фрагментированный сон. Лишь треть участников следила за правилами гигиены сна, а 
большинство из них часто использовало активирующие напитки. Учитывая полученные 
данные, мы считаем важным проведение образовательных мероприятий для студентов и 
включение в учебную программу тем по медицине сна для улучшения их знаний в 
области гигиены сна и его нарушений, а также увеличения продуктивности учебного 
процесса. 
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SUMMARY 
 

Abnormal sleep habits and different sleep disturbances are very prevalent among students. 
The most common one is short sleep duration and chronic sleep deprivation, which result in 
different problems, such as low productivity in academic performances, fatigue, memory and 
mood complaints. Our questionnaire-based study was performed in 295 students of Yerevan 
state medical university to estimate prevalence of different sleep habits and disturbances among 
them. The most prevalent sleep problems were daytime sleepiness, sleep onset difficulties and 
fragmented sleep. Only one third of all responders followed sleep hygiene rules, and majority of 
them frequently used different stimulating beverages. Taking into account this data we consider 
it important to educate students about sleep hygiene and sleep disorders and including sleep 
medicine topics into their curricula to increase their knowledge and academic performance. 
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ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԹՈՔԵՐԻ ՔՐՈՆԻԿ 
ՕԲՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՑԻԵՆՏՆԵՐԻ ԿՅԱՆՔԻ ՈՐԱԿԻ ՎՐԱ 

 
Կ.Հ. Սիմոնյան, Լ.Ռ. Ավետիսյան, Ռ.Ա. Դունամալյան 

 

ԵՊԲՀ, Առողջապահության կառավարման և տնտեսագիտության ամբիոն 
 

 
Բանալի բառեր. թոքերի քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդություն, բժշկական 

գործոններ, կյանքի որակ 
 
 

Ներածություն. 
Բժշկության տարբեր բնագավառների համար այսօր արդիական են այն հետազո-

տությունները, որոնք նվիրված են կյանքի որակի (ԿՈ) վրա հիվանդության ազդեցու-
թյան ուսումնասիրությանը: Կյանքի որակի հետազոտություններն առավել նշանա-
կալից են այն հիվանդությունների դեպքում, որոնք սուբյեկտիվ մեծ ազդեցություն են 
թողնում պացիենտի ինքնազգացողության վրա [1,3,5]: Ըստ մի շարք հետազոտողնե-
րի, կան հիվանդություններ, որոնք ավելի շատ են անբարենպաստ ազդեցություն 
ունենում ընդհանուր առողջական վիճակի, աշխատունակության և կյանքի տևողու-
թյան վրա: Այդպիսի հիվանդությունների շարքին է դասվում թոքերի քրոնիկ օբս-
տրուկտիվ հիվանդությունը (ԹՔՕՀ) [2,4]: Անհրաժեշտ է նշել, որ վերջին տարիներին 
աճել է հետաքրքրությունը ԹՔՕՀ ժամանակ ԿՈ-ի պարամետրերի փոփոխության 
առանձնահատկությունների ուսումնասիրության նկատմամբ [6]: Առաջին հերթին 
դա բացատրվում է նրանով, որ այդ հիվանդությունն ուղեկցվում է շնչական դիսկոմ-
ֆորտով, որի հուզական նշանակությունը հաճախ գերազանցում է ցավային սինդրո-
մին: Ապացուցված է, որ ԹՔՕՀ հիվանդների 91%-ն ապրում է մահվան մշտական 
վախով, իսկ սրտի իշեմիկ հիվանդության ժամանակ այդ ցուցանիշը կազմում է 56%: 

Շնչական դիսկոմֆորտ և շնչարգելությունն ազդում են կյանքի որակի պարամետ-
րերի վրա: 

ԿՈ-ի վերաբերյալ բազմաթիվ գիտական հետազոտություններ իրականացնող 
գիտնականներ վստահ են, որ ԹՔՕՀ հիվանդների շրջանում հիվանդության սիմպ-
տոմները, ֆիզիկական և հոգեկան ակտիվությունը շատ դեպքերում ավելի հավաստի 
են, քան օբյեկտիվ հետազոտությունների տվյալները [1]: 

Ենթադրվում է, որ ԹՔՕՀ-ի կյանքի որակի հետազոտությունները կարող են տալ 
կարևոր լրացուցիչ տեղեկատվություն պացիենտի հիվանդության և բուժման 
ազդեցության վերաբերյալ, ուստի ԹՔՕՀ հիվանդների և պրակտիկ առողջների ԿՈ-ի 
համեմատությունը թույլ կտա ուսումնասիրել հիվանդության արտհայտվածության 
ազդեցությունը պացիենտի ֆիզիկական, հոգեբանական և սոցիալական ֆունկցիա-
ների վրա: ԿՈ-ի ցուցանիշների հետազոտությունը դինամիկայում կընդլայնի այն 
ստանդարտ պարամետրերի շրջանակները, որոնք թույլ են տալիս գնահատել թերա-
պիայի արդյունքների արդյունավետությունը, ավելի հիմնավոր և հստակ հիմնավո-
րել իրականացված բուժման արդյունավետությունը: Արտասահմանցի հետազոտող-
ներն ապացուցել են, որ հիվանդությունն ազդում է պացիենտի հոգեհուզական ոլոր-
տի վրա, ինչն ունի առաջատար դեր հիվանդության նկատմամբ պացիենտի ադապ-
տացիայի և ԿՈ-ի իջեցման հարցում: Մյուս կողմից, հոգեկան կարգավիճակի 
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խանգարումը, որը բացասաբար է ազդում ԿՈ-ի վրա, շատ դեպքերում դուրս է բժշկի 
ուշադրությունից: 

Բազմաթիվ հեղինակներ նշում են, որ ԹՔՕՀ-ով հիվանդները ենթարկվում են 
դեպրեսիայի բարձր ռիսկի [2,3]: 

Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել ԹՔՕՀ ազդեցությունը ստացիոնար 
բուժում ստացող մինչև երեք տարեկան երեխաների կյանքի որակի հիմնական 
պարամետրերի վրա:  

Հետազոտության նյութն ու մեթոդները.  Հետազոտության օբյեկտ են հանդի-
սացել Մուրացան համալսարանական կլինիկայի մանկաբուժական կլինիկայում 
բուժված մինչև մեկ տարեկան երեխաները: Մեր կողմից ուսումնասիրվել է 70 ԹՔՕՀ 
հիվանդ երեխայի կյանքի որակը: Հետազոտությունն իրականացվել է ստացիոնար 
բուժման տարբեր փուլերում: Կյանքի որակը գնահատելու համար կիրառվել է միջազ-
գային QUALIN հարցաթերթը, ինչը հնարավորություն է տալիս գնահատել տարբեր 
նոզոլոգիաների ազդեցությունը երեխաների կյանքի որակի պարամետրերի վրա:  

Հետազոտվող պացիենտները ըստ ԹՔՕՀ-ի ծանրության աստիճանի խմբավորվել 
են երեք խմբերում. 

1. ԹՔՕՀ-ի ծանրության թեթև աստիճան (մեկ վայրկյանում արտաշնչած օդի 
ծավալը 80-70%)` 40 պացիենտ. 

2. ԹՔՕՀ-ի ծանրության միջին աստիճան (մեկ վայրկյանում արտաշնչած օդի 
ծավալը 69-50%)` 20 պացիենտ. 

3. ԹՔՕՀ-ի ծանր աստիճան (մեկ վայրկյանում արտաշնչած օդի ծավալը մինչև 
50%)` 10 պացիենտ: 

 

Ինչպես երևում է աղյուսակ 1-ից, ԿՈ-ի և ԹՔՕՀ-ի ծանրության աստիճանի միջև 
առկա է հավաստի կապ: 

Աղյուսակ 1 
ԹՔՕՀ-ի ծանրության տարբեր աստիճանների ազդեցությունը ԿՈ-ի պարամետրերի 

վրա 
 

 Կյանքի որակի պարամետրերը I խումբ II խումբ III խումբ 
M±σ 

1 Վարք և շփում 3,1±0,5 2,9±0,3 2,7±0,3 

2 Մենակ մնալու ունակություն 3,1±0,4 2,8±0,2 2,2±0,2 

3 Ընտանեկան միջավայր 3,2±0,4 3,0±0,3 2,9±0,3 

4 Նյարդահոգեկան զարգացում և 
ֆիզիկական ակտիվություն 

3,0±0,5 2,3±0,2 2,0±0,2 

5 Ընդհանուր բալ 3,1±0,4 2,8±0,4 2,4±0,4 
 

ԿՈ-ի պարամետրերի ամենամեծ կախվածությունն արձանագրվել է 1-ին խմբում: 
Հատկապես տուժել են ԿՈ-ի «Մենակ մնալու ունակություն» ու «Նյարդահոգեկան զար-
գացում և ֆիզիկական ակտիվություն» պարամետրերը: Համեմատվող խմբերից 3-րդ 
խմբում առավել տուժել է «Նյարդահոգեկան զարգացում և ֆիզիկական ակտիվություն» 
պարամետրը: Հիվանդության ծանրության հետ սոցիալական ակտիվությունն իջել է:  
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Արտաքին շնչառության կարևոր պարամետր է մեկ վայրկյանում արտաշնչած 
օդի ծավալը: Հետազոտության տվյալներով պարզվել է, որ կա կախվածություն` ար-
տաշնչած օդի ծավալի և ԿՈ-ի պարամետրերի միջև (աղ. 2): 

Աղյուսակ 2 
ԿՈ-ի պարամետրերի և թոքային ֆունկցիայի ցուցանիշների միջև առկա 

կոռելյացիոն կապը 

 Կյանքի որակի պարամետրերը 
Արտաշնչած օդի ծավալը % 

80-70% 69-50% մինչև 
50% 

1 Վարք և շփում 0,45** 0,56*** 0,72*** 

2 Մենակ մնալու ունակություն 0,31* 0,35* 0,48** 

3 Ընտանեկան միջավայր 0,24 0,26 0,32* 

4 Նյարդահոգեկան զարգացում և 
ֆիզիկական ակտիվություն 

0,32* 0,44** 0,59*** 

5 Ընդհանուր բալ 0,21 0,28 0,36* 
*P<0,05, **P<0,01, ***P<0,001 
 

Թոքային ֆունկցիայի վատթարացման հետ ԹՔՕՀ-ի կյանքի որակի պարամետրե-
րը միտում ունեն վատանալու: Անհրաժեշտ է նշել, որ առաջին խմբի համար «Նյար-
դահոգեկան զարգացում և ֆիզիկական ակտիվություն» պարամետրի և թոքային 
ֆունկցիայի ցուցանիշների միջև չի հայտնաբերվալ կոռելյացիոն կապ: 

Հայտնի է, որ ԹՔՕՀ կլինիկական դրսևորումները գնահատվում է հազի և հևոցի 
արտահայտվածության աստիճանով: Մենք ուսումնասիրել ենք ԹՔՕՀ հիվանդների 
ԿՈ-ի կախվածությունը հիմնական կլինիկական դրսևորումներից: 

Հազը գնահատվել է բալային համակարգով, համաձայն որի հազի բացակայու-
թյանը տրվում է 0 բալ, հազվադեպ հազի դեպքում` 1 բալ, չափավորի դեպքում` 2 
բալ, արտահայտվածի դեպքում` 3 բալ և շատ արտահայտվածի դեպքում` 4 բալ: 
Ըստ հազի արտահայտվածության աստիճանի. ձևավորվել է երկու խումբ. 

1. առաջին խումբ` ԹՔՕՀ չափավոր հազով. 
2. երկրորդ խումբ` ԹՔՕՀ արտահայտված հազով:  

Աղյուսակ 3 
ԹՔՕՀ հիվանդների ԿՈ-ի պարամետրերի կախվածությունը  

հազի արտահայտման աստիճանից 
 

 Կյանքի որակի պարամետրերը 
I խումբ II խումբ 

M±σ 
1 Վարք և շփում 3,0±0,5 2,5±0,3 

2 Մենակ մնալու ունակություն 3,0±0,4 2,1±0,2 

3 Ընտանեկան միջավայր 3,1±0,4 3,0±0,3 

4 Նյարդահոգեկան զարգացում և 
ֆիզիկական ակտիվություն 

2,9±0,5 2,3±0,2 

5 Ընդհանուր բալ 3,1±0,4 2,8±0,4 
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Ինչպես երևում է աղյուսակ 3-ից, հազի ինտենսիվությունն ավելի շատ ազդում է 
ԿՈ-ի «Մենակ մնալու ունակություն» պարամետրի վրա: 

 

 
Գծապատկեր 1. ԹՔՕՀ հիվանդների ԿՈ-ի պարամետրի մեծությունը 

պայմանավորված հազի ինտենսիվությամբ 
 

Ելնելով նրանրց, որ ԹՔՕՀ հիվանդների ստացիոնար բուժման միջին տևողությու-
նը էական ազդեցություն է ունենում բուժման ելքի վրա, մենք վերլուծեցինք այդ հի-
վանդների բուժման միջին տևողության ազդեցությունը նրանց կյանքի որակի պա-
րամետրերի վրա: Պարզվեց, որ 15 օր և ավելի բուժման տևողության դեպքում ԿՈ-ի 
բոլոր պարամետրերն ավելի ցածր են, քան մինչև 10 օր բուժման տևողության խմբի 
ԿՈ-ի համապատասխան պարամետրերը (աղ. 4). 

Աղյուսակ 4 
ԹՔՕՀ հիվանդների ԿՈ-ի պարամետրերի կախվածությունը բուժման միջին 

տևողությունից 
 

 Կյանքի որակի պարամետրերը 
Մինչև 10 

օր 
15 օր և 
ավելի 

M±σ 
1 Վարք և շփում 3,0±0,5 2,5±0,3 

2 Մենակ մնալու ունակություն 3,0±0,4 2,1±0,2 

3 Ընտանեկան միջավայր 3,1±0,4 3,0±0,3 

4 Նյարդահոգեկան զարգացում և 
ֆիզիկական ակտիվություն 2,9±0,5 2,3±0,2 

5 Ընդհանուր բալ 3,1±0,4 2,8±0,4 
 

Առավել տուժել են «Ընտանեկան միջավայր» և «Նյարդահոգեկան զարգացում և 
ֆիզիկական ակտիվություն» պարամետրերը: 

Այսպիսով, ԿՈ-ի պարամետրերի մակարդակը կախված է հիվանդության բժշկա-
կան բնութագրիչներից: Ոնենալով ԿՈ-ի պարամետրերի փոփոխության միտումնե-
րը, հնարավոր է մշակել բուժման անհատական մոտեցումներ: 

0
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«Վարք և շփում» «Մենակ մնալու
ունակություն»

«Ընտանեկան
միջավայր»

«Նյարդահոգեկան
զարգացում և
ֆիզիկական

ակտիվություն»

«Ընդհանուր բալ»

չափավոր հազ արտահայտված հազ
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ВОЗДЕЙСТВИЕ МНОЖЕСТВА ЛЕЧЕБНЫХ ФАКТОРОВ  
НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ  

С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЁГКИХ 
 

К.Г. Симонян, Л.Р. Аветисян, Р.А. Дунамалян  
 

ЕГМУ Кафедра управления здравоохранения и экономики 
 

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь лёгких, медицинские факторы, 
качество жизни 

 
РЕЗЮМЕ 
 

Сравнение качества жизни пациентов с хронической обструктивной болезнью лёгких 
и практически здоровых заставил нас прийти к выводу, что степень проявления болезни 
влияет на физические, психологические и социальные функции пациента. Изучение 
динамики качества жизни позволяет расширить диапазоны этих стандартных параметров, 
что позволяет оценить эффективность результатов терапии, сделать её более полной и 
уточнить эффективность предпредусмотренных результатов лечения. 

Целью исследования является изучение влияния хронической обструктивной болезни 
лёгких на ключевые показатели качества жизни детей до трёх лет, получающих 
стационарное лечение. Выяснилось, что уровень параметров качества жизни зависит от 
медицинских характеристик заболевания. Имея под нашим распоряжением тенденции 
изменения качества жизни, можно разработать индивидуальные подходы к лечению. 
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THE IMPACT OF NUMEROUS MEDICAL FACTORS ON LIFE QUALITY  
OF PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE LUNG DISEASE  

 
K.H. Simonyan, L.R. Avetisyan, R.A. Dunamalyan  

 
YSMU, Department of Health Management & Economics 

 
Keywords. chronic obstructive lung disease, medical factors, quality of life  

 
SUMMARY 
 
The life quality comparison between patients with chronic obstructive lung disease and 

practically healthy ones made us come to a conclusion that the degree of the disease 
manifestation influences on the patient's physical, psychological and social functions. The 
examination of the dynamics of life quality allows expanding the ranges of those standard 
parameters which make it possible to evaluate the effectiveness of therapy results, make it more 
thorough and clarify the effectiveness of the provided treatment results. 

The aim of the research is to investigate the influence of chronic obstructive lung disease on 
the key parameters of life quality of up to three years old children receiving inpatient treatment. 
It was found out that the level of life quality parameters depends on medical characteristics of a 
disease. Having under our disposal the tendencies of life quality changes, it is possible to 
develop individual treatment approaches. 
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ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԵՐԱԲԱՇԽՄԱՆ ՏԵՂՆ ՈՒ ԴԵՐԸ  
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

 
Լ.Հ. Սիրականյան, Ա.Կ. Հայրապետյան 

 
ԵՊԲՀ, Հանրային առողջություն և առողջապահություն ամբիոն 

 
Բանալի բառեր. բժշկական ծառայություն, գին, ծախսերի վերաբաշխում, հաշ-

վառման մեթոդ 
 
 
Բժշկական հաստատությունների, ինչպես և բոլոր կազմակերպությունների առջև 

ծագել է գործունեության տարբեր ոլորտների արդյունավետության գնահատման 
խնդիրը:  

Բժշկական ծառայությունն ունի իր արժեքն, որն արտահայտվում է գնով: Ծառա-
յության գինը բաղկացած է երկու բաղադրիչներից` ինքնարժեքից և շահույթից, որոն-
ցից յուրաքանչյուրի մեծությունը գտնելու համար անհրաժեշտ են հստակ տեղեկատ-
վություններ ծախսերի վերաբերյալ [3]:  

Բժշկական ծառայության արժեքը որոշելու համար ստորաբաժանումները բա-
ժանվում են հիմնականի և օժանդակի, ընդ որում այդ բաժանումը միանշանակ չէ: 
Հիմնական համարվում են ստացիոնար բաժանմունքը, պոլիկլինիկաների ախտո-
րոշման բաժանմունքները, որտեղ պացիենտին անմիջապես մատուցվում են բժշկա-
կան օգնություն և սպասարկում: Այս դեպքում ծախսերը անմիջապես կապված են 
մատուցվող ծառայության հետ և համարվում են հիմնական ծախսեր: Օժանդակ են 
համարվում ընդհանուր ինստիտուցիոնալ ծառայությունները, որոնք ապահովում են 
ստացիոնար և ախտորոշիչ բաժանմունքների գործունությունը, որոնք անմիջապես 
իրականացնում են բժշկական ծառայություններ, այսպես, օժանդակ են ադմինիստ-
րատիվ բաժանմունքը, կադրերի բաժինը, հաշվապահությունը, հիվանդանոցին 
պատկանող դեղատունը, մանրէազերծման սենյակը և այլն: Այս դեպքում ծախսերը 
վերադիր են և անմիջականորեն չեն առնչվում ծառայությանը: Այսինքն` վերադիր 
ծախսերն անհրաժեշտ են բժշկական ծառայություններ մատուցելու համար, սակայն 
ամիջականորեն չեն առնչվում այդ գործընթացին: Անհրաժեշտ է նշել, որ ծախսերի 
վերագրումը այս կամ այն տեսակին պայմանական է. օրինակ, անկողնային պարա-
գաների լվացման ծախսերը բժշական ծառայության տեսանկյունից վերադիր են, իսկ 
նույն ծախսերը լվացքատան համար այլ բաժանմունքներին ծաայություն մատու-
ցելու հետ կապված համարվում են հիմնական [4]: 

Հետևաբար, վերաբաշխում իրականացնելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել ծախսե-
րի առաջացման և դրանց նպատակի առանձնահատկությունները: Այսպես, վիրա-
հատական բլոկի աշխատակիցների հաստիքները հաճախ մտնում են վիրաբուժա-
կան բաժանմունքի ցանկի մեջ, մինչդեռ, իրականում վիրահատական բլոկը սպա-
սարկում է նաև վիրահատություններ, որոնք վերաբերում են այլ բաժանմունքներին` 
գինեկոլոգիական, վնասվածքաբանական և այլն: Հետևաբար, վիրահատական միջա-
մտության ծախսերը հաշվարկելու համար չի կարելի վիրաբուժական բաժանմումքի 
բոլոր ծախսերը վերագրել վիրահատական բլոկին [3]:  
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Որոշումների կայացման, ինչպես նաև տրամադրվելիք տեղեկատվության որակը 
բարելավելու համար առաջ է գալիս ծախսերի վերաբաշխման անհրաժեշտության 
հարցը: Այն ժամանակ, երբ ծախսերը հիմնականում փոփոխվել են մատուցվող 
ծառայությունների քանակին համապատասխան (փոփոխուն ծախսեր), ստացված 
տեղեկատվությունը, թեպետ ճշգրտությամբ չի բնութագրվել, այնուամենայնիվ եղել է 
կիրառելի: Այսօր կազմակերպությունների ծախսերի կառուցվածքը էական փոփո-
խությունների է ենթարկվել: Ծախսերի մի մասը կայուն է մնացել մատուցվող ծառա-
յությունների քանակի փոփոխությունների դեպքում, ինչը վկայում է կազմակերպու-
թյուններում ծախսերի վերաբաշխման խնդիրների անհրաժեշտության և արդիակա-
նության մասին:  

Առանձին հիմնական ստորաբաժանումների միջև օժանդակ ծախսերի վերաբաշ-
խման խնդիրը կարելի է բաժանել երկու մասի. 

1. անուղղակի ծախսերի վերաբաշխում. 
2. օժանդակ ստորաբաժանումների ծախսերի վերաբաշխումն ըստ հիմնական 

ստորաբաժանումների: 
Առաջին դեպքում խոսքը գնում է անուղղակի ծախսերի վերաբաշխման մեթոդնե-

րի մշակման մասին, որոնք բնորոշ են վերադիր ծախսերին, հետևաբար վերադիր և 
անուղղակի ծախսերը այս ենթատեքստում դիտվում են որպես հոմանիշներ՝ չմոռա-
նալով դրանց տարբերությունների մասին:  

Երկրորդ դեպքում կատարվում է օժանդակ ստորաբաժանումների հիմնական 
ծախսերի փոխանցում հիմնական ստորաբաժանումների վերադիր ծախսերին:  

Ծախսերի վերաբաշխման մեթոդաբանությունն ըստ գիտական գրականության 
[5] տվյալների կատարվում է երեք փուլերով. 

1. ուղղակի ծախսերի հաշվառում ըստ բոլոր ծախսերի կենտրոնների. 
2. ծախսերի վերաբաշխման սկզբունքների որոշում. 
3. օժանդակ կենտրոնների ծախսերի բաշխում: 
Բժշկական հաստատության ծախսերի բաշխումն սկսվում է դրանց տարանջա-

տումով` ըստ ծախսերի կենտրոնի:  
Այսպես, վիրաբուժական բաժանմունքի օրինակով, բժիշկների աշխատավարձը, 

դեղորայքի, սննդի և այլ նյութածախսերը, որոնք անմիջականորեն առնչվում են վի-
րաբուժական բաժանմունքին, համարվում են այդ բաժանմունքի ծախսեր: Այսպիսի 
մոտեցման դեպքում, բոլոր ծախսերը, որոնք ուղղակիորեն կրում է տվյալ ստորաբա-
ժանումը, համարվում են ուղղակի ծախսեր, եթե անգամ դրանք անմիջականորեն չեն 
առնչվում պացիենտների սպասարկման գործընթացին: 

Հաջորդ փուլում կատարվում է ծախսերի բաշխում ըստ եկամտի կենտրոնների` 
ընտրելով բազային միավոր, որը հնարավորություն է տալիս վերաբաշխել ծախսերն 
ըստ յուրաքանչյուր եկամտի կենտրոնի: Հիմնական սկզբունքը կայանում է նրանում, 
որ օժանդակ ստորաբաժանման ծախսերի մեծ մասը պետք է վերագրել այն եկամտի 
կենտրոնին, որն առավել հաճախ է օգտվում տվյալ ստորաբաժանման ծառայու-
թյուններից: Սխալ վերաբաշխման արդյունքում հնարավոր են թյուր եզրակացու-
թյուններ. այսպես, ստորաբաժանումների կողմից կատարված ծախսերի սխալ հաշ-
վառումը կբերի գործունեության արդյունավետության ոչ օբյեկտիվ գնահատա-
կանների:  
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Դիցուք, եթե կոմունալ ծախսերի վերաբաշխման համար որպես հիմք ընդունել 
ընդհանուր ֆինանսավորման մեջ տվյալ ստորաբաժանման զբաղեցրած տարածքի 
մասնաբաժինը, ապա ավելի մեծ ծախսեր ունեցող վերակենդանացման բաժանմունքին 
կարող է վերագրվել կոմունալ ծախսերի մեծ մասնաբաժին` դիտարկվող բաժանմունքի 
զբաղեցրած տարածքի այդքան էլ մեծ չլինելով հանդերձ: Ծախսերի նման վերաբաշխու-
մը չի կարող լինել արդյունավետ տվյալ ստորաբաժանմանը մեխանիկորեն վերագրվող 
արհեստականորեն ուռճեցված ծախսերի պատճառով, որոնք էապես կբարձրացնեն 
տվյալ ստորաբաժանման կողմից մատուցվող ծառայությունների արժեքը: 

Գոյություն ունեն օժանդակ ստորաբաժանումների ծախսերի վերաբաշխման 
այլընտրանքներ: Այսպես, լվացքատան ծառայություններից օգտվում են բոլոր ստո-
րաբաժանումները և լվացքատան ծախսերը կարելի է վերաբաշխել հիմք ընդունելով 
ասենք սպիտակեղենի քաշը կամ թվաքանակը:  

Ծախսերի վերաբաշխման այլընտրանքային մեթոդները առանձնանում են իրենց 
կիրառման հնարավորություններով կամ բարդություններով և բնականաբար ունեն 
մի շարք առավելություններ ու թերություններ:  

Սկզբունքային նշանակություն ունի վերաբաշխման չափանիշների որոշման 
հարցը` կարևորելով առաջադրված խնդրի ճիշտ սկզբունքի ընտրությունը:  

Գոյություն ունեն ծախսերի վերաբաշխման չորս մեթոդներ, որոնք են [4]. 
1. ընդհանուր վերադիր ծախսերի վերաբաշխում հիմնական ստորաբաժանում-

ների աշխատավարձի ֆոնդի վերադիր ծախսերի մասնաբաժնին համապատասխան 
կամ ընդհանուր ծախսերի մեջ վերադիր ծախսերին համապատասխան վերադիր 
ծախսերի գործակցի կիրառմամբ. 

2. վերադիր ծախսերի վերաբաշխում աշխատավարձի ֆոնդին համապատասխան. 
3. առանձին վերադիր ծախսերի անկախ վերաբաշխում. 
4. ծախսերի քայլ առ քայլ վերաբաշխում: 
Դիտարկենք այս մեթոդները պարզեցված համակարգում: Մասնավորապես են-

թադրենք, որ ունենք 2 հիմնական եկամտի կենտրոն. թերապևտիկ և վիրաբուժական 
բաժանմունք, և 3 օժանդակ բաժանմունքներ` տնտեսական ծառայություն, ադմինիս-
տրատիվ մաս, սննդի բլոկ: Ենթադրենք նաև, որ դրանց առնչվող ուղղակի ծախսերը 
դիցուք մեկ ամիս ժամանակահատվածի համար կազմում են, համապատասխանա-
բար, 500, 600 և 300, 200, 100 պայմանական միավոր (1000 դրամ): Ուշագրավ է այն 
հանգամանքը, որ բոլոր ծախսերը դիտարկվում են որպես ուղղակի: Օժանդակ ստո-
րաբաժանումների ծախսերը դառնում են վերադրի, երբ դիտարկվում են հիմնական 
ստորաբաժանումների տեսանկյունից:  

Այսպես, 1-ին մեթոդի դեպքում վերադիր ծախսերը սովորաբար հաշվարկվում են 
հիմնական ստորաբաժանումների աշխատավարձի կամ ուղղակի ծախսերի տոկո-
սային հարաբերությամբ: Մեթոդի էությունը կայանում է վերադիր ծախսերի գործակ-
ցի որոշման մեջ, որը հաշվարկվում է հետևայլ բանաձևի օգնությամբ` 

 
    Գ = Օ /Ե × 100%,    (1) 
որտեղ` 
Գ-ն վերադիր ծախսերի գործակիցն է, 
Օ-ն օժանդակ կենտրոնների ծախսերը, որոնք ընդունում են 600 արժեք,  
Ե-ն եկամտային կենտրոնների ծախսերը, որոնք ընդունում են 1100 արժեք:  
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Դիտարկվող դեպքի համար վերադիր ծախսերի գործակիցը կազմում է 54,55%: 
Ունենալով վերադիր ծախսերի գործակիցը, կարելի է հաշվել նաև կոնկրետ ծառա-
յության վերադիր ծախսերը ստորև բերված բանաձևով. 

 

    ՎԾ = ՈւԾ × Գ     (2) 

որտեղ` 
ՎԾ վերադիր ծախսերն են, 
ՈւԾ ուղղակի ծախսերը, որոնք թերապևտիկ բաժանմունքի համար ընդունում են 

500, իսկ վիրաբուժականի համար`600 արժեքներ: Վերաբաշխման արդյունքները 
ներկայացված են ստորև (աղ. 1): 

Աղյուսակ 1 
Վերաբաշխման արդյունքները ըստ վերադիր ծախսերի գործակցի 

 

Բաժանմունք 
Վերադիր 
ծախսերի 
գործակից 

Ուղղակի 
ծախսեր 

Վերադիր 
ծախսեր 

Ընդամենը 
ծախսերը 

վերաբաշխումից 
հետո 

Թերապևտիկ 54,55 500 273 773 

Վիրաբուժական 54,55 600 327 927 

 
Համանման ձևով կարելի է որոշել յուրաքանչյուր հիմնական ստորաբաժան-

մանն առնչվող վերադիր ծախսերը: Ուշագրավ է այն փաստը, վերադիր ծախսերի 
գործակիցը և առավել մեծ ուղղակի ծախսեր ունեցող ստորաբաժանմանը բաժին 
ընկնող վերադիր ծախսերի մեծությունը ուղիղ համեմատական են: 

Ծախսերի վերաբաշխման երկրորդ մեթոդի դեպքում հաշվի է առնվում վերա-
դիր ծախսերի հարաբերությունը հիմնական ստորաբաժանումների աշխատա-
վարձերի ֆոնդին: Հիմնական ստորաբաժանումների աշխատավարձերի պայմա-
նական 300 միավորի դեպքում իրականցվում է ծախսերի ծախսերի վերաբաշխում 
(աղ. 2): 

Ծախսերի վերաբաշխման երրորդ մեթոդի հիմքում ընկած է յուրաքանչուր 
տեսակի օժանդակ ստորաբաժանմանը վերադիր ծախսի անկախ վերաբաշխումը 
ըստ եկամտային կենտրոնների: Ընդ որում յուրաքանչյուր ծախսի վերաբաշխման 
համար կարող է օգտագործվել առանձին չափորոշիչ: 

Մեթոդը հնարավորություն է տալիս ապահովել հստակություն, սակայն առա-
վել բարդ և աշխատատար է, օժանդակ ստորաբաժանումների ծախսերը բաշ-
խումն իրականացվում է միայն հիմնական ստորաբաժանումների վրա, այսինքն` 
հաշվի չի առնվում այն օժանդակ ստորաբաժանման աշխատանքը, որը կատար-
վել է մեկ այլ օժանդակ ստորաբաժանման համար: 
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Աղյուսակ 2 
Վերաբաշխման արդյունքները ըստ աշխատավարձի ֆոնդ 

 

Ծախսերի կենտրոններ Ուղղակի 
ծախսեր 

Վերադիր ծախսերը 
ըստ բաժինների 

Եկամտային 
կենտրոննեի 

ծախսերի 
մեծություն 

1. Հիմնական ստորաբաժանումներ 
Թերապևտիկ բաժանմունք 500 300 800 
Վիրաբուժական բաժանմունք 600 300 900 
Ընդամենը  1100 600  

2. Օժանդակ ստորաբաժանումներ 
Տնտեսական ծառայություն 300  
Ադմինիստրատիվ բաժանմունք 200  
Սննդի բլոկ 100  
Ընդամենը 600  
Ընդամենը ծախսեր 1700 1700 
 
Եթե որպես օժանդակ ստորաբաժանումների ծախսերի վերաբաշխման բազա 

ընտրել տնտեսական ծառայության զբաղեցրած տարածքը, ադմինիստրատիվ 
բաժանմունքի դեպքում` աշխատակազմի թվաքանակը, իսկ սննդի բլոկի դեպքում` 
մասնաբաժինների թիվը, ապա այդ ստորաբաժանումների ծախսերի վերաբաշխումը 
ըստ ընտրված բազաների կունենան կունենա հետևյալ տեսքը (աղ. 3): 

Աղյուսակ 3 
Օժանդակ ստորաբաժանումների ծախսերի բաշխումը ըստ ընտրված բազաների 

 

Ծախսերի կենտ-
րոն (բաժան-

մունքներ) 

Վերաբաշխման բազայի ցուցանիշի 
մեծությունը/դրամ Ընդամենը 

վերաբաշխված 
ծախսեր/դրամ Տնտեսական 

ծառայություն 
Ադմինիս-
տրացիա 

Սննդի 
բլոկ 

Թերապևտիկ 150 80 45 275 

Վիրաբուժական 150 120 55 325 

Ընդամենը 300 200 100 600 
 
Այնուհետև իրականացվում է ծախսերի վերաբաշխում (աղ. 4): 
Ծախսերի վերաբաշխման չորրորդ մեթոդի էությունը նրանում է, որ ծախսերի 

վերաբաշխումը իրականացվում է փուլ առ փուլ` հերթականությամբ: Սկզբում 
բաշխվում են մեկ ստորաբաժանման ծախսերը մյուսների վրա, հետո երկրորդինը և 
այսպես մինչև վերջին ստորաբաժանաման ծախսերը: Մեթոդի կարևոր 
առանձնահատկությունը նրանում է, որ բոլոր օժանդակ ստորաբաժանումների ծախ-
սերը վերաբաշխվում են նաև օժանդակ ստորաբաժանումների միջև, ինչը նախորդ 
երկու մեթոդների դեպքում չի նախատեսվում: 
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Աղյուսակ 4 
Վերաբաշխման արդյունքները ըստ առանձին վերադիր ծախսերի 

 

Ծախսերի կենտրոններ 
Ուղղակի 
ծախսեր 

Վերաբաշխված 
ծախսեր Ընդամենը 

1. Հիմնական ստորաբաժանումներ/բաժանմունքներ 
Թերապևտիկ  500 275 775 

Վիրաբուժական  600 325 925 

2. Օժանդակ ստորաբաժանումներ 
Տնտեսական ծառայություն 300 – – 
Ադմինիստրատիվ մաս 200 – – 
Սննդի բլոկ 100 – – 
Ընդամենը ծախսեր 1700 600 1700 
 

Հարկ է նշել, որ սկզբունքային նշանակություն ունի հերթականության ճիշտ ընտ-
րությունը: Սովորաբար բաշխումը սկսվում է այն ստորաբաժանումից, որն ունի 
սպասարկման առավել մեծ շրջանակ ունի:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Գծապատկեր 1. Ծախսերի վերաբաշխման քայլ առ քայլ մեթոդի սխեմատիկ 
պատկերն ըստ վերաբաշխման հերթականության` №1, №2, №3: 

 
Այնուհետև անհրաժեշտ է ընտրել վերաբաշխման բազա: Ստորև բերված աղյուսակ 

5-ից երևում է, որ ադմինիստրատիվ ստորաբաժանմունքին բաժին է ընկնում ընդհա-
նուր տարածքի 30%-ը, ապա տնտեսական ծախսերի 30%-ը բաշխվում է ադմինիստրա-
տիվ ստորաբաժանմունքի վրա, իսկ տնտեսական ծախսերը չեն բաշխվում տնտե-
սական ծառայության վրա, որի պատճառով համապատասխան վանդակը դատարկ է:  

տնտ. ծառ. 

Ադմինիստր. 

Սննդի բլոկ 

Թերապ. Բաժ. Վիրաբուժ. 

№1 

№2 

№3 
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Աղյուսակ 5 
Օժանդակ ստորաբաժանումների վերաբաշխման բազաները 

 

Ծախսերի կենտրոն Ուղղակի 
ծախսեր 

Վերաբաշխման հիմքեր 

Տնտ.ծառ. 
(զբաղեցրած 

տարածք) 

Ադմինիստրատիվ 
բաժանմունքի 

աշխատակազմի 
թվաքանակ 

Սննդի բլոկի 
մասնաբաժիններ 

1. Հիմնական ստորաբաժանումներ/ բաժանմունք 

Թերապևտիկ 500 600 32 450 

Վիրաբուժական  600 600 48 550 

2. Օժանդակ ստորաբաժանումներ 
Տնտեսական 
ծառայություն 300 – – – 

Ադմինիստրատիվ 
բաժանմունք 200 600 – – 

Սննդի բլոկ 100 200 20 – 

Ընդամենը  1700 2000 100 1000 

 
Հաջորդ փուլում ադմինիստրատիվ ծախսերը բաշխվում են սննդի, թերապևտիկ և 

վիրաբուժական բաժանմունքների վրա: Ինչպես երևում է գծապատկեր 1-ից, ադմինիս-
տրատիվ ծախսերը չեն բաշխվում ադմինիստրատիվ և տնտեսական ստորա-
բաժանումների վրա, քանի որ դրանք արդեն բաշխված են եղել: Վերջին փուլում 
բաշխվում են սննդի բլոկի ծախսերը (աղ. 6) [1]: 

Աղյուսակ 6 
Վերաբաշխման արդյունքները ըստ քայլ առ քայլ մեթոդի 

 

Ծախսային 
կենտրոն 

Ուղղակի 
ծախսեր 

Տնտ. 
ծառ. Ադմին. 

Սննդի 
բլոկ 

Ընդամնեը 
ծասխեր 

Հիմնական ստորաբաժանումներ/բաժանմունք 
Թերապևտիկ 500 90 93 85 768 
Վիրաբուժական 600 90 139 103 932 

Օժանդակ ստորաբաժանումներ 
Տնտեսական 
ծառայություն 300 (300) – – – 

Ադմինիստրատիվ 
բաժանմունք 200 90 (290) – – 

Սննդի բլոկ 100 30 58 (188)  
Ընդամենը ծախսեր 1700 – – – 1700 
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Այսպիսով, վերոնշյալ ծախսերի վերաբաշխման մեթոդների համեմատական վերլու-
ծության արդյունքները վկայում են (աղ. 7), որ յուրաքանաչյուր մեթոդի դեպքում 
ծախսերի վերաբաշխումն ըստ բաժանմունքների և դրանց հարաբերակցությունները 
տարբեր են, հետևաբար տարբեր կլինեն նաև այդ բաժանմունքների ծախսերի մեծու-
թյունները, գործունեության արդյունավետության գնահատականները, գների մակար-
դակները, ծառայությունների ինքնարժեքները և այլն: 

Աղյուսակ 7 
Ծախսերի վերաբաշխման համատեղ արդյունքները ըստ 4 մեթոդների 

 

Եկամտային 
կենտրոններ/ 
բաժանմունք 

Մեթոդ 1 Մեթոդ 2 Մեթոդ 3 Մեթոդ 4 
Վերադիր ծախ-
սերի գործակ-
ցով վերաբաշ-

խում 

Աշխատավարձի 
ֆոնդին համապա-
տասխան վերա-

բաշխում 

Առանձին վերադիր 
ծախսերի անկախ 

վերաբաշխում 

Ծախսերի 
վերաբաշխման 

քայլ առ քայլ մեթոդ 

Թերապևտիկ 773 800 775 768 
Վիրաբուժ. 927 900 925 932 

Ընդամենը 1700 1700 1700 1700 

 
Առաջին հայացքից թվում է, որ բոլոր մեթոդներն էլ կոնկրետ իրավիճակի դեպ-

քում հստակություն են պարունակում, սակայն, երբ ընդլայնվում է կիրառման ոլոր-
տը, առաջ են գալիս խնդիրներ, որոնք պահանջում են լուծման անհրաժեշտություն:  

Մասնավորապես, երկրորդ մեթոդի դեպքում կարևոր բացթողում է օժանդակ 
ստորաբաժանմունքների միջև ծախսերի վերաբաշխումը, քանի որ բուժhաստատու-
թյան առջև դրված խնդիրը միայն հիմնական ստորաբաժանումների միջև դրանց 
վերաբաշխումը չէ:  

Հետևաբար, բոլոր ծախսերի վերաբաշխման գործընթացում այս մեթոդները 
կորցնում են իրենց արդիականությունը:  

Մյուս մեթոդով` աշխատավարձի ֆոնդին համապատասխան վերաբաշխման 
դեպքում, վերոնշյալ թերությունից բացի գոյանում է հստակության խնդիր, քանի որ 
բոլոր ծախսերը ծածկված չեն միայն աշխատավարձում: Մյուս կողմից բարդություն է 
առաջանում վերաբաշխման չափանիշների ճիշտ ընտրության հետ կապված, որի 
պատճառով այդ մեթոդը ևս կարելի է համարել սահմանափակ կիրառելի:  

Ի դեպ, հստակության խնդիրները լուծվում են վերադիր ծախսերի անկախ վերա-
բաշխման ժամանակ, սակայն թերի է մնում օժանդակ ստորաբաժանումների միջև 
ծախսերի վերաբաշխումը, որը սահմանափակում է տվյալ մեթոդովի կիրառումը: 

Օժանդակ ստորաբաժանումների միջև ծախսերի վերաբաշխման համեմա-
տաբար կիրառելի` հստակության և կիրառման պարզության տեսանկյունից հա-
ջողված տարբերակ է փուլ առ փուլ վերաբաշխումը փուլերի հերթականության 
ճիշտ ընտրության դեպքում:  

Բժշկական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների համար հաս-
կանալի պատճառներով ավելի շահավետ է ծախսերի այնպիսի վերաբաշխում, հա-
մաձայն որի եկամտի մեծությունը նվազագույնն է: Խոսքը, ըստ էության, գնում է 
օրենսդրական կարգավորումների մասին, ինչը հնարավոր է բժշկական ծառայութ-
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յուններ մատուցող կազմակերպությունների կողմից ֆինանսավորման աղբյուրնե-
րին համապատասխանորեն ընտրելու ծախսերի վերաբաշխման մեթոդը: Դրա 
կարևորությունը կայանում է նրանում, որ խնդիրը ծախսերի իրական մակարդակի 
իմացության շնորհիվ որոշումներ կայացնելու կարողության մեջ է [2] և բոլոր 
դեպքերում վերաբաշխման տարբերակի ընտրությունը մեծապես կախված է 
կազմակերպությունում գործող հաշվառման մեթոդից:  

Վերոնշյալը ևս մեկ անգամ փաստում է ծախսերի վերաբաշխման համակարգի 
ճիշտ ընտրության կարևորության մասին, քանզի բժշկական կազմակերպություն-
ների ծախսերի կառավարման ռացիոնալ համակարգը գործունեության արդյու-
նավետության բարձրացման երաշխիք է:  
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РЕЗЮМЕ 
 

Вопрос оценки эффективности деятельности различных областей медицинских уч-
реждений крайне актуален. Медицинская услуга имеет свою стоимость, которая отража-
ется в цене, свази с чем правильное распределение и оценка затрат становится особенно 
важным. Для медицинских учреждений более выгодно распределение затрат при мини-
мальном количестве дохода, что возможно при выборе более эффективного метода рас-
пределения и по большому счету зависит от действующего метода учета.  

Существенное значение имеет правильный выбор системы распределения, поскольку 
рациональная система управления медицинким учреждением является гарантией повы-
шения эффективности деятельности. 
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THE ROLE OF COST REDISTRIBUTION  
IN THE HEALTHCARE ORGANIZATIONS’ MANAGEMENT 

 
L.H. Sirakanyan, A.K. Hayrapetyan 

 
YSMU, Department of Public Health & Healthcare  

 
Keywords: medical service, price, cost distribution, accounting method  
 
SUMMARY 
 

It is actually important to evaluate the effectiveness of the various fields of healthcare 
organizations. Medical service has its costs, which is reflected in the price, and due to this it is 
especially important the correct redistribution and assessment of the costs. As the distribution 
with minimum amount of income is more profitable for the healthcare organizations, which is 
possible in case of choosing the right method of costs’ redistribution, mostly depends on the 
accounting method.  

It is essential to determine the appropriate method for redistributing costs, as the rational 
management system for the healthcare organizations is the guarantee for increasing the 
efficiency of its activity. 
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ԿԼԻՄԱՆԵՐԻ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ 

 
Ա.Հ. Քոթանյան 

 
ԵՊԲՀ, Հիգիենայի և էկոլոգիյաի ամբիոն 

 
Բանալի բառեր. կլիմա, կլիմայական գործոններ, կլիմայական գոտիներ, 

բարեհարմարություն, անբարեհարմարություն 
 
 
Ներածություն. Հիվանդությունների միջավայրային նախապայմանները` 

հանձինս տվյալ տարածքի բնակլիմայական անբարեհարմարությանը, անկախ 
սոցիալ-տնտեսական գործոններից, մշտապես առկա են բնական միջավայրային 
համակարգերում: Կլիմայական պայմանները հիվանդությունների զարգացման 
համար ստեղծում են նախապայմաններ և որոշակի ազդեցություն թողնում մի շարք 
հիվանդությունների ընթացքի վրա: Սակայն մեծ է նաև կլիմայի բուժական և կան-
խարգելիչ ազդեցությունը: Ներկայումս առողջության վրա կլիմայի ազդեցությունը 
դիտարկվում է որպես կարևոր բժշկակենսաբանական խնդիր, և այս բնագավառում 
կատարված բազմաթիվ հետազոտությունները հաստատում են կլիմայի բիոտրոպ 
ազդեցությունը [2,4,6,7]: Կլիմայական և աշխարհագրական գործոնների բիոտրոպ 
ազդեցության գնահատումն առավել կարևորվում է ժամանակակից ինդուստրիալ 
հասարակության և շրջակա միջավայրի ներկա պայմաններում, որտեղ սոցիալական 
լարվածությունն ու կյանքի արագացված տեմպերը պատճառ են դարձել 
բնակչության ընդհանուր հիվանդացության բարձրացմանն ու այսպես կոչված 
‹‹քաղաքակրթության›› հիվանդությունների զարգացմանը [7]:  

Արդիականությունը. Ընդհանուր առմամբ կլիմայի բարեհարմարությունը մար-
դու կյանքի, աշխատանքի և հանգստի համար անհրաժեշտ կարևորագույն բնական 
ռեսուրսներից է: Կլիմայի բարեհարմարությունը հիմնվում է ֆիզիոլոգիական հար-
մարավետություն (կոմֆորտ) հասկացության վրա, որի դեպքում օրգանիզմի ջերմա-
կարգավորման համակարգերը կրում են նվազագույն լարվածություն, այսինքն 
առկա է ֆիզիոլոգիական հանգիստ: Գործնական բժշկության մեջ ընդունված կլի-
մայի բաժանումը ‹‹գրգռողի›› և ‹‹խնայողականի›› որոշակի առումով համապատաս-
խանում է ֆիզիոլոգիական կոմֆորտ կամ դիսկոմֆորտ վիճակներին: 

Ընդ որում հաշվի է առնվում այն հանգամանքը, որ որքան մեղմ ու կայուն է տվյալ 
տարածքի կլիման, որքան փոքր է եղանակային գործոնների տարեկան, ամսական և 
օրական տատանումների ամպլիտուդը, որքան հազվադեպ են նման տատանումները, 
այնքան ավելի քիչ պահանջներ են առաջադրվում օրգանիզմի ադապտիվ համակարգե-
րի համար, և այնքան ավելի հեշտությամբ է մարդը հարմարվում նման կլիմային [4,5]: 
Այդպիսի կլիման ‹‹խնայողական›› է և ջերմակարգավորման համակարգերի ֆիզիոլոգի-
ական մեխանիզմները, հատկապես տեղաբնակների մոտ, լարվածություն չեն կրում: 
Ընդհակառակը, այն տարածքներում, որտեղ կլիման խիստ է և փոփոխական, արտա-
հայտված է եղանակային գործոնների տարեկան, ամսական և օրական տատանումների 
ամպլիտուդը, ավելի բարձր պահանջներ են առաջադրվում օրգանիզմի ադապտիվ 
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m, մմ 

համակարգերի համար: Այդպիսի կլիման ‹‹գրգռիչ›› է: Նման ազդեցությամբ են օժտված 
ցուրտ, շոգ և բարձր լեռնային կլիմանները:  

Կլիմայական պայմանների կոմֆորտ կամ դիսկոմֆորտ, ‹‹գրգռող›› կամ 
‹‹խնայողական›› լինելու մասին անուղղակի բնութագիր կարող է ծառայել նաև 
միատիպ կամ ընդհակառակը` հակադիր (շոգ և սառնամանիքային, խոնավ և չո-
րային) եղանակային տիպերի առկայությունը և հաճախականությունը տարվա 
ընթացքում: Այս տեսանկյունից Ս.Պեգին կատարել է երկրագնդի կլիմայական 
գոտիների բաժանում [3,4]:  

Հայկական լեռնաշխարհը կլիմայական հակադրությունների երկիր է, որտեղ 
ամենափոքր տարածությունների վրա անգամ նկատվում են կլիմայի զգալի տարբե-
րություններ: Բարդ ռելիեֆով պայմանավորված Հայաստանում ձևավորվել են իրա-
րից խիստ տարբեր կլիմայական պայմաններ, որտեղ յուրաքանչյուր առանձին 
գոտում ենթադրվում է բնակչության առողջության վրա բնակլիմայական 
պայմանների միանման ազդեցություն:  

Այս աշխատանքի նպատակն է եղել գնահատել հանրապետության տարբեր 
լանդշաֆտակլիմայական պայմաններում կլիմայի բարեհարմարությունը`ելնելով 
տարվա ընթացքում միատիպ, կամ ընդհակառակը, հակադիր եղանակային տիպերի 
առկայությունից և հաճախականությունից: 

Նյութն ու մեթոդները. Հետազոտության ընթացքում մեր կողմից ուսումնասիրվել 
են ՀՀ մի շարք քաղաքների և բնակավայրերի օդի ջերմաստիճանի, մթնոլորտային 
ճնշման, խոնավության և տեղումների վերաբերյալ ամփոփ տվյալները` ըստ 
Հայաստանի հիդրոօդերևույթաբանության և մոնիթորինգի պետական ծառայություն 
‹‹Կլիմայական տեղեկագրերի (2000-2009թթ.)›› տվյալների: Կլիմայական պայման-
ների ազդեցության բնույթի պարզաբանման համար օգտվել ենք Ս.Պեգիի կողմից 
առաջարկված մեթոդից, որի դեպքում հաշվի առնելով տվյալ տարածքի օդի ջերմաս-
տիճանի և մթնոլորտային տեղումների միջին ամսական մակարդակները առանձ-
նացվում են կլիմայական պայմանների բնութագրական տեսակներ. սառնամա-
նիքային, ցուրտ և խոնավ, բարեխառն, չորային, շոգ և խոնավ (նկ. 1): 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Նկ. 1. Առանձին ամիսների կլիմայական բնութագրերն ըստ օդի ջերմաստիճանի 
և մթնոլորտային տեղումների միջին ամսական մակարդակների, որտեղ G-ն 

սառնամանիքային, F-ը` ցուրտ և խոնավ, O-ն` բարեխառն, A-ն` չորային,  
T-ն` շոգ և խոնավ ամիսներն են 

t, oC 

m, մմ 
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Այնուհետև հիմք ընդունելով առանձին տեսակների կրկնելիությունը որոշվում է 
միատիպ կամ ընդհակառակը` հակադիր (շոգ և սառնամանիքային, խոնավ և չորա-
յին) ամիսների առկայությունը և հաճախականությունը: Այս վերլուծությունների ար-
դյունքում կարելի է պարզել առանձին աշխարհագրական տարածքների կլիմաների 
հնարավոր ազդեցության` ‹‹գրգռիչ›› կամ ‹‹խնայողական›› բնույթը:  

 

Ստացված արդյունքները և դրանց վերլուծությունը. Բնակչության առողջության 
վրա ունցեցած ազդեցության տեսանկյունից ՀՀ-ում ըստ լանդշաֆտի առանձնահատ-
կությունների և տեղանքի բարձրության մեր կողմից առանձնացվել և բնութագրվել 
են իրարից խիստ տարբեր յոթ վերընթաց կլիմայական գոտիներ [1]: Այս առանձին 
գոտիներում կլիմայի բարեհարմարության պարզաբանման նպատակով, վերոնշյալ 
մեթոդով, փորձեցինք պարզել, թե հանրապետության տարբեր լանդշաֆտա-
կլիմայական պայմաններում ինչքանով են միատիպ, կամ ընդհակառակը` հակադիր 
առանձին ամիսների եղանակները: Տարբեր լանդշաֆտակլիմայական պայման-
ներում գտնվող առանձին բնակավայրերում կատարված վերլուծության 
արդյունքները ներկայացված են թիվ 1 աղյուսակում: 

 
Աղյուսակ 1  

ՀՀ բնակավայրերում առանձին ամիսների կլիմանների բնութագիրն ըստ 
օդի ջերմաստիճանի և մթնոլորտային տեղումների միջին ամսական 

մակարդակների 
 

Բնակավայր ամիսներ 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Աշոցք G G G F F/O O O O O O F G 
Երևան G/F F O O O A A A A A/O O F 
Իջևան F F/O O O O O O/T A/O O O O O 
Վանաձոր F F F F/O O O O O/A O O O/F F 
Մեղրի O/F O O O O A A A A A/O O O 
Սևան G G F F F O O O O O F G 
Գյումրի G G F F/O O O O/A A O O F G 

 

*որտեղ G-ն սառնամանիքային ամիսներն են,  
F-ը` ցուրտ և խոնավ, O-ն` բարեխառն,  
A-ն` չորային, T-ն` շոգ և խոնավ: 

 
Ինչպես երևում է ներկայացված աղյուսակից, առանձին ամիսների եղանակների 

արտահայտված հակադրությամբ աչքի է ընկնում, առաջին հերթին Երևան քաղաքը, 
որտեղ ձմեռային ամիսները ցուրտ և խոնավ են, իսկ ամառային ամիսները` չորային: 
Նման պայմաններում առկա է եղանակային գործոնների տարեկան, ամսական և 
օրական տատանումների արտահայտված ամպլիտուդ (այս գոտում միջին 
տարեկան ջերմաստիճանային ամպլիտուդը հասնում է 30.10C-ի): Այսպիսի կլիման 
‹‹գրգռիչ›› է: Համանման պայմաններ են ստեղծվում նաև Գյումրի քաղաքում, որտեղ 
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ևս տարեկան ջերմաստիճանային ամպլիտուդը արտահայտված է (28.70C), որում իր 
որոշակի տեղն ունի սառնամանիքային ամիսների առկայությունը և օդի նշանակալի 
ցածր ջերմասիճանները: Միատիպ եղանակների առկայությամբ առանձնանում են 
հանրապետության միջին լեռնային անտառային գոտում գտնվող բնակավայրերը 
(Վանաձոր, Իջևան), որտեղ տարվա ընթացքում հիմնականում դիտվում են բարե-
խառն եղանակներ. այդ պատճառով եղանակային գործոնների տարեկան, ամսական 
և օրական տատանումները արտահայտված չեն (տարեկան ջերմաստիճանային 
ամպլիտուդայի արժեքները այտեղ ամենացածրն են` 200C): Այսպիսի կլիմայական 
պայմաններն առավել խնայողական են և' տեղաբնակների և' եկվորների համար: 
Մնացած բնակավայրերը (Մեղրի, Աշոցք, Սևան) նույնպես չեն առանձնանում եղա-
նակների արտահայտված հակադրությամբ. Մեղրիում դիտվում են հիմնականում 
միայն բարեխառն ու չոր, իսկ Աշոցքում և Սևանում` միայն ցուրտ և բարեխառն 
եղանակներ: Սակայն Մեղրիի կլիման, որն առանձնանում է արևային ճառագայթ-
ման բարձր ինտենսիվությամբ, շոգ մերձարևադարձային երկարատև (5 ամսից 
ավելի) ամառներով, 430C-ի հասնող առավելագուն ջերմաստիճաններով, տեղում-
ների տարեկան նվազագույն մակարդակներով և օդի չորությամբ, մեծ լարվածու-
թյուն է ստեղծում օրգանիզմի ադապտիվ համակարգերի համար: Նման պայման-
ները հատկապես ‹‹գրգռիչ›› կարող են լինել (վերաբնակեցման դեպքերում) եկվոր-
ների համար: Ավելացնենք, որ այս գոտում արտահայտված է նաև օրվա ընթացքում 
եղանակային գործոնների փոփոխականությունը: Հանրապետության բարձրադիր 
վայրերում գտնվող բնկավայրերի (Աշոցք, Սևան) կլիմանները, որոնք աչքի են 
ընկնում սառնամանիքային, խոնավ ու ցուրտ եղանակների գերակշռությամբ, ևս 
‹‹գրգռիչ›› են: Այս տարածքներն աչքի են ընկնում մթնոլորտային ճնշման (համապա-
տասխանաբար`799հՊա և 806հՊա) և թթվածնի մասնակի ճնշման (համա-
պատասխանաբար`239գ/մ3 ու 236գ/մ3) ցածր ցուցանիշներով: Այս ցուցանիշի 235գ/մ3 

և ավելի պակաս մակարդակները համարվում են անբավարար օրգանիզմի նորմալ 
կենսագործնեության համար և կարող են նպաստել ամառային շրջանում 
աշխատունակության իջեցմանը: Մյուս կողմից` ձմեռային շրջանում օդի ցածր ջերմ-
աստիճանները բարձր խոնավության և քամիների արտահայտված արագության 
(հատկապես Սևանում, որտեղ քամիների միջին արագությունը հունվար ամսին 
հասնում է 4.2մ/վրկ-ի) պայմաններում մեծ բեռնվածություն են ստեղծում օրգանիզմի 
ջերմակարգավորման համակարգերի համար: Ուժեղ (>15մ/վրկ.) քամիները, որոնց 
օրերի թիվն առավելագույնն է Աշոցքում, բացառապես դիսկոմֆորտ ազդեցություն 
են թողնում մարդկանց վրա` սպառնալով առողջությանը:  

Այսպիսով, ՀՀ-ում ըստ հակադիր (շոգ և սառնամանիքային, խոնավ և չորային) 
եղանակային տիպերի առկայության և ‹‹գրգռիչ›› ազդեցությամբ առանձնանում են 
չոր ցամաքային կիսաանապատային, չոր տափաստանային, իսկ ‹‹մեղմ և 
խնայողական›› ազդեցությամբ` բարեխառն տաք անտառային և խոնավ 
լեռնանտառային լանդշաֆտակլիմայական գոտիները:  
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РЕЗЮМЕ 
 

Условия комфортности климата базируются на понятии физиологического комфорта, 
который возникает при условиях наименьшего напряжения терморегуляторных систем 
организма. Состоянию физиологического комфорта или дискомфорта, в определенной 
мере соответствует приятое деление климатов на ‹‹щадящие›› и ‹‹раздражающие››. 

Косвенной характеристикой степени комфортности (дискомфортности) и особен-
ностей ‹‹щадящего›› или ‹‹раздражающего›› типов климата могут служить оценки 
однотипности погодных условий или, напротив, их контрастности по сочетанию жарких 
и морозных, влажных и засушливых месяцев в течение года. На основе такого подхода, 
мы в различных климато-ладшафтных условиях РА на примере отдельных населенных 
пунктов оценивали климатические условия учитывая среднемесячные значения 
температуры воздуха и атмосферных осадков.  

В результате работы, было установленно, что в РА по контрастности погодных усло-
вий и ‹‹раздражающим›› влиянием отличаются сухая континентальная полупустынная, 
сухая степная зоны, а по однотипности и ‹‹щадящим›› влиянием – умеренно теплая 
лесная и влажная горно-лесная зоны. 
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SUMMARY 
 

Conditions of climate comfort are based on the concept of physiological comfort that 
appears under the conditions of minimal strain of thermoregulatory system of body. Status of 
physiological comfort or discomfort in to some extent is adequate to the accepted division of 
climates on ‹‹moderate›› or ‹‹irritative››. As an indirect characteristics of grade of comfort 
(discomfort) and peculiarities of ‹‹moderate›› and ‹‹irritative›› types of climate may serve the 
estimations of monotony of weather conditions, or their contrast related to combinations of hot, 
cold, humid and arid months during a year. Based on this approach on the examples of separate 
residential areas of different climate-landscape conditions of RA we estimated climatic 
conditions taking into considerations monthly average values of air temperature and 
precipitations. As a result of work it has been established that in RA dry continental semi-desert 
and dry steppe zones are varied related to the contrast of weather conditions and ‹‹irritative›› 
influence; and moderate warm forest and humid mountaneous forest zones are varied related to 
the monotony of weather conditions and ‹‹sparing›› influence. 
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ԲՈՒԺԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ՁԵՌՔԵՐԻ ԳԱՂՈՒԹԱՅՆԱՑՈՒՄԸ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ-
ԱԽՏԱԾԻՆ ՄԱՆՐԷՆԵՐՈՎ ԵՎ ԴՐԱ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ 

 
Կ.Ս. Քոչարյան  

 
ԵՊԲՀ, Համաճարակաբանության ամբիոն  

 
Բանալի բառեր. ձեռքերի մաքրություն, «Sterillium» լուծույթ, աղիքային խմբի 

միկրոօրգանիզմներ, ոսկեգույն ստաֆիլոկոկ 
 
 
Առողջապահության հիմնական խնդիրներից մեկը հիվանդությունների կանխար-

գելումն է, այսինքն՝ համալիր միջոցառումների իրականացումը, որոնք ուղղված են 
հիվանդությունների առաջացման ռիսկերի նվացեցմանը, հիվանդությունների բարդու-
թյունների զարգացման կանխարգելմանը [3,4,8]: 

Հիվանդությունների կանխարգելման գործում մեծ նշանակություն ունի շրջակա մի-
ջավայրում առկա ռիսկի գործոնների նվազեցումը: Ներհիվանդանոցային պայման-
ներում այդ ռիսկի գործոններից առանցքային է համարվում բուժանձնակազմի ձեռքերի 
բակտերիալ աղտոտվածությունը (գաղութայնացումը) [1,5,6]: 

Բազմաթիվ տվյալներ փաստում են բուժանձնակազմի ձեռքերի բարձր սերմանումը 
մանրէներով: Ձեռքերի սովորական լվացումը ապահովում է մանրէների ֆիզիկական 
հեռացումը, բայց ոչ ամբողջովին, չեն հեռացվում տրանզիտոր մանրէները, որոնք 
ընկնում են բուժանձնակազմի մաշկի վրա այցելուի կամ արտաքին միջավայրի 
կոնտամինացված օբյեկտների հետ շփվելիս [1,2,7]: 

Չնայած բուժախտորոշիչ տեխնոլոգիաների բնագավառում հսկայական նվաճումնե-
րին, այս խնդիրը շարունակում է մնալ առաջնային և ձեռք է բերում ավելի մեծ բժշկա-
կան և սոցիալական նշանակություն [2,4]: Հայտնի է, որ ներհիվանդանոցային վարակ-
ների (ՆՀՎ) հարուցիչների փոխանցման գործում տարբեր մասնագիտացված ուղղութ-
յունների ստացիոնարներում էական նշանակություն ունեն աղտոտված ձեռքերը, այդ 
թվում` կայուն (ներհիվանդանոցային) շտամներով: Վերջին տարիներին արդիական է 
դառնում վիրուսային վարակների փոխանցումը արյունով աղտոտված ձեռքերի կամ 
ձեռնոցների միջոցով: Ձեռքերի մշակումը հանդիսանում է վարակների կանխարգելման 
ամենաարդյունավետ և միևնույն ժամանակ հասարակ եղանակներից մեկը բուժ.-
հաստատություններում, սակայն այս եղանակը հաճախ թերագնահատվում է [1,7]: 

Ելնելով վերը նշվածից, ԱՀԿ-ն մշակեց և մի շարք երկրներում ներդրեց «Մաքուր ձեռ-
քերը վստահություն են ներշնչում» ծրագիրը, որը կոչված էր ապահովելու բուժանձ-
նակազմի ձեռքերի մաքրությունը: Այդ ծրագիրը ՀՀ-ում ներդնելու համար ընտրվեց 
«Արաբկիր» ԲԿ Երեխաների և դեռահասների առողջապահության ինստիտուտը 
(ԵԴԱԻ), որպես պիլոտ ծրագիր իրականացնող հաստատություն:  

Ծրագրի նպատակն էր. ձեռքերի բակտերիալ գաղութայնացման նվազեցումը, 
հետևաբար նրանց միջոցով փոխանցվող վարակների կանխարգելումը: 

Նյութն ու մեթոդները  
2007-2009թթ. վերոհիշյալ ծրագրի իրականացման ժամանակահատվածում կա-

տարվել են բուժ.անձնակազմի ձեռքերի լայնածավալ մանրէաբանական հետազո-
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տություններ: Վերցվել են լվացուկներ 600 բուժաշխատողի ձեռքերից` աշխատան-
քային գործունեության ընթացքում` հակասեպտիկ նյութով մշակելուց առաջ և հետո:  

Որպես գործողության միջոց օգտագործվել է ձեռքերի ախտահանման «Sterillium» 
լուծույթը, որի ազդող նյութը մեցետրոնիումէթիլսուլֆատն է (mecetroniumethilsulfate) 
պրոպանոլի ջրասպիրտային հիմքի վրա:  

Կատարվել են վերցված նմուշների մանրէաբանական հետազոտություններ: 
Նմուշառումը իրականացվել է միանվագ նմուշառման բամբակե ձողիկներով՝ 

իրենց փորձանոթներով: Փորձանոթների մեջ լցվել է թիոգլիկոլային բուլյոն (ագար): 
Քսուկը վերցվել է բամբակե ձողիկներով ձեռքերի ափերից, միջմատնային տարածու-
թյուններից, որից հետո ընկղմվել է միջավայրի մեջ: Այնուհետև կատարվել է ցանքս 
հատուկ տարբերակող միջավայրերի վրա. արյունային ագար, Էնդոյի միջավայր, 
մանիտոլ աղային ագար: Միջավայրերը տեղադրվել են թերմոստատ 24-48 ժամ 370-ի 
պայմաններում, որից հետո դիտարկվել է գաղութների առկայությունը: Եթե առկա է 
եղել մանրէների աճ, ապա կատարվել է դրանց տարբերակում: 

Հետազոտության արդյունքները 
2007-2009թթ. ընթացքում «Արաբկիր» ԲՀ-ում «Մաքուր ձեռքերը վստահություն են 

ներշնչում» ծրագրի շրջանակներում իրականացված հետազոտությունների արդյուն-
քում ձեռքերի ընդհանուր աղտոտվածության մակարդակը կազմել է. 2007թ.` 27,5%, 
ընդ որում, անջատվել են աղիքային խմբի միրոօրգանիզմներ. 13,1% ոսկեգույն ստա-
ֆիլակոկ, 8,1% և կապտաթարախածին ցուպիկ`6,3%:  

«Sterillium» լուծույթով ձեռքերի միանվագ մշակումից հետո ընդհանուր աղտոտ-
վածությունը կազմել է 4,1%, այսինքն, հետազոտվող բիոտոպի ընդհանուր բակտե-
րիալ գաղութայնացումը հաջողվել է նվազեցնել 6,7 անգամ (P<0,05):  

Առանձին միկրոօրգանիզմների անջատման պատկերը հետևյալն էր. աղիքային 
խմբի միրոօրգանիզմներ` 1,7%, ոսկեգույն ստաֆիլակոկ` 1,1% և կապտաթարախածին 
ցուպիկ`1,3%: Պետք է նշել, որ ձեռքերի մշակումից հետո աղիքային խմբի մանրէներով 
գաղությանացումը նվազել է 7,7 անգամ, ոսկեգույն ստաֆիլակոկով՝ 7,4, իսկ կապտա-
թարախածին ցուպիկով գաղութայնացումը նվազել է 6,7 անգամ (աղյուսակ 1):  

Աղյուսակ 1 
 «Մաքուր ձեռքերը վստահություն են ներշնչում» ծրագրի շրջանակներում  

2007-2009թթ. բուժաշխատողների ձեռքերից իրականացված հետազոտությունների 
արդյունքները մինչև նյութով մշակվելը և մշակվելուց հետո 

 

Շրջանառող 
միկրոֆլորա 

2007 (200 նմուշ) 2008 (200 նմուշ) 2009 (200 նմուշ) 

Մինչև 
լվացվելը 

Լվացվելուց 
հետո 

Մինչև 
լվացվելը 

Լվացվելուց 
հետո 

Մինչև 
լվացվելը 

Լվացվելուց 
հետո 

Աղիքային խմբի մի-
կրոբներ (Entero-
bacter spp.+ E. coli) 

13,1 % 1,7 % 6% 1,2 % 2,9% 0,8% 

S. aureus 8,1% 1,1 % 4,3% 0,6 % 2,15 0,6 % 

Ps. Aeruginosa 6,3% 1,3 % 3% 0,9 % 1,3% 0,2% 
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2008թ.-ին ձեռքերի ընդհանուր աղտոտվածության մակարդակը կազմել է 13,3%, 
ընդ որում անջատվել են. աղիքային խմբի միկրոօրգանիզմներ` 6%, ոսկեգույն ստա-
ֆիլակոկ` 4,3% և կապտաթարախածին ցուպիկ` 3%:  

«Sterillium» լուծույթով ձեռքերի միանվագ մշակումից հետո ընդհանուր աղտոտ-
վածությունը կազմել է 2,7%, այսինքն հետազոտվող բիոտոպի ընդհանուր բակտե-
րիալ գաղութայնացումը հաջողվել է նվազեցնել 4,9 անգամ:  

Առանձին միկրոօրգանիզմների անջատման պատկերը հետևյալն էր. աղիքային 
խմբի միկրոօրգանիզմներ` 1,2%, ոսկեգույն ստաֆիլակոկ` 0,6% և կապտաթարա-
խածին ցուպիկ` 0,9%: Ձեռքերի մշակումից հետո աղիքային խմբի մանրէներով 
գաղությանացումը նվազել է 5 անգամ, ոսկեգույն ստաֆիլակոկով՝ 7,1, իսկ կապտա-
թարախածին ցուպիկով գաղութայնացումը` 3,3 անգամ:  

2009թ. ձեռքերի ընդհանուր աղտոտվածության մակարդակը կազմել է 6,4%, ընդ 
որում, անջատվել են` աղիքային խմբի միրոօրգանիզմներ` 2,9%, ոսկեգույն ստաֆի-
լակոկ` 2,2% և կապտաթարախածին ցուպիկ` 1,3%:  

«Sterillium» լուծույթով ձեռքերի միանվագ մշակումից հետո ընդհանուր աղտո-
տվածությունը կազմել է 1,6%, այսինքն հետազոտվող բիոտոպի ընդհանուր բակ-
տերիալ գաղութայնացումը հաջողվել է նվազեցնել 4 անգամ:  

Առանձին միկրոօրգանիզմների անջատման պատկերը հետևյալն էր` աղիքային 
խմբի միկրոօրգանիզմներ` 0,8%, ոսկեգույն ստաֆիլակոկ` 0,6% և կապտաթարա-
խածին ցուպիկ` 0,2%: Ձեռքերի մշակումից հետո աղիքային խմբի մանրէներով գա-
ղութայնացումը նվազել է 3,6 անգամ, ոսկեգույն ստաֆիլակոկով՝ 3,6, իսկ կապտա-
թարախածին ցուպիկով գաղութայնացումը` 6,5 անգամ:  

 Համեմատելով մեր աշխատանքում ներկայացված եռամյա մանրէաբանական 
հետազոտությունների արդյունքները, կարելի է արձանագրել, որ նվազել է նաև մին-
չև մշակումը ձեռքերի գաղութայնացման մակարդակը (աղյուսակ 2): Սա թույլ է տա-
լիս մտածել, որ նույնիսկ անընդհատ սովորական լվացումը, որը ներդրվում է 
բուժաշխատողի ամենօրյա աշխատանքի մեջ անկասկած նպաստում է մանրէների 
շրջանառության նվազեցմանը և որպես հետևանք, ներհիվանդանոցային հիվանդա-
ցության իջեցմանը: 

Աղյուսակ 2  
«Մաքուր ձեռքերը վստահություն են ներշնչում» ծրագրի շրջանակներում  

2007-2009թթ. բուժաշխատողների ձեռքերի ընդհանուր բակտերալ 
գաղութայնացուման տեղաշարժը 

 

Տարի Մինչև լվացվելը 
Լվացվելուց 

հետո 
Նվազեցման 
աստիճանը 

2007թ. 27,5% 4,1% 6,7 անգամ 

2008թ. 13,3% 2,7% 5 անգամ 

2009թ. 6,4% 1,6% 4 անգամ 
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Ամփոփելով ստացված արդյունքները, կարելի է նշել «Sterillium» նյութի անառար-
կելի արդյունավետությունը բուժանձնակազմի ձեռքերի բակտերիալ գաղութայնաց-
ման նվազեցման գործում:  
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ОБСЕМЕНЕННОСТЬ РУК МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА УСЛОВНО-

ПАТОГЕННЫМИ МИКРООРГАНИЗМАМИ И ПУТИ ЕЕ УМЕНЬШЕНИЯ 
 

К.С. Кочарян 
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Ключевые слова: чистота рук, антисептик «Sterillium», микроорганизмы кишечной 
группы, золотистый стафилококк 

 
РЕЗЮМЕ 
 
Проводились лабораторные исследования смывов с рук медперсонала МЦ Институт 

Здоровья Детей и Подростков (ИЗДП) «Арабкир» в период 2007-2009гг. За указанный 
период были взяты смывы с рук 600 медицинских работников в течение рабочего дня, 
как до, так и после обработки рук антисептиком «Sterillium». 

В результате исследований было выявлено, что произошло уменьшение обсеменен-
ности рук медперсонала условно-патогенными микроорганизмами (бактерии группы 
кишечной палочки, золотистый стафилокок, синегнойная палочка) после обработки рук 
вышеуказанным антисептиком. Сравнив результаты трехлетних исследований, пришли к 
выводу, что уменьшилась не только обсемененность рук после обработки антисептиком. 
Полученные результаты свидетельствуют об уменьшении уровня обсемененности рук в 
течение указанного времени и до обработки, т.е. применение антисептика «Sterillium» и 
соблюдение чистоты рук привело также к значительному уменьшению обсемененности 
объектов окружающей среды. 
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CONTAMINATION OF HANDS OF MEDICAL PERSONNEL BY CONDITIONALLY-
PATHOGENIC MICROORGANISMS AND WAYS TO REDUCE THAT 

 
K.S. Kocharyan 

 
YSMU, Department of Epidemiology  

 
Keywords: сlean hands, antiseptic «Sterillium», microorganisms coli form, Staphylococcus 

aureus 
 

SUMMARY 
 

Conducted laboratory tests swabs from the hands of medical staff MC IZDP "Arabkir" in 2007-
2009. During this period, swabs were taken from the hands of 600 health care workers during the 
working day, both before and after hand washing with antiseptic «Sterillium». The studies revealed 
that there was a reduction of contamination of hands of medical staff by opportunistic pathogens 
after treatment with the above mentioned hand antiseptic. Comparing the results of three years of 
research, we came to the conclusion that it was not only decreased contamination of hands after 
handling antiseptic. The obtained results show a decrease in the level of contamination of hands 
during this time and prior to treatment, i.e, application of antiseptic «Sterillium» and maintaining 
purity of hands led to a significant decrease in the contamination of the environment, too. 
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СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОЙ ИНВАЛИДНОСТИ В РА 
 

А.К. Айрапетян, Г.Г. Саканян, А.А. Григорян  
 

ЕГМУ, Кафедра общественного здоровья и зравоохранения 
 

Ключевые слова: дети, заболеваемость, инвалидность 
 

 
Из комплекса традиционных показателей (заболеваемости, инвалидности, смертности, 

рождаемости и физического развития), характеризующих состояние здоровья на уровне 
популяции, в силу не только государственной приоритетности, но и исключительного 
значения для судьбы каждого человека, ведущее место занимает инвалидность населения. 

После провозглашения незвисимости Республики Армения сложившиеся в стране 
напряженные социально-экономические условия привели к значительному снижению уровня 
жизни населения и, как следствие, к ухудшению состояния его здоровья. При этом в первую 
очередь пострадали наиболее уязвимые группы населения: дети и подростки. 

В 1990-2005гг. динамика практически всех показателей здоровья детского населения 
имела стойкую отрицательную тенденцию [1]. Для выхода из сложившейся ситуации МЗ РА 
был разработан ряд эффективных программ по улучшению состояния здоровья детей и 
подростков, в результате реализации которых в целом по республике существенно снизился 
уровень детской смертности, в частности, от острых респираторных заболеваний, уровень 
первичной заболеваемости управляемыми инфекционными заболеваниями, повысились 
доступность и качество оказываемой детскому населению медицинской помощи. 

Однако, несмотря на достигнутые успехи, в настоящее время в республике все еще 
нерешенным остается ряд важнейших проблем, касающихся состояния здоровья 
подрастающего поколения, среди которых наиболее актуальной является проблема высо-
кого уровня детской инвалидности [1].  

Постоянный рост уровня детской инвалидности, отражающий крайнюю степень 
ухудшения состояния здоровья детей, в настоящее время отмечается во всем мире [2].  

В 2012 году официально зарегистрированный уровень детской инвалидности в Армении 
состалял 1%, что вызывает сомнение в достоверности показателя, так как в мире средний 
уровень детской инвалидности колеблется в пределах 3-10%. Сравнительно низкий уровень 
показателя в республике можно объяснить рядом причин, не имеющих отношения к степени 
нарушения здоровья, а именно, необращением к врачу, несогласием родителей на присвоение 
их ребенку статуса инвалида (даже при наличии к этому объективных оснований), 
«строгостью» действующих критериев для установления инвалидности ребенка. Сомнения в 
объективности официально зарегистрированного показателя детской инвалидности в 
республике вызваны тем, что относительная стабилизация показателя, наблюдающаяся в 
последние годы, происходит при наличии системного социально-экономического кризиса в 
стране и росте заболеваемости детей.  

Обзор отечественной литературы по проблеме детской инвалидности показал, что в 
Армении в новых социально-экономических условиях комплексных социально-
гигиенических исследований, посвященных изучению указанной проблемы, не проводилось. 
В 2003-2004 гг. в рамках программы «Детская инвалидность в РА», проведенной при 
содействии ЮНИСЕФ с целью раннего выявления и профилактики детской инвалидности, в 
республике было проведено поперечное исследование в возрастной группе 0-8 лет [3]. 
Исследование не затронуло ряд важнейших вопросов, касающихся изучаемой проблемы, в 
частности, изучения основных факторов риска развития инвалидности. Полностью 
отсутствуют также научные работы по изучению проблемы инвалидности в более старших 
возрастных группах детей. Все еще нерешенными остаются проблемы реабилитации детей-
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инвалидов. Несмотря на наличие в республике широкой сети медицинских учреждений, 
выполняющих реабилитационные функции, нет четкой последовательности в работе 
различных ведомственных учреждений, отсутствует система оценки эффективности 
проведенных мероприятий. 

В свете вышеизложенного очевидна актуальность и необходимость проведения 
специальных комплексных исследований по изучению детской инвалидности в РА. В 
процессе осуществления данного исследования на основе углубленного, всестороннего 
анализа проблемы, в том числе изучения уровня распространенности инвалидности среди 
детей и подростков, его изменения в динамике, структуры инвалидности по различным 
признакам, а также региональных особенностей воздействия различных факторов риска 
развития инвалидности будет дана комплексная социально-гигиеническая характеристика 
детской инвалидности в РА.  

Настоящая работа является фрагментом указанного исследования по изучению проб-
лемы детской инвалидности в РА и посвящена медико-статистическому анализу некото-
рых тенденций заболеваемости и инвалидности детей в республике за период с 2003 по 
2012гг. Материалом исследования явились данные официальной медицинской статис-
тики МЗ РА о первичной заболеваемости детей в возрасте 0-14 лет по основным группам 
болезней, а также данные статистического учета детей-инвалидов в республике, 
предоставленные Агентством медико-социальной экспертизы министерства труда и со-
циальных вопросов РА.  

Согласно результатам исследования в 2012 году первичная заболеваемость детей в 
возрасте 0-14 лет в республике составила 52 469,9 в расчете на 100 тыс. населения 
данного возраста при стабильном темпе прироста за исследуемое десятилетие (2003-2012 
гг.), равном 81% (рис.1). 

 Рис. 1. Динамика уровня первичной заболеваемости детей 0-14 лет в РА 
(на 100 тыс. детей соответствующего возраста) 

 
Следует обратить особое внимание на то, что в динамике исследуемых лет значение 

показателя первичной заболеваемости превысило исходный уровень по всем классам, за 
исключением болезней эндокринной системы, расстройств питания, нарушений обмена 
веществ и иммунитета, в случае которых наблюдается убыль на 10,5% (с 506,4 до 
453,0‰00). Наиболее высокие темпы роста наблюдаются для болезней нервной системы и 
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органов чувств с приростом на 250%, костно-мышечной системы и соединительной 
ткани – на 221%, мочеполовой системы – на 164%, системы кровообращения – на 137%, 
крови и кроветворных органов – на 106% (табл. 1). 

В настоящее время по уровню показателя на первом ранговом месте находятся 
болезни органов дыхания (27547,9 на 100 тыс. детей), основную составляющую которых 
представляют острые респираторные инфекции и грипп.  

Второй ранг принадлежит болезням нервной системы и органов чувств (6113,3‰00). 
На третьем и четвертом местах в ранговом ряду первичной заболеаемости стоят 
инфекции и паразитарные заболевания (5877,6‰00) и болезни органов пищеварения 
(3047,1‰00). Далее, по мере убывания, следуют болезни кожи и подкожной клетчатки 
(2926,0), травмы и отравления (2374,3‰00), болезни мочеполовой системы (1039,9‰00), 
болезни крови и кроветворных органов (1007,0‰00) и др.  
 

 Таблица 1  
Динамика уровня первичной заболеваемости детей 0-14 лет в РА  

(на 100 тыс. детей данного возраста) 
 

Классы 
болезней 

 

Годы 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ТП
р,

%
  

20
12

-2
00

3 

Нервной 
системы и 
органов 
чувств 17

47
,9

 

20
18

,5
 

13
48

,1
 

38
66

,5
 

42
68

,6
 

47
31

,3
 

49
73

,0
 

55
41

,9
 

58
26

,8
 

61
13

,3
 

+2
50

 

Костно-мы-
шечной 
системы и 
соедин. 
ткани 

10
6,

7 

11
,9

 

13
9,

4 

22
6,

1 

20
7,

4 

20
1,

9 

20
7,

2 

24
6,

8 

29
4,

8 

34
2,

4 

+2
21

 

Мочеполо-
вой 
системы 39

4,
0 

40
5,

6 

45
3,

3 

57
3,

8 

63
3,

1 

73
8,

0 

76
4,

6 

86
1,

0 

95
2,

2 

10
39

,9
 

+1
64

 

Системы 
кровообра-
щения 41

,9
 

44
,8

 

65
,7

 

11
8,

5 

89
,8

 

97
,3

 

10
4,

1 

10
3,

3 

98
,4

 

99
,1

 

+1
37

 

Крови и 
кро-
ветворных 
органов 48

9,
3 

60
0,

9 

63
5,

1 

71
2,

8 

76
3,

1 

79
7,

7 

88
6,

0 

90
4,

2 

92
7,

3 

10
07

,0
 

+1
06
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Частота врожденных аномалий развития, болезней системы кровообращения и 
психических расстройств значительно ниже и составляет соответственно 239,8, 99,1 и 
13,0 (в расчете на 100 000 детей). Однако, эти болезни являются факторами очень 
высокого риска инвалидизации детей.  

Врожденные пороки развития занимают одно из ведущих мест в инвалидизации и 
смертности детей. Социально-экономический ущерб обществу в связи с рождением детей 
с аномалиями развития выражается не только в ущербе, нанесенном случаями смерти от 
данной патологии, но и усугубляется необходимостью содержания тех детей, которые 
выживают и становятся инвалидами. В структуре врожденных пороков развития первое 
ранговое место занимают пороки сердца и системы кровообращения среди новорож-
денных, далее примерно с одинаковой частотой следуют врожденные аномалии цент-
ральной нервной системы, органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата. 

По данным официальной статистики в 2012 году общее число детей-инвалидов 
возрасте 0-18 лет составило 8141, что составляя 109,4 (в расчете на 10 тыс. детей данного 
возраста), превысило на 10,7% аналогичный показатель за 2003 год. Изучение 
зарегистрированных случаев по половому признаку показало, что во всех возрастных 
группах доминировали мальчики. В целом показатель соотношения девочки-мальчики 
составил 1:2.2. 

В структуре причин инвалидности у детей всех возрастов по удельному весу первое 
место занимают болезни нервной системы (21,0%), в основном за счет детского 
церебрального паралича и других паралитических синдромов. На втором месте 
врожденные аномалии развития (14,9%), на третьем – психические расстройства и 
нарушения поведения (13,8%), главным образом за счет умственной отсталости, на 
четвертом – болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена 
веществ и иммунитета (5,7%), в основном за счет диабета (рис. 2). В структуре 
инвалидизирующих заболеваний детей суммарный удельный вес указанных четырех 
нозологий составил 55,4%.  

 

 
 

Рис. 2. Структура причин инвалидности детей 0-18 лет в РА в 2012 г. 
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Таким образом, проведенный медико-статистический анализ подтверждает актуаль-
ность проблемы детской инвалидности в Армении и необходимость углубленного изуче-
ния основных факторов, определяющих особенности формирования тяжелых патологий, 
приводящих к инвалидизации детей в условиях нашей республики. Оценка факторов 
риска позволит разработать и реализовать комплекс научно-обоснованных мероприятий, 
направленных на снижение уровня детской инвалидности и совершенствование системы 
оказания медико-социальной помощи детям-инвалидам в РА.  
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Ներկայացվող աշխատանքը հանդիսանում է ՀՀ-ում մանկական հաշմանդամու-
թյան ուսումնասիրության ուղղությամբ կատարվող գիտական հետազոտության մի 
հատված` նվիրված հանրապետությունում 2003-2012 թթ. ընթացքում մանկական 
հիվանդացության և հաշմանդամության որոշ միտումների բժշկավիճակագրական 
վերլուծությանը: Հետազտության նյութ են հանդիսացել 0-14 տարեկան երեխաների 
առաջնային հիվանդացության վերաբերյալ ՀՀ ԱՆ պաշտոնական վիճակագրական 
տվյալները և հանրապետությունում հաշմանդամ երեխաների վիճակագրական 
հաշվառման ՀՀ Բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության նյութերը: 
Իրականացված բժշկավիճակագրական վերլուծությունը հաստատեց ՀՀ-ում մանկա-
կան հաշմանդամության հիմնախնդրի արդիականությունն ու հաշմանդամությանը 
բերող, ծանր հիվանդությունների զարգացմանը նպաստող ռիսկի գործոնների խորն 
ու բազմակողմանի ուսումնասիրության անհրաժեշտությանը: Ռիսկի գործոնների 
գնահատումը կհանդիսանա հիմք ՀՀ-ում երեխաների շրջանում հաշմանդամության 
զարգացման կանխարգելմանն ուղղված գիտականորեն հիմնավորված միջոցառում-
ների մշակման և հանրապետությունում հաշմանդամ երեխաներին բժշկասոցիալա-
կան օգնության ցուցաբերման բարելավման համար:  
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SUMMARY 
 
The present paper is a segment of research on the problem of child disability in RA 

dedicated to medical and statistical analysis of some trends of child morbidity and disability 
during 2003-2012 time period. As a research data RA MoH official child morbidity statistics 
and MSEC Agency data about disabled children registered in the Republic were used. The 
performed analysis confirmed the urgency of child disability problem in Armenia and the 
necessity of estimation of major risk factors contributing to the development of disabling 
diseases in children. Identification of risk factors will allow to develop and realize the set of 
science-based measures directed to the reduction of child disability in the Republic and 
improvement of the system of medical and social assistance for disabled children. 
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Введение. Любое клинически значимое инфекционное заболевание, развившееся у 
человека в результате его пребывания в условиях лечебного учреждения независимо от 
степени оказанной ему медицинской помощи, принято называть инфекциями, 
связанными с оказанием медицинской помощи. В настоящее время данной патологии 
принадлежит одно из ведущих мест в структуре смертности в стационаре, что определяет 
значительное увеличение сроков пребывания пациента в лечебном учереждении и 
повышает затраты лечения [4]. 

Инфекционные заболевания и осложнения занимают одно из ведущих мест в патоло-
гии человека [3]. Важная роль принадлежит гнойно-септическим заболеваниям, в том 
числе внутрибольничным, вызванными, как правило, устойчивыми к антибиотикам 
госпитальными штаммами возбудителей [2]. Несмотря на то, что в последние годы зна-
чительно повысилась эффективность комплексного лечения больных с угрожающими 
жизни состояниями, отмечается увеличение количества пациентов с гнойно-воспалитель-
ными заболеваниями, в частности, с внутрибольничной пневмонией – одним из ведущих 
осложнений у госпитализированных в отделения реанимации [1]. 

Значительное снижение частоты внутрибольничных инфекций (ВБИ) было достигну-
то в результате проведения качественных программ инфекционного контроля в отделе-
ниях высокого риска, таких как ОРиИТ [10]. 

Актуальность проблемы. Повышение безопасности пациента, госпитализирован-
ного в лечебное учреждение, обозначено Всемирной Организацией Здравоохранения 
(ВОЗ) в качестве одного из современных приоритетов. В свою очередь, одной из 
важнейших составляющих данной Программы является инфекционная безопасность. 
ОРиИТ заслуживают в этом отношении наиболее пристального внимания, в силу исход-
ной тяжести поступающих пациентов, а также широкого использования инвазивных 
технологий и антимикробных препаратов. Особое место среди госпитальных инфекций 
занимает пневмония, развивающаяся в процессе проведения искусственной респира-
торной поддержки. 

Высокие затраты на лечение ВБИ наряду с тяжестью состояния больных обусловлены 
особенностями этиологической структуры возбудителей, среди которых доминируют 
бактерии, обладающие множественной резистентносью к современным антимикробным 
препаратам [5,6,7,9]. 

Известно, что внутрибольничная пневмония развивается у 0,5-15% госпитализирован-
ных больных, а в ОРиИТ – у 15-20%. Возникновение внутрибольничной пневмонии уве-
личивает продолжительность пребывания больных в стационаре на 4-13 дней, приводя к 
существенному экономическому ущербу. В структуре нозокомиальных инфекций она за-
нимает второе место по распространенности и первое – по причинам летального исхода 
[8]. Именно поэтому проблеме нозокомиальных пневмонией должно уделяться 
принципиальное значение. 
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Цель и задачи. Целью данной работы является внедрение рационально организован-
ной, эпидемиологически обоснованной системы инфекционного контроля (ИК) в ОРиИТ, 
которое является одним из самых эффективных путей снижения заболеваемости и 
смертности от ВБИ. 

В соответствии с целью исследования в работе поставлены следующие задачи. 
1. оценить распространенность внутрибольничной пневмонии среди гнойно- 

воспалительных заболеваний в ОРиИТ; 
2. провести сравнительный анализ среди наиболее часто встречаемых возбудителей 

пневмонии, устойчивых к антимикробным препаратам; 
3. оценить роль среднего медицинского персонала в системе ИК.  
Материалы и методы. Исследование, проводившееся в 2013г. и до сентября 2014г. 

включало результаты эпидемиологического наблюдения за пациентами отделения 
реанимации и интенсивной терапии Университетской больницы "Гераци". 

Основой исследования являлся эпидемиологический метод, включающий 
ретроспективный и оперативный эпидемиологические анализы гнойно-септических 
инфекций (ГСИ) больных, проводимые по стандартной методике, предусматривающей 
оценку интенсивности, многолетней и внутригодовой динамики ГСИ, структуры гнойно-
септической заболеваемости по нозологическим формам, исходам, этиологии, связи ГСИ 
с определенными факторами лечебно-диагностического процесса. Для активного выяв-
ления случаев ГСИ были проанализированы 943 истории болезней пациентов, 
находившихся в ОРиИТ более двух суток. В качестве вспомогательных методов диаг-
ностики были использованы результаты клинической диагностики, дополненные инстру-
ментальными лабораторными исследованиями, включающими рентгенологическую, уль-
тразвуковую, КТ и МРТ диагностики, биохимические, гистологические и патоморфоло-
гические исследования. Участие медицинских сестер в системе активного выявления 
случаев ГСИ заключалось в постановке сестринского диагноза и заполнении специально 
разработанных форм сестринского наблюдения. Для выявления инфекционных состоя-
ний медицинские сестры использовали набор стандартных критериев, которые позволили 
доступными методами с максимальной вероятностью определить наличие инфекцион-
ного состояния. Идентификация микроорганизмов в пробах клинического материала от 
пациентов (367 проб, из которых крови – 73, кала – 47, и прочие – 247) и оценка чув-
ствительности микрофлоры к антимикробным препаратам проводились на базе 
микробиологической лаборатории Университетской больницы "Гераци". Забор мате-
риала для лабораторных исследований проводил непосредственно сестринский персонал 
отделений. 

Результаты исследования. Центральным мероприятием в построении системы 
эпидемиологической диагностики в ОРиИТ является создание информационной базы, 
т.е. своевременный, максимально достоверный учет и регистрация всех случаев ВБИ, 
основанные на клинико-эпидемиологических стандартах диагностики. В 2011г. в помощь 
эпидемиологу была введена должность сестры по ИК. Ответственными за своевременное 
выявление и учет ВБИ являются руководитель клиники, старшая медицинская сестра и 
сестра по ИК. Выяление, учет и регистрация ВБИ осуществляется на основе перечня 
нозологических форм ГСИ. С целью наиболее ранней клинической диагностики допол-
нительно включены для учета на учережденческом уровне отдельные клинические симп-
томы (интоксикация, воспаление, гной, сепсис, гнойный менингоэнцефалит, остеомиелит 
и т.д.), позволяющие заподозрить инфекционное состояние.  

Оперативный и ретроспективный эпидемиологические анализы заболеваемости осу-
ществляются заведующим эпидемиологическим отделением, а результаты анализа 
доводятся до сведения администрации. 

В результате целенаправленного и активного выявления гнойно-септической 
инфекции у пациентов, поступивших в ОРиИТ, возросла частота регистрации 
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локализованных форм ГСИ, пневмонии, в т.ч, связанной с продленной искусственной 
вентиляцией легких и инфекциями мочевыводящих путей у пациентов. Максимально 
достоверное и своевременное выявление начальных признаков инфекции обеспечивает 
своевременное и адекватное лечение, своевременное проведение противоэпидемических 
мероприятий и, таким образом, способствует предотвращению генерализованных форм 
инфекций у пациентов.  

Следующее важное и наиболее эффективное мероприятие – это изоляция пациентов с 
подозреваемым или выявленным инфекционным заболеванием. Цель этого мероприятия 
– максимальное ограничение распространения инфекции как от пациента пациенту, так и 
от пациента медицинскому персоналу отделения. Как показывает опыт и 
многочисленные исследования, пациентов изолируют неправильно. В результате этого, 
стóит в отделение попасть одному пациенту с Ps.aeruginosa (которого не изолировали, 
руки после его осмотра не обработали), к вечеру обсеменению Ps.aeruginosa 
подвергнутся все доступные поверхности. За время наших исследований было проведено 
также бактериологическое исследование смывов, взятых с обьектов внешней среды. В 
общей сложности были взяты 355 смыва, рост Ps.aeruginosa наблюдался в 11,8%. Таким 
образом, подозрительных в инфекционном плане пациентов необходимо изолировать. 
Далее должны вступить в силу стандартные меры предосторожности. Внедрение 
концепции "изолированного пациента" способствовало значительному улучшению 
инфекционной обстановки в отделении. 

В ОРиИТ выявление микробной колонизации имеет не менее важное клиническое 
значение, чем выявление признаков инфекции. С целью слежения за эпидемиологически 
значимими возбудителями в стационаре внедрен микробиологический мониторинг среди 
групп риска, включающий определенные правила по технике и периодичности забора 
материала из контрольных локусов. Мониторинг позволяет сделать обьективное 
заключение о ведущих путях передачи инфекции, наиболее значимых возбудителях ВБИ, 
а также оценить их локальную резистентность, т.е. отсутствие чувствительности 
циркулирующей в отделении микрофлоры к используемым антимикробным препаратам.  

В последующем во время пребывания в отделении забор материала для 
микробиологического исследования проводится еженедельно, а также по 
эпидемиологическим показаниям. Исследования, проводимые в динамике, позволяют 
выявить случаи внутрибольничного заражения, колонизации в процессе лечения в 
ОРиИТ, а также вести эпидемиологическое наблюдение за изменением резистентности 
эпидемиологически значимой микрофлоры к применяемым антимикробным средствам. 
Постоянная работа проводится по разработке и внедрению эпидемиологически 
безопасных технологий выполнения манипуляций и процедур, алгоритмов ухода за 
пациентами, а также по оснащению рабочих мест устройствами для мытья и 
дезинфекции рук медицинского персонала. 

Обучение персонала ведется планомерно и постоянно. Созданы программы обучения 
по вопросам инфекционной патологии, а также проводятся практические занятия. 

Выводы. Внедерение эпидемиологически обоснованной системы ИК является 
эффективной мерой борьбы с ВБИ в ОРиИТ. Центральным блоком системы ИК является 
система эпидемиологической диагностики, базирующаяся на максимально полном и 
достоверном выявлении случаев ВБИ. 

Система распространяется уже на все подразделения больницы. Основными 
участниками и непосредственными исполнителями данной системы являются врачи- 
клиницисты и средний медицинский персонал, непосредственно участвующей в лечебно-
диагностическом процессе. 
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Несмотря на огромные успехи, достигнутые в разработке многих вопросов инфек-

ционной патологии, инфекционные болезни продолжают оставаться одной из ведущих 
проблем современной медицины и практического здравоохранения [6]. 

В непрекращающемся процессе распространения инфекционных болезней просматри-
вается такой важный факт, как возрастающая роль внутрибольничных инфекций (ВБИ) и 
острых кишечных инфекций (ОКИ), вызываемых патогенными и условно-патогенными 
микроорганизмами [8]. 

В комплексе работ, проводимых с целью совершенствования профилактических и 
противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникно-
вения и распространения инфекционных заболеваний, существенное значение прида-
ется прерыванию путей передачи инфекций обеззараживанием объектов внешней 
среды высокоактивными антимикробными средствами [5,8]. Несмотря на многочис-
ленность существующих дезинфектантов [3,6], в Армении, в настоящее время про-
должают широко использовать в медицинской практике хлорсодержащие вещества 
(хлорамин, гипохлориты). Использование на протяжении десятилетий в стационарах 
республики указанных средств привело к возникновению и резкому увеличению хло-
раминорезистентных форм микроорганизмов, вследствие чего снизилась эффектив-
ность дезинфекционных мероприятий [1,7]. 

В Армении дезинфицирующие средства промышленностью не производятся, а 
импортируются из других стран. Однако их доступность для широкого применения в 
лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) нередко лимитируется высокой ценой 
такой продукции [9]. Ввиду этого, представляются перспективными отечественные 
разработки дезинфекционных средств, которые в ряде случаев не только не уступают 
зарубежным аналогам, но даже превосходят их по своей активности [2]. 

Целью настоящей работы явилось изучение чувствительности некоторых представи-
телей патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, циркулирующих на террито-
рии Армении, к широко применяемому в ЛПУ хлорамину, а также в отношении вновь 
синтезированных и разработанных в республике дезинфицирующих средств: А-660, 
композиции на основе А-660 и пероксида водорода (ПВ), ГХДГ, ДС-04. 

Материал и методы. Для определения степени устойчивости микроорганизмов к 
хлорамину, изучена чувствительность некоторых видов патогенных и условно-патоген-
ных бактерий. Объектами исследования служили 2692 штамма микроорганизмов: 
Salmonella typhi (29 шт.), Salmonella typhimurium (1248 шт.), Salmonella paratyphi (40 шт.), 
S.enteritidis (85 шт.), Shigella flexneri (389 шт.), Shigella sonnei (101 шт.), E. coli (51 шт.), 
Yersinia enterocolitica (353 шт.), Yersinia pseudotuberculosis (6 шт.), Proteus vulgaris (121 



154 
 

шт.), Proteus mirabilis (105 шт.), Klebsiella pneumoniae (24 шт.), Pseudomonas aeruginosa 
(17 шт.), Staphylococcus aureus (123 шт.), выделенных от больных, носителей и предметов 
внешней среды, к 0,1% раствору хлорамина (маркеру госпитальных штаммов микроор-
ганизмов).  

Изучена также чувствительность выявленных хлораминорезистентных 686 штаммов 
микроорганизмов S.typhi (1 шт.), S.typhimurium (358 шт.), S.paratyphi (7 шт.), S.enteritidis 
(15 шт.), S.flexneri (113 шт.), S.sonnei (16 шт.), Y.enterocolitica (79 шт.), 
Y.pseudotuberculosis (3 шт.), P.mirabilis (23 шт.), P.vulgaris (25 шт.), K.pneumoniae (4 шт.), 
P.aeruginosa (2 шт.), S.aureus (26 шт.) в отношении вновь синтезированных и 
разработанных в республике дезинфицирующих средств А-660 (поверхностно-активное 
четвертичное аммониевое соединение – ЧАС), композиции на основе А-660 и ПВ, ГХДГ 
(гидрохлорид гидантоина), ДС-04 (3% по ПВ). 

Антимикробную активность определяли методом обеззараживания батистовых тест-
объектов размером 5×10 мм, обсемененных взвесью микробной культуры, приготовлен-
ной на стерильной водопроводной воде, содержащей 2 млрд. микробных клеток в 1 мл, 
из расчета 20 мл суспензии на 50 штук батистов [4]. В опытах использовали бактерии в 
виде суспензий суточных культур. Контаминированные тест-объекты, подвергнутые 
воздействию дезинфектанта (из расчета на каждый тест-объект 0,5 мл раствора), после 
истечения определенного времени (5, 10, 15, 20, 25 и 30 минут) отмывали в растворе 
нейтрализатора (0,5% раствор гипосульфита натрия для хлорамина и 0,1% раствор 
сульфонола для А-660 и композиции на его основе), стерильной водопроводной воде и 
помещали в пробирки с мясо-пептонным бульоном. Посевы с культурами бактерий 
выращивали в термостате при температуре 37°С в течение 7 суток. О наличии роста 
судили по помутнению бульона. Окончательные результаты учитывали после высева на 
твердые питательные среды и микроскопировании мазков, приготовленных с проросших 
колоний. 

Статистическая оброботка полученных результатов проведена с использованием 
методов вариационной статистики. 

Результаты и обсуждение. С целью изучения степени устойчивости микроорганиз-
мов, циркулирующих на территории Армении, к дезинфектантам, за период с 1986–2014 
гг. 7 изучена чувствительность 2692 штаммов вышеуказанных бактерий к 0,1% раствору 
хлорамина. В результате было установлено, что из всего числа (2692 шт.) исследованных 
микроорганизмов 1359 штаммов (50,5%) проявляли чувствительность к 0,1% раствору 
хлорамина и погибали в течение 5–10 минут (см. таблицу 1). 

Среднюю устойчивость проявляли 647 штаммов (24,0%): губительное действие 
наступало в течение 15-20 минут. А остальные 686 штаммов (25,5%) оказались 
высокоустойчивыми и не погибали в течение 25 и более минут. 

Таким образом, в результате проведенных исследований выявлен высокий процент 
устойчивых (25,5%) и средне-устойчивых (24,0%) к хлорамину штаммов в популяциях 
как патогенных, так и условно-патогенных микроорганизмов, циркулирующих в 
Армении. 

Проведены также исследования по изучению чувствительности выявленных нами 
хлораминрезистентных 686 штаммов патогенных и условно-патогенных микроорганиз-
мов в отношении вновь синтезированных и разработанных в республике дезинфицирую-
щих средств  

А-660 и композиции на основе А-660 и ПВ, ГХДГ, ДС-04. Были исследованы 0,025% 
водный раствор А-660, 0,01% по ЧАС раствор композиции, 0,025% раствор ГХДГ, 0,01% 
раствор ДС-04. Установлено, что все испытанные хлораминрезистентные штаммы 
микроорганизмов проявляли чувствительность в отношении новых дезинфицирующих 
средств и погибали в течение 5–10 минут под воздействием 0,01–0,025% водных 
растворов указанных средств. 
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 Таблица 1.  
Чувствительность некоторых видов микроорганизмов,  

циркулирующих в Армении, к 0,1% хлорамину 
 

Вид 
микроорганизмо

в 

Кол-во 
штам-
мов 

Чувствительные Средне-
устойчивые 

Устойчивые 

абс. 

число 
% ± m 

абс. 

число 
% ± m 

абс. 

число 
% ± m 

S.typhi 29 23 79,3±7,5 5 17,2±7,0 1 3,4±3,4 

S.typhimurium 1248 601 48,1±1,4 289 23,2±1,2 358 28,7±1,3 

S.paratyphi 40 24 60,0±7,7 9 22,5±1,6 7 17,5±6,0 

S.enteritidis 85 41 48,2±5,4 29 34,1±5,1 15 17,6±4,1 

S.flexneri 389 198 50,9±2,5 78 20,1±2,0 113 29,0±2,3 

S.sonnei 101 68 67,4±4,7 17 16,8±3,7 16 15,8±3,6 

E. coli 51 26 51,7±7,0 11 21,6±5,8 14 27,5±6,3 

P.vulgaris 121 55 45,4±4,5 41 33,9±4,3 25 20,7±3,7 

P.mirabilis 105 60 57,1±4,8 22 20,9±3,9 23 22,0±4,0 

K.pneumoniae 24 9 37,5±9,9 11 45,8±10,2 4 16,7±7,6 

Y.enterocolitica 353 186 52,7±2,6 88 24,9±2,3 79 22,4±2,2 

Y.pseudo-
uberculosis 

6 1 16,7±15,2 2 33,3±20,0 3 50,0±20,4 

S.aureus 123 56 45,6±4,5 41 33,3±4,2 26 21,1±3,7 

P.aeruginosa 17 11 64,7±4,1 4 23,5±10,3 2 11,8±7,8 

Всего 2692 1359 50,5±0,9 647 24,0±0,8 686 25,5±0,8 

  
Таким образом, сравнивая результаты изучения антимикробной активности А-660, 

композиции на основе А-660 и ПВ, ГХДГ, ДС-04 с активностью 0,1% раствора 
хлорамина можно заключить, что разработанные в Армении средства обладают высокой 
бактерицидной активностью, которая в 4–10 раз превосходит активность широко 
используемого в медицинской практике раствора хлорамина. Изученые препараты – 
перспективные антимикробные эффективные средства, которые можно применять для 
проведения профилактической, текущей и заключительной дезинфекции в ЛПУ. 
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ՀՀ ԱՆ Ա.Բ.Ալեքսանյանի անվան համաճարակաբանության, 
վիրուսաբանության և բժշկական մակաբուծաբանության ԳՀԻ 

 
Բանալի բառեր. ախտածին և պայմանական ախտածին մանրէներ, քլորամինա-

զգայունություն, ախտահանիչներ, չորրորդային ամմոնիումային միացություններ 
 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
 

Հայաստանում շրջանարող մանրէների զգայունությունը ախտահանիչների 
նկատմամբ պարզելու նպատակով 1986–2014 թթ. ընթացքում ուսումնասիրվել են 
հիվանդներից, արտաքին միջավայրի առարկաներից անջատվաց թվով 2692 
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ախտածին և պայմանական ախտածին մանրեների շտամների զգայունությունը 
բուժ.կանխարգելիչ հիմնարկներում լայնորեն կիրառվող քլորամինի 0,1% լուծույթի 
հանդեպ: Սահմանվել է այդ մանրէների բարձր և միջին կայունությունը քլորամինի 
նկատմամբ, որը կազմել է համապատասխանաբար 25,5% և 24,0%: Հայտնաբերվել է, 
որ քլորամինակայուն բոլոր մանրէները ցուցաբերել են զգայունություն նոր 
ախտահանիչ միջոցներ՝ Ա-660-ի, Ա-660-ի ու ջրացնի պերօքսիդի հիման վրա 
մշակված համախարնուրդի, ԳԽԴԳ-ի, ԴՍ-04 -ի 0,01–0,025% լուծույթների հանդեպ: 
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SUMMARY 
 

During 1986-2014 period it was been investigated the sensitivity of 2692 pathogenic and 
conditional pathogenic microorganisms isolated from patients and environment objects in 
Armenia’s hospitals towards the chloramine (0,1% concentration) applying often in 
disinfection. The high resistance of 25,5% and middle resistance of 24,0% of those 
microorganisms towards the chloramines was established. It was discovered that all chloramine-
resistant bacteria show sensitivity to the new disinfectants – A-660 (quaternary ammonium 
compound), complex of A-660 with hydrogen peroxide, GHDG, DC-04 in concentrations 0,01- 
0,025%.  
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Введение. Оздоровление окружающей среды является одной из серьезных проблем 

современного здравоохранения. Эффективной мерой по благоустройству и оздоровлению 
городской среды, как по результатам, срокам осуществления, так и по стоимости, являет-
ся озеленение. Особую актуальность вопросы озеленения приобретают для лечебно-про-
филактических учреждений (ЛПУ).  

История стоительства больниц в Ереване датируется 19 веком. В 1892 году Ступачев-
ским был представлен проект Эриванской городской больницы. Автором его являлся 
архитектор П.Зурабян, построивший в Тифлисе больницы им. Арамянца и Зубалова. В 
1914г. был заложен фундамент здания, в северо-восточной части города, на Астафьев-
ской улице. Удачно выбранная градостроительная позиция нового здания больницы спо-
собствовала благополучному микроклимату: поставленное в глубине участка, в отдале-
нии от шума и загрязнения улицы, оно органично взаимодействовало с парковым окру-
жением [3]. 

Динамика развития современных городов смещается в сторону реконструкции и 
преобразования уже сложившейся системы городских пространств [6].  

Первый университетский больничный комплекс "Гераци", в далеком прошлом распо-
ложенный в густоозелененной части окраины города, в настоящем оказался в непосред-
ственном окружении связывающих центр с периферией основных городских магистралей 
с отрицательным влиянием автотранспортных загрязнений, а также высоких уровней 
уличного шума.  

Актуальность. В настоящее время, в связи с новыми тенденциями в градострои-
тельстве – повышением плотности застройки и уменьшением озелененных площадей 
нивелируется санитарно- и психо-гигиеническое значение озеленения для здоровья чело-
века. Важно отметить, что вопросы озеленения в городе Ереване приобретают особое 
значение, учитывая природно-климатические особенности и высокоурбанизованный 
характер территории. Сложившаяся в городе ситуация с озеленением расценивается в ка-
честве экологической катастрофы и требует безотлагательных мер по озеленению город-
ской среды [1,2,4,5]. В этом аспекте больничному парку отводится ведущая роль в 
формировании здорового "психологического" климата больницы [7,8,9]. 

Цель и задачи исследования. Работа, проведенная на основе углубленного исследо-
вания и оценки состояния озеленения городских больниц, подвергшихся негативному 
влиянию урбанизации, а также научно-обоснованной разработки и внедрения комплек-
сной программы реорганизации озеленения с учетом его санитарно- и психо-гигиени-
ческой значимости, направлена на оздоровление окружающей среды и улучшение 
лечебно-охранительного режима. 
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Для достижения поставленной цели выдвинуты следующие задачи:  
1. провести инвентаризацию и дать санитарно-гигиеническую оценку состояния 

озеленения 15 больниц, расположенных в различных округах г.Еревана; 
2. разработать и внедрить научно-обоснованный комплекс организационных мер по 

построению рациональной системы озеленения больниц (на примере ЕГМУ); 
3. в условиях реорганизации озеленения исследовать и дать сравнительную санитар-

но-гигиеническую оценку состояния воздушной среды по содержанию основных загряз-
нителей атмосферы, условий микроклимата и уровня шума в различных точках земель-
ного участка больницы "Гераци"; 

4. разработать специальную анкету и провести социологический опрос среди меди-
цинского персонала клиник ЕГМУ для выявления мнения и оценки состояния озеленения 
до и после реорганизации. 

Материал и методы исследования 
1. Данные инвентаризации озеленения 15 больниц за 2007 и 2011 годы; 
2. данные лабораторно-инструментальных исследований по определению физико-

химических показателей внешней среды земельного участка больницы "Гераци"; 
3. данные анкетного опроса 528 медицинских работников клиник ЕГМУ.  
Методы: санитарно-гигиенического описания; лабораторно-инструментальные; соци-

ологический; вариационной статистики. Обработка данных проведена с помощью ПК, с 
использованием программ Microsoft Excel 2007 и XLSTAT 2009. 

Обсуждение результатов собственных исследований. Оценка состояния озелене-
ния больниц проведена по следующим показателям. Плотность посадок древесных 
насаждений только в двух больницах соответствовала необходимой. В остальных была 
или многократно больше, или меньше требуемой. Плотность кустарников не соответ-
ствовала норме ни в одной из больниц. Видовое разнообразие оказалось крайне 
скудным и однообразным, по разным больницам колебалось в случае деревьев от 1 до 
14, а кустарников – от 1 до 6. Ни в одной из больниц не соблюдалось требование по 
соотношению числа деревьев к числу кустарников. Из 15 больниц газоны имелись 
только в двух, цветники – в 6. Не обеспечено рекомендуемое соотношение хвойных и 
лиственных видов (норма 60% : 40%, соответственно). 

Исследование показало, что ни в одной из обследованных больниц не учтена психо-
гигиеническая значимость озеленения для здоровья человека. Земельные участки боль-
ниц представляли собой невыразительную зеленую массу. Повсеместно имелась бес-
структурность насаждений, отсутствовали композиционные решения из древесно-кустар-
никовых насаждений с сочетаниями лиственных и хвойных видов. В результате изна-
чального неверного и спонтанного подбора ассортимента не обеспечена сезонность цве-
тения, следствием чего является визуальная скудность пейзажа, однообразная цветовая 
гамма в больничном саду в течение всего года. 

Изучение ситуационных и генеральных планов больниц ЕГМУ выявило, что общая 
площадь озеленения в больнице "Гераци" составляла 44,0%, а в больнице "Мурацан" – 
10,0%, что было меньше нормы в 1,4 и 6,0 раз, соответственно (норма – 60%). Увеличе-
ние общей площади озеленения, проведено за счет дорожек, проездов и переходов, поте-
рявших свое функциональное назначение. В результате, в больнице "Гераци" она 
составляет 52,0%, а в больнице "Мурацан" на данном этапе увеличена вдвое и составляет 
21,0%. Работа по оздоровлению условий среды проводилась также с учетом озеленения 
прилегающих улиц. 

По данным оценки показателей озеленения в 2011 году, плотность как деревьев, так и 
кустарников соответствует заданным площадям, включая должное соотношение жизнен-
ных форм растений, что необходимо для обеспечения ярусности.  
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Результаты реорганизации свидетельствуют как об увеличении, так и улучшении 
качества видового состава древесно-кустарниковых насаждений. Ассортимент состоит в 
настоящем из высокоценных в функциональном и декоративном отношении растений, не 
имеющих аллергенных свойств и адаптированых к климатическим условиям г. Еревана. 
В 2007г. в больнице "Гераци" было 9 видов деревьев, а в 2011г. – 23. Вместо 3 видов 
кустарников имеется 26. В "Мурацан" в 2007г. ассортимент состоял из 5 видов непри-
годных для озеленения ЛПУ деревьев, которые заменены 8 высокоценными видами. В 
2007 кустарники отсутствовали, в настоящем имеется 14 видов кустарников. 

Важно отметить, что реорганизация озеленения проведена с учетом обязательного 
включения хвойных видов, обладающих высокой фитонцидной активностью, выражен-
ными функциональными и декоративными свойствами. В общем числе насаждений 
удельных вес хвойных деревьев доведен в больнице "Гераци" до 24,4%, а в больнице 
"Мурацан" – до 50,0%. В ходе реорганизации в клинике "Гераци" удельный вес 
фруктовых деревьев снижен в 4,7 раза, а в "Мурацан" – в 2 раза. Суммарный удельный 
вес вяза и ясеня в "Гераци" снижен в 2,5 раза, а в больнице "Мурацан" отмеченные виды 
искоренены. В больничных комплексах "Гераци" и "Мурацан" удельных вес хвойных 
посадок составляет, соответственно, 54,6% и 58,6%, что находится в пределах требуе-
мого, тогда как до реорганизации они отсутствовали.  

Учитывая важную функциональную и декоративную роль газонов в клиниках ЕГМУ 
в целом создано 8822 м2 газонных пространств. Площадь под цветочное оформление в 
больнице "Гераци" увеличена более чем в 5 раз и составляет 358 м2, а в больнице 
"Мурацан" создано 46 м2 цветников. 

Для увеличения общей площади и повышения роли озеленения, нами внедрены 
композиционные решения с использованием максимально возможных и наиболее опти-
мальных сочетаний различных приемов озеленения. Благодаря вертикальному озелене-
нию поверхности ограждений с использованием высокодекоративных лиан площадь 
озеленения в клинике "Гераци" увеличена на 390 м2, а в "Мурацане" – на 803 м2.  

Таким образом, в результате реорганизации озеленения, в клиниках ЕГМУ в целом об-
щая площадь озеленения за счет земельных участков увеличена на 4200 м2; за счет ком-
пенсаторных видов озеленения в целом (вертикального и контейнерного) – на 1300 м2. 

Как было отмечено, реорганизация проводилась с одновременным учетом психо-
гигиенической значимости озеленения, которая обусловлена декоративно-эстетическими 
свойствами высаживаемой растительности, а также принципам построения ландшафтных 
композиций. Подбор растений с различными сроками цветения обеспечивает декоратив-
ность на протяжении всего года, с эффектом сада непрерывного цветения. 

Оценка эффективности реорганизации озеленения дана на основе исследования физи-
ко-химических показателей внешней среды. Результаты замеров NO2 свидетельствуют, 
что в исследуемые месяцы во всех трех точках отбора проб усредненные показатели NO2 
превышали значение ПДК, по разным точкам в пределах от 2,3 до 8,8 раза. В зоне 
озеленения по сравнению с открытым участком и тем более красной линией показатели 
были достоверно ниже (р<0,001). Состояние воздушной среды по содержанию СО2 
оказалось относительно благоприятным только в зоне озеленения, за исключением вечер-
них замеров, где в условиях высоких концентраций СО2 во всех точках отбора проб, на 
красной линии и открытом участке превышение естественного содержания составило от 
2,7 до 6,7 раз, а в зоне озеленения всего лишь от 1,7 до 2,0 раза. Разность показателей 
статистически значима (р<0,001). По содержанию пыли только в зоне озеленения показа-
тели были ниже уровня ПДК, за исключением вечерних замеров 2009 года, когда в усло-
виях высоких концентраций пыли ее уровень в зоне озеленения по сравнению с откры-
тым участком и красной линией, был ниже в 1,7 и 2,5 раза, соответственно (р<0,001). По 
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содержанию NO, CO и SO2 исследование показало, что во всех измерениях превышения 
ПДК не было зарегистрировано. Следует заметить, что в зоне озеленения, по сравнению 
с показателями открытого участка и красной линии уровни исследуемых показателей, 
были достоверно ниже (р<0,001). 

Исследование показателей микроклимата выявило, что в зоне озеленения по сравне-
нию с открытым участком температура воздуха во всех случаях была достоверно ниже, а 
относительная влажность – выше. По уровню шума крайне неблагоприятными оказались 
результаты всех замеров на красной линии, где уровень шума превышал допустимый 
предел на 25,0-27,2 дБА. В зоне озеленения режим шума хотя был с некоторым превыше-
нием допустимого предела, однако по сравнению с красной линией и открытой частью 
участка был достоверно ниже (р<0,001). Существенные различия выявлены по данным 
замеров на открытой территории и в садово-парковой зоне удаленных от красной линии 
на 45 м. На открытой части уровень шума постоянно был с превышением допустимого 
предела на 12,0 дБА, в садово-парковой зоне, составляя 52 дБА, был на уровне допус-
тимой нормы.  

Таким образом, результаты исследования физико-химических показателей внешней 
среды свидетельствуют, что благодаря выраженным оздоровительным функциям расти-
тельности уже в зоне периметрального озеленения устанавливаются наиболее благопри-
ятные условия окружающей среды. 

Оценка эффективности реорганизации озеленения по данным социологического 
опроса показала, что в результате реорганизации озеленения оздоровилась окружающая 
среда; снизился уровень шума, запыленности; больничные участки стали красочными и 
приятными взору. 92,2% работников больницы чувствуют внутреннее удовлетворение от 
должного уровня озеленения. После реорганизации чаще стали пользоваться приболь-
ничным садом 48,1% сотрудников; по мнению 79,4% опрошенных увеличилось число 
больных и посетителей, пребывающих в озелененной зоне. До реорганизации аллерги-
ческие реакции встречались у 18,4% опрошенных, после – они отмечаются всего у 7,8% 
(p=0,001). 51,1% опрошенных после реорганизации используют садово-парковую зону в 
лечебно-профилактических целях. 

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют, что струк-
турированная система озеленения является мощным резервом по оздоровлению окру-
жающей среды и улучшению лечебно-охранительного режима. 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
 

Ներկայում չափազանց արդիական է քաղաքային միջավայրի օպտիմալացումը, 
քանի որ նրա որակի վատթարացումը բերում է կյանքի հարմարավետության 
նվազմանը։ Շրջակա միջավայրի վիճակի բարելավման ամենաազդեցիկ մեթոդներից 
է կանաչապատումը։ Կանաչապատման վիճակի, ծառատեսակների բազմազանու-
թյան և բույսերի կենսական ձևերի հարաբերակցության ուսումնասիրության համար 
մեր կողմից հետազոտվել են Երևան քաղաքի թվով 15 հիվանդանոց։ Հետազոտման 
արդյունքների վերլուծությունը ցույց տվեց, որ ուսումնասիրված բոլոր հիվանդանոց-
ներում կանաչապատման կառուցվածքը չի համապատասխանում սանիտարահի-
գիենիկ պահանջներին, իսկ հիվանդանոցային տեղամասերի ծավալատարածական 
կառուցվածքը ձևավորում են բացառապես սաղարթավոր տեսակները։ Հիվանդա-
նոցների կանաչապատման մեջ ներկայացված բույսերի կենսաձևերի հարաբերակ-
ցության անհամաչափությունից բացի, նրանց բնորոշ է անբավարար տեսակային 
բազմազանությունը, բարձր դեկորատիվ ծառերի և թփերի փոքրաթիվ օգտագոր-
ծումը, ինչպես նաև փշատերև տեսակների անթույլատրելի ցածր քանակը։ Երևանի 
հիվանդանոցների կանաչ տնկարկների դեկորատիվ-ֆունկցիոնալ որակների բարե-
լավման համար անհրաժեշտ է օգտագործվող բույսերի տեսականու փոփոխումը և 
լայնացումը, ինչպես նաև ծառերի և թփերի կենսական վիճակի բարելավմանն 
ուղղված համալիր միջոցառումների անցկացումը։ 
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SUMMARY 
 
At present the problem of optimizing the urban environment as dwelling environment for 

man is extremely topical. One of the most effective means of improving the environmental 
condition is greenery planting. We have investigated 15 MPI for studying the state of greenery 
planting, biovariety and ratio of vital forms of plants on the hospital territories in Yerevan. The 
analysis of the results has shown that in all the investigated municipal hospitals the greenery 
planting structure doesn’t correspond to the sanitary-hygienic requirements for the medical-
preventive institutions (MPI), and the volumetrical-spatial structure of the hospital areas in 
Yerevan is exclusively of deciduous type. Apart from the disbalance in the ratio of the vital 
forms of plants presented in the hospital greenery planting, insufficient type variety is typical of 
them, the use of only a small group of dwarf ornamental trees and bushes recommended for 
greenery, as well as inadmissibly small number of coniferous types. To improve the ornamental 
functional qualities of greenery planting of Yerevan hospitals it’s necessary to change and 
enlarge the assortment of the types used for greenery planting considering their ecological-
biological properties, as well as to conduct a complex of measurements for improving the vital 
condition of trees and bushes.  
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Введение. Развитие современного демократического общества невозможно без обес-

печения тесного взаимодействия систем прав и свобод человека с принципами и нормами 
биоэтики. 

В настоящее время мировая тенденция развития современного здравоохранения, 
биомедицинских технологий и научных исследований неотъемлемо связана с контролем 
над соблюдением этических норм и прав человека. Обобщая научные, общественные и 
религиозные взгляды, национальные особенности, традиции они создают совокупность 
национальных принципов, норм и правил, которые соблюдают в своей профессиональной 
деятельности медработники.  

Ядром концепции прав человека является стремление защищать человеческое досто-
инство всех людей. Биоэтика ставит человека в центр внимания, основываясь на ува-
жении к жизни и достоинству каждого человека, интересы которого должны быть выше 
интересов науки и общества [5].  

 Ориентация на охрану здоровья народа и обеспечение условий, позволяющих до-
стойно существовать, является показателем нравственной политики государства и одним 
из важнейших условий его сохранения и развития. 

Общество в целом и каждый человек в частности должны быть заинтересованы в том, 
чтобы их соблюдение регулировалось законом и жестко контролировалось. Реализация 
права на здоровье на всех уровнях общества предполагает осведомленность учреждений, 
которые занимаются продвижением этих прав человека. 

Проблемы биоэтики имеют глобальный характер и актуальны во всем мире, в том 
числе и в Республике Армения. Однако, гражданские и политические права при всей их 
важности не ощущаются сегодня гражданами Армении как жизненно важные. Проблемы, 
связанные с социально-экономическими правами, напротив, затрагивают каждого непо-
средственно и ощутимо, но помимо чисто юридических сложностей, их реализация зави-
сит в основном от экономических, а не юридических факторов. Положение еще более 
усугубляется низким уровнем правовой грамотности граждан в этой области. В этом све-
те существует мнение, что биоэтика – это удел богатых стран с развитой инфраструкту-
рой в системе здравоохранения. Конечно, отрицать влияние экономического уровня жиз-
ни на мораль общества было бы не верно. Не будем обсуждать, какие факторы являются 
определяющими этический уровень общества в целом и отдельных его членов, очевидно 
другое: соблюдение биоэтических принципов в биомедицинских исследованиях и врачеб-
ной практике способствует повышению авторитета медицинской науки и здраво-
охранения, а также защищает права и достоинство всех участвующих сторон. 

 Новые этические проблемы требуют как нравственной решимости, так и профессио-
нальной строгости суждения, где моральный выбор сопряжен со знанием предмета. 
Биоэтика представляет собой новую, внутри себя многообразную область знания и 
общественной практики, возникающую на стыке этики и других конкретных форм науч-
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но-практической деятельности. Она тесно соприкасается и отчасти совпадает с профес-
сиональной этикой, но отнюдь не тождественна ей. Появление биоэтики, сменившей 
медицинскую этику и деонтологию, в определенной степени связано с преодолением 
патерналистической парадигмы врачевания. Расширение прав пациента, абсолютизация 
принципа автономии личности – всё это дало возможность пациенту не только 
участвовать в принятии решений в отношении собственного здоровья, но и вообще 
отказаться от лечения. Следствием абсолютизации принципа автономии пациента 
являются дискуссии и принятые в некоторых странах законы, разрешающие эвтаназию. 
Идея расширения прав пациента, признания его автономии возникла после Нюрнберг-
ского процесса, когда были раскрыты чудовищные и массовые медико-биологические 
эксперименты над узниками концлагерей. Данные эксперименты проводились без согла-
сия испытуемых, зачастую смерть человека планировалась. Нюрнбергский кодекс, Хель-
синская Декларация и конвенция Совета Европы «О правах человека и биомедицине» 
демонстрируют необходимость этического и правового регулировании медико-биологи-
ческих экспериментов на человеке и защиты прав личности [2]. 

Биоэтика является наиболее развитой областью взаимодействия этики и техники, в 
рамках которой рассматриваются вопросы, связанные с различными стадиями жизни 
человека. Это такая область знания и поведения, которая имеет дело с практическими 
моральными проблемами, носящими пограничный и открытый характер, включая во-
просы о жизни и смерти, ценности жизни, пределах автономии личности. Так, в ее 
контексте рассматриваются моральные дилеммы, относящиеся к началу человеческой 
жизни, а именно: аборт, экстракорпоральное оплодотворение, фетальная терапия, экс-
перименты с зародышами, генная терапия и евгеника. Применение высокотехнических 
средств «искусственное сердце» и «искусственные легкие» для продления жизни ставит 
проблему установления факта смерти и проблему трансплантации органов. В этой связи 
тема ответственности в биоэтике приобретает экзистенциальное значение. 

Однако на данный момент тема ответственности в биоэтике сводится либо к ее юриди-
ческому содержанию, либо к понятию вины, наказания. С нашей точки зрения, редукция 
ответственности в проблеме врачебных ошибок и наказания не способствует решению тех 
проблем, которые порождены массовым внедрением техники в медицинскую практику. 
Фактически такое понимание ответственности оставляет нас на позициях прежней 
традиционной медицинской этики, где вся этическая проблематика была сосредоточена на 
правах и обязанностях врача. Между тем в биоэтике доминирующее положение занимает 
принцип автономии личности, следовательно, возникает необходимость переосмысления 
ответственности, выявления ее роли и места в рамках данной дисциплины. 

Понятие ответственности – это понятие «отношения», связывающее как минимум 
три гетерономные сферы: субъект, объект и инстанцию. Основанием ответственности 
в истории этики было определенное понимание свободы человека. Выбор, который со-
вершает личность, принимая одну из альтернатив, неразрывно связан с его ответст-
венностью за этот выбор и его последствия. В этике можно встретить разные позиции 
по поводу соотношения меры свободы и ответственности человека. В этическом во-
люнтаризме, напротив, утверждается, что человек абсолютно свободен в своих мораль-
ных решениях и должен поступать в соответствии с собственной волей. Отсюда пря-
мой путь к отказу от нравственных норм, а следовательно, и от ответственности. Но 
существуют и промежуточные позиции. Так, Аристотель различал действия по неве-
дению, результаты, которых было принципиально невозможно предположить, за кото-
рые человек не несет ответственность, и действия в неведении, совершенные в со- с-
тоянии, за которое сам субъект действия несет ответственность. В приложении к сов-
ременной ситуации отсутствие компетенции медицинского работника становится таким 
же состоянием неведения, как и опьянение. Неслучайно во многих этических кодексах 
содержится требование к специалистам соглашаться с выполнением только той ра-
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боты, в которой они достаточно компетентны. Получение таких знаний и развитие 
способностей являются предметом ответственности личности перед самим собой. 

Однако проблема последствий в медицинской практике является одной из центральных. 
В свете возрастающей технизации жизненного мира человека в ХХ в. была 

обозначена идея создания новой концепции ответственности, призванная сдержать не-
гативные последствия техногенной деятельности человечества. Это концепция ответст-
венности, обозначенная в литературе как «предотвращающая», «проспективная», 
должна соответствовать новым масштабам человеческой деятельности, учитывать 
отдаленные трудно предсказуемые последствия коллективной технической практики, 
быть ориентированной на сохранение природы, человечества, его будущего. Основа-
нием переосмысления явилось новое отношение человека к возможностям его собст-
венной свободы, которую ему дает техника. Новая степень свободы, существующая 
также и в свободе разрушения всего живого, выходит за рамки традиционных норм и 
ценностей, тем самым актуализируя вопрос о масштабах и формах ответственности 
человечества в техногенном мире. Аналогом идеи проспективной ответственности в 
биоэтике является принцип «делай благо». Данный моральный закон направлен на 
активное предотвращение любого вреда, который врач в состоянии предотвратить, будь 
то боль, страдание, смерть пациента. Тем не менее, принцип «делай благо» – это 
моральный идеал, нежели моральное обязательство [3]. 

В этической же традиции сфера ответственности распространялась на последствия 
человеческой деятельности в обозримой перспективе. Вследствие этого понятие ответ-
ственности рассматривалось как моральная обязанность перед настоящим и прошлым. 
Данная концепция ответственности – это концепция «человека-виновного», носящая 
ретроспективный характер. Идея ретроспективной ответственности может быть пред-
ставлена в отношениях «врач и пациент». Так, Роберт Витч выделяет четыре модели 
таких взаимоотншений: техническую, патерналистическую, коллегиальную, контрактную 
[1]. Если обратиться к модели технического типа, то проблема ответственности медика 
лишена смысла, поскольку эта модель отношений репрезентирует врача как ученого-
прикладника. В рамках данных отношений фактически нет морального измерения. 
Моральные отношения возникают тогда, когда существует субъект этих отношений, од-
нако в модели технического типа врач относится к пациенту как к безличному меха-
низму. Статус пациента приравнен к объекту, его субъективные предпочтения рас-
сматриваются в категориях «ошибочное», «ложное». Данный подход опирается на пози-
тивистское представление о науке, где ученый должен быть «беспристрастным», сво-
бодным от моральных ценностей, медицинское знание – это ценностно-нейтральное 
знание. Для такого ученого-врача человеческий организм является сложноорганизо-
ванной по определенным законам системой, где болезнь – это поломка какого-либо 
механизма и, соответственно, лечение также является технической процедурой. Врач при 
лечении опирается на объективные признаки: биохимические показатели, артериальное 
давление. Таким образом, медик не несет какой-либо ответственности за свои действия, 
поскольку он руководствуется объективными знаниями. Тем не менее это не так: ученый-
медик не может быть свободен от собственных предпочтений и интересов. Экстраполя-
ция позитивистского подхода на человеческий организм, сведение его только к физиоло-
гическому бытию отчасти стало причиной бесчеловечных медико- биологических экспе-
риментов в фашистской Германии. 

Другая модель отношений, которую выделяет Р. Витч, – это патерналистическая, где 
формируются иные отношения врача и пациента, основанные на родительской заботе 
о пациенте, где проповедуется принцип «не навреди». Данная модель отношений в 
моральном измерении является прогрессивной, нежели техническая, поскольку здесь 
важны такие понятия, как«милосердие», «справедливость», «забота» и т.д. Тем не 
менее в данной модели понятие ответственности носит асимметричный характер. 
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Взаимоотношени врача и пациента неравноправны, сам врач определяет, что является 
благом для пациента. В такой ситуации ответственность полностью возлагается на 
врача. Между тем асимметричный характер отношений между врачом и пациентом ве-
дет и к узкой трактовке ответственности, пониманию ее как вины, наказания. И по-
скольку возникновение биоэтики во многом связано с расширением прав и автономии 
пациента, патерналистический подход является нарушением принципа автономии. В 
том случае, когда человек сам способен принимать решения и брать на себя ответствен-
ность за выбор, патернализм недопустим [7]. 

Коллегиальная модель отношений призвана максимально реализовать принцип авто-
номии пациента, а следовательно, отношения врача и пациента – это отношение равно-
правных партнеров. Здесь ответственность не возлагается на плечи одного врача, а 
распределяется между этими равноправными субъектами. Врач несет ответственность за 
предоставление всей правдивой информации о состоянии здоровья пациента, вариантах 
лечения, прогнозе развития заболевания, возможных осложнениях. Поскольку пациент 
находится в равных отношениях с врачом, он имеет право на свободный выбор и уважи-
тельное отношение к этому выбору со стороны врача. Таким образом, пациент также 
принимает на себя ответственность за собственный выбор, тем самым реализуя принцип 
автономии личности. Однако в реальности достижение партнерских отношений между 
врачом и пациентом невозможно. 

Согласно Р. Витчу, только в контрактной модели отношений возможна реальная 
реализация принципа автономии [1]. С нашей точки зрения, данная модель отношений 
позволяет говорить об ответственности, как врача, так и пациента. Контрактная модель 
схожа с коллегиальной, однако здесь учитываются изначальное неравенство врача и паци-
ента и отношения выстраиваются на определенных выгодных пациенту условиях. В рам-
ках контрактной модели появляется возможность вести речь об ответственности не 
только медицинского работника, но и пациента. Контрактная модель предполагает 
принятие решений самим пациентом, предусматривает активное участие пациентов, что 
по большому счету выражено в доктрине информированного согласия пациента и ее 
логического следствия – права на отказ от лечения. Информированный отказ, особенно 
в случае приятия решений относительно жизне поддерживающего или продлевающего 
смерть лечения, представляет собой пример, как пациенты принимают на себя ответст-
венность за свои действия. Однако идея ответственности пациента имеет ряд сложностей. 
Прежде всего, возникает вопрос: когда и при каких условиях мы могли бы возложить 
ответственность на пациента? Как подчеркивает М. Келли, выражение «ответственный 
пациент» легко подменить выражением «послушный пациент», и тем самым возвратиться к 
патернализму [4]. Ответственность пациента не может быть ответственностью «человека-
виновного», которого следует наказать. Обвинять пациента в его заболевании, отказывать 
ему тем самым в лечении не имеет смысла. Так, М. Келли настаивает, что ответственность 
пациента должна опираться не на наказание, а должна быть основана на поощрении и 
предвидении возможных последствий в будущем. Иначе говоря, в отношении пациента 
приемлема ответственность, направленная на предотвращение или избегание негативных 
последствий в будущем. Однако М. Келли отмечает, что ответственность пациента носит 
всегда ограниченный характер в силу того, что сохраняется фундаментальное неравенство 
между врачом и пациентом, врач владеет большей информацией, специальной подготовкой 
и т.д. Исследователь подчеркивает преимущество профессиональной ответственности 
врача, позволяющей с ее точки зрения защищать от необязательности и халатности. Таким 
образом, по М. Келли, в сферу ответственности врача входит информирование пациента, 
обеспечение понимания данной информации пациентом, уважение и поддержка со стороны 
врача свободного выбора пациента [4]. Вместе этим исследователь фактически признает 
преимущество ретроспективной ответственности перед проспективной. 
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Действительно, можно согласиться, что проспективная ответственность пациента но-
сит ограниченный характер и ответственность врача выше, чем ответственность пациента. 
Однако всё меняется, когда речь идет о фундаментальных медико-биологических иссле-
дованиях, последствия, применения которых на практике может носить непредсказуемый 
и долгосрочный характер. Генная терапия, евгеника, перспектива клонирования человека 
затрагивают общезначимые проблемы, касающиеся самого личностного бытия индивида, 
его автономии и будущих поколений. Такая область исследований, как генная инжене-
рия, уже сейчас ставит вопрос о целостности природы человека, вселяет страх перед воз-
можной материализацией ее в генно-инженерный продукт. Так, Ю. Хабермас отмечает, 
что «генные исследования и генные технологии делают любую физическую основу, «ко-
торой мы являемся по природе», относительной [6]. 

Возникновение этики ответственности в ХХ в. было связано с проблемой сохранения 
моральности в условиях анонимного техногенного мира, однако развитие биотехноло-
гий ставит под сомнение возможность, как ответственности, так и любой моральной 
способности человека. В современном мире человек оказался в ситуации, когда стирает-
ся категориальное различие между субъективным и объективным, естественно выросшим 
и искусственно сделанным в тех областях, которые прежде ему были недоступны. С точки 
зрения Ю. Хабермаса, биотехнологические манипуляции природой человека ставят под 
само условие нашей возможности «быть самими собой» [6]. В какие тона ни были бы 
окрашены перспективы будущего человечества, мы должны признать, что действительно 
генетика имеет дело с новым способом воздействия и вмешательства в природу человека. 
Так, Г. Йонас отмечает: «В случае неживой материи производитель перед лицом пассив-
ного материала является единственным деятелем. Но когда мы имеем дело с живыми 
организмами, то одна деятельность встречается с другой.  

Поскольку генетические вмешательства затрагивают будущие поколения, то идея 
ретроспективной ответственности, которая действует в отношениях «врач–пациент», ста-
новится ограниченной. Вмененная ответственность, относящаяся к совершенным по-
ступкам, порождающая чувство вины, бессильна в отношении отдаленных во времени 
последствий.  

Таким образом, в биоэтике моральные требования к деятельности субъекта формули-
руются исходя из необходимости зафиксировать специфические формы ответствен-
ности. Ответственность является выражением сáмого серьезного отношения человека к 
другим людям, которые зависят от его решения, а его обязательность в их отношении 
можно проконтролировать через утверждение моральной нормы, имеющей предупреди-
тельный или ограничительный характер.  

В свете выше сказанного, чтобы занять свое место в общей системе прав человека, 
биоэтика не должна являться и не должна оставаться областью вовлечения одних только 
специалистов, экспертов, но и и призвана стать предметом общественного внимания и 
общепринятым элементом социальных отношений. 

 
 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Витч Р. Модели моральной медицины в эпоху революционных изменений // 
Вопросы философии. – 1994, №3. – С.7-17  

2. Давтян С.А. // Биоэтика, Ереван, 2013, с. 47-63, 219-222  
3. Йонас Г. Принцип ответственности. Опыт этики для технологической цивили-

зации /Пер. с нем. И.И. Маханькова. М.: Айрис-Пресс, 2004. – 480 с.  
4. Келли М. Границы ответственности пациента // Бюллетень сибирской медици-

ны. – 2007. – №9. – С.67-78  



169 
 

5. Платонова А. Биоэтика, ответственность и нравственность // К.: Мысль, 1995. – 
С.189-216  

6. Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. М., 2009. – С.144  
7. Beachamp T.C., Childress J.R. Principles of Biomedical Ethics. – Forth Edition. 

Oxford University Press, NY, Oxford, 1994 
 

 
ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԸ 

ԲԻՈԷԹԻԿԱՅՈՒՄ 
 

Ս.Հ. Դավթյան(1), Կ.Տ. Ղազարյան(2), Ա.Հ. Ջոհարյան(3) 
 

ԵՊԲՀ, UNESCO-ի Բիոէթիկայի ամբիոնի միջազգային ցանցի հայկական 
մասնաճյուղ (վարիչ)(1), 

Բիոէթիկայի զարգացման ընկերություն (նախագահ)(2), (անդամ)(3) 
 

Բանալի բառեր՝ բարոյական պարտականություն, պատասխանատվություն, 
պատերնալիզմ, վոլյունտարիզմ, սկզբունք, ինքնիշխանություն 

 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
 

Հոդվածում ներկայացվում են բարոյական պատասխանատվության և պարտակա-
նության սոցիալ-փիլիսոփայական վերլուծությունները, բժիշկ–հիվանդ հարաբերու-
թյունների տիպերը, անտիկ և ժամանակակից մտածողների (Արիստոտել, Քելլի, 
Հաբերմաս, Վիչ, Յոնաս և այլք) հայեցակարգերը, դատողությունները: 

 
 

THE PROBLEM OF MORAL AND LEGAL RESPONSIBILITY IN BIOETHICS 
 

S.H. Davtyan(1), K.T. Gazaryan(2), A.H. Joharyan(3) 
 
 

YSMU, Armenian Unit of International Network of UNESCO Chair in Bioethics (Head)(1), 
The Association of Bioethics Development (President)(2), (Member)(3) 

 
Keywords: moral obligations, responsibility, paternalism, voluntarism, principle, authonomy 
 
SUMMARY 
  

In this article we present social-philosophical analyses the problems of moral obligations 
and responsibilities as well types of physician–patient relationship. The ideas, conceptions 
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Введение. В последние десятилетия отмечается значительный рост грибковых забо-

леваний [1]. Это связано со многими факторами и, в частности, с широким применением 
в медицинской практике антибиотиков широкого спектра действия, гормонов, иммуно-
депрессантов и других групп лекарственных средств. В связи с тенденцией к росту 
грибковых заболеваний, развитием устойчивости возбудителей к антигрибковым препа-
ратам, выявлением видов грибов, ранее считавшихся непатогенными, возросла потреб-
ность в эффективных противогрибковых средствах [1-3]. До появления в медицинской 
практике антимикотиков для лечения микозов использовали антисептики и калия йодид. 
Противогрибковые средства (антимикотики) – лекарственные средства, обладающие 
фунгицидным или фунгистатическим действием и применяются для профилактики и 
лечения микозов. В соответствии с химическим строением противогрибковые средства 
классифицируют как полиеновые антибиотики; производные имидазола и триазола; 
аллиламины; эхинокандины и препараты других групп. Азолы имеют широкий спектр 
противогрибкового действия, оказывают преимущественно фунгистатический эффект в 
отношении большинства возбудителей поверхностных и инвазивных микозов, включая 
Candida spp. (в т.ч. Candida albicans, Candida tropicalis), Cryptococcus neoformans, 
Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Blastomyces dermatitidis, Paraccoccidioides 
brasiliensis. Самый широкий спектр действия среди пероральных антимикотиков имеют 
вориконазол,флюконазол и итраконазол [4-6].  

Актуальность. Разработка и внедрение в практическую медицину новых высокоэф-
фективных антимикробных препаратов и антимикотиков, способных ингибировать фор-
мирование лекарственной устойчивости является актуальной задачей современной 
микробиологии и молекулярно-клеточной биологии. В сязи с этим огромный интерес 
представляет исследование антигрибковых свойств химических соединений из класса 
интерполимерных комплексных соединений йода (Арменикум) [7]. Доклинические 
исследования показали, что универсальная неспецифическая антибиотическая активность 
Арменикума проявляется на ДНК- и РНК-содержащих вирусах человека и животных, 
антибиотикоустойчивых, антибиотикочувствительных патогенных бактериях, грибках, 
простейших и их цистах. Изучение механизмов антимикробного действия Арменикума 
показало, что препарат в организме усиливает внутриклеточную гибель бактерий в соста-
ве фаголизосом нейтрофилов и моноцитов путем стимуляции высвобождения целого 
ряда эндогенных антимикробных субстанций, включая интермедиаты активной формы 
кислорода, оксида азота и так называемых галидов [8,9].  

Цель и задачи. Целью настоящего исследования явилось исследование антимикоти-
ческого эффекта Арменикум на азол-резистентные штаммы грибков и выяснение 
возможности реверсии фенотипа резистентности грибов рода Candida albicans к анти-
грибковым препаратам флюконазол и вориконазол.  
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Материалы и методы 
В работе были использованы штаммы грибков рода Candida albicans NCTC 885-653 

Candida albicans ATCC 10231; антигрибковые препараты (АГП) – флюконазол (Pfizer), 
вориконазол (субстанция, ООО Ликвор), Арменикум (концентрат для вив инфузий, ЗАО 
Арменикум), амфотерицин Б (Amphocil, Torrex chiesi), а также питательные среды 
CASOAgar, Sabouraud 4% Glucose-Agar (ROTH), Sabouraud Dextrose Agar (Microgen), 
Antibiotic Assay Medium N19 (SIGMA) и Soya-bean Casein Digest Medium (HIMEDIA). 

Определение минимальной ингибирующей концентрации (МИК). МИК определяли ме-
тодом двукратных серийных разведений в бульоне [10,11]. Тестирование проводили в 
обьеме 1 мл каждого разведения АГП с конечной концентрацией исследуемого микроор-
ганизма примерно 5×103-104

.
 Рабочий раствор АГП готовили из основного раствора с 

использованием жидкой питательной среды. Рабочий раствор в количестве 0,5 мл вноси-
ли в первую пробирку, содержащую 0,5 мл бульона и процедуру повторяли для всего ря-
да разведений. Из последнего ряда 0,5мл бульона удаляли с целью получения ряда про-
бирок с растворами АГП-ов, концентрации которых отличаются в соседних пробирках в 
2 раза. Готовили смыв с поверхности агара 0,9%-раствором NaCl 48 часовой культуры 
исследуемых штаммов и определяли титр смыва методом титрования на плотной пита-
тельной среде. По 0,5 мл инокулюма вносили в каждую пробирку, содержащую по 0,5 мл 
соответствующего разведения АГП, и в одну пробирку с 0,5 мл питательного бульона без 
АГП ("отрицательный" контроль). Пробирки инкубировали в термостате при температу-
ре 33оС в течение 48 ч. Для определения наличия роста микроорганизма пробирки с 
посевами просматривли в проходящем свете. Рост культуры в присутствии АГП сравни-
вали с референтной пробиркой ("отрицательный" контроль), содержащей исходный 
инокулюм и хранившейся в холодильнике. МИК определяли по наименьшей концент-
рации АГП, которая подавляет видимый рост микроорганизма. С целью подтверждения 
визуального определения МИК, из пробирок с видимым отсутствием роста делали 
высевы по 10 мкл и 100 мкл в чашки Петри с твердой питательной средой. За МИК 
принимали минимальную концентрацию АГП, в присутствии которой произошло угне-
тение роста тестируемого микроорганизма [10,11]. 

Культивирование в присутствии АГП и получение генераций. После определения 
МИК тест-штаммы культивировались в жидкой питательной среде в присутствии АГП 
(1/25 от МИК) с целью поддержания резистентности культур. Условия инкубации не из-
менялись. Продолжительность генерации 48 часов. Исследовали каждую пятую генера-
цию. По окончании срока инкубации из каждой пробирки с соответствующей культурой 
делали посев в пробирку с разведенным питательной средой АГП (смена генерации) и 
высев штрихом на плотную питательную среду с целью изучения морфологии колоний.  

Определение фракционной ингибирующей концентрации (ФИК). ФИК определяли 
методом двукратных серийных разведений в бульоне.Тестирование проводили в обьеме 1 
мл каждого разведения АГП (Aмфотерицин В и Арменикум) с конечной концентрацией 
исследуемого микроорганизма примерно 5×103-104. Питательный бульон для определения 
чувствительности разливали по 0,5 мл в каждую пробирку (за исключением первой), 
одну пробирку использовали для постановки "отрицательного" контроля. Рабочий 
раствор АГП готовили из основного раствора с использованием жидкой питательной сре-
ды в удвоенной концентрации (2×МИК). Проводили процедуру титрования до получения 
ряда разведений АГП, с концентрацией МИК, 1/2×МИК, 1/4×МИК и 1/8×МИК). Рабочий 
раствор АГП1 (флюконазол и вориконазол) готовили из основного раствора с использова-
нием 0,9%-раствора NaCl. Концентрация испытуемого раствора АГП1 соответствовало 
4×МИК. Из испытуемого АГП1 готовили ряд с двукратным разведением с МИК соответ-
ствующего АГП1. Готовили смыв с поверхности агара 0,9% раствором NaCl 48 часовой 
культуры исследуемых штаммов. По 0,25 мл инокулюма вносили в каждую пробирку, 



172 
 

содержащую по 0,5 мл соответствующего разведения АГП и 0,25 мл АГП1, и в одну 
пробирку с 0,5 мл питательного бульона без АГП ("отрицательный" контроль). в плотной 
питательной среде определяется реальный титр инокулята. Пробирки инкубировали в 
термостате при температуре 33оС в течение 48 ч. ФИК и ФИКindex расчитываются по 
следующим формулам:  

 

ФИКindex = ФИК1+ФИК2 ФИК1=МИК1+2/МИК1 и ФИК2=МИК1+2/МИК2 [10,11]. 
Результаты и обсуждение. С целью поддержания свойств резистентности Candida 

albicans (штаммы NCTC-885-653 и ATCC-10231), а также для выявления стабильности 
исходной резистентности культур проводили длительное культивирование штаммов в 
среде с постоянным содержанием флюконазола и вориконазола в концентрации 1/25 от 
МИК, к которым они обладали первоначальной устойчивостью (согласно паспортным 
данным ATCC). С этой целью в ходе исследований были определены МИК флюконазола 
и вориконазола по отношению грибов рода Candida albicans (табл. 1) в течение 20 гене-
раций. Как следует из представленных данных, штаммы Candida albicans, культивируе-
мые в отсутствии АГП, обладают резистентностью к флюконазолу и вориконазолу в раз-
ной степени; так Candida albicans NCTC 885-653 обладала большей резистентностью к 
флюконазолу, чем к вориконазолу. В то же время штаммы Candida albicans NCTC-885-
653 и ATCC-10231, культивируемые в течение 20 генераций при постоянном присутст-
вии флюконазола или вориконазола, обладали сходной резистентностью к АГП (табл. 1).  

 
 Таблица 1  

МИК флюконазола и вориконазола по отношению к грибам рода Candida albicans 
 

Условия 
культивиро-

вания 
Генерация Тест-культура  

Candida albicans 
Флюконазол 

(мкг/мл) 
Вориконазол 

(мкг/мл) 

Контроль 1-20 
NCTC 885-653 > 500  125 
ATCC 10231 > 500  > 250 

Вориконазол 1-20 
NCTC 885-653 > 500  > 250 
ATCC 10231 > 500  > 250 

Флюконазол 1-20 
NCTC 885-653 > 500  250 
ATCC 10231 > 500  > 250 

 
Интересно отметить, что наблюдаемая стабильность резистентности к флюконазолу и 

вориконазолу у грибов рода Candida albicans не отражается на их чувствительности к 
Арменикуму и амфотерицину. Так, МИК Арменикума как по отношению к более устой-
чивому Candida albicans NCTC 885-653, так и к чувствительному штамму оказался 
одинаковым (табл. 2). Штаммы Candida albicans NCTC-885-653 и ATCC-10231, культи-
вируемые в течение 20 генераций при постоянном присутствии флюконазола или ворико-
назола, проявляли дифференциальную чувствительность к Арменикуму. 

Как следует из представленных в таблице 2 данных, штаммы Candida albicans, 
культивируемые в отсутствии АГП или при постоянном присутствии вориконазола 
обладают высокой чувствительностью к амфотерицину В. При этом более чувствитель-
ным оказался штамм Candida albicans NCTC 885-653. Candida albicans ATCC-10231, 
культивируемые в течение 20 генераций при постоянном присутствии флюконазола 
обладали выраженной резистентностью к амфотерицину В (табл. 2).  
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Таблица 2  
МИК амфотерицина В и Арменикума по отношению к грибам рода Candida albicans 

Условия 
культивирования Генерация Тест-культура 

Candida albicans 
Амфотерицин 

(мкг/мл)  
Арменикум 

(мкг/мл) 

Контроль 1-20 NCTC 885-653 0,125  1100  
ATCC 10231 0,25  1100  

Вориконазол 1-20 NCTC 885-653 0,125  1100  
ATCC 10231 0,25  2200  

Флюконазол 1-20 NCTC 885-653 0,125  2200  
ATCC 10231 > 500  1100  

 
Комбинированное воздействие преператов Арменикума и амфотерицина В на 

резистентные к флюконазолу и вориконазолу штаммы Candida albicans NCTC-885-653 и 
ATCC-10231 исследовали методом определения МИК и ФИК, а также индекса фракционного 
ингибирования роста грибков. Следует отметить, что значение индекса фракционного 
ингибирования в пределах 0,1-2 свидетельствует о высокой эффективности комбини-
рованного воздействия препаратов, в то время как значение этого параметра больше 2 или 
равной 0 – отражает низкую эффективность или полное отсутствие сочетанного воздействия 
на рост грибков. Результаты проведенных исследований представлены в таблицах 3 и 4.  

Таблица 3  
Комбинированное воздействие преператов Арменикума, вориконазола, флюконазола и 

амфотерицина В на резистентные к флюконазолу и вориконазолу штаммы  
Candida albicans NCTC-885-653. 

Комбинация 
АГП 

Контроль Флюконазол Вориконазол 
MИК  

мкг/мл 
ФИК  

мкг/мл 
ФИК 
инд.  

MИК  
мкг/мл 

ФИК  
мкг/мл 

ФИК 
инд.  

MИК  
мкг/мл 

ФИК  
мкг/мл 

ФИК 
инд.  

Арменикум + 
Флюконазол 550/500 0,5/< 1 < 1,5 550/500 0,25/< 1 < 1,25 1100/500 1/< 1 < 2 
Арменикум + 
Вориконазол 550/125 0.5/< 1 < 1,5 <275/250 < 0,125/1 < 1,25 275/250 0,25/< 1 < 1,25 

Амфотерицин B  
+ Флюконазол 0,125/500 1/< 1 < 2 0 0 – 0 0 – 

Амфотерицин B  
+ Вориконазол 0,125/125 1/< 1 < 2 0,01/250 0,125/< 1 < 1,125 0.03/250 0,25/< 1 < 1,25 

 

Таблица 4  
Комбинированное воздействие преператов Арменикума, вориконазола, флюконазола и 

амфотерицина В на резистентные к флюконазолу и вориконазолу штаммы  
Candida albicans ATCC-10231 

Комбинация 
АГП 

Контроль Флюконазол Вориконазол 
MИК  

мкг/мл 
ФИК  

мкг/мл 
ФИК 
инд.  

MИК  
мкг/мл 

ФИК  
мкг/м

л 

ФИК 
инд.  

MИК  
мкг/мл 

ФИК  
мкг/мл 

ФИК 
инд.  

Арменикум + 
Флюконазол 137,5/500 0,125/< 1 < 1,125 1100/500 1/< 1 < 2 1100/500 1/< 1 < 2 
Арменикум + 
Вориконазол <137,5/250 < 0,05/1 < 1,5 1100/250 1/< 1 < 2 275/250 0,125/< 1 < 1,125 
Амфотерицин B  
+ Флюконазол 0,06/500 0,25/< 1 < 1,25 0 0 – 0 0 – 

Амфотерицин B  
+ Вориконазол 0,03/250 0,125/< 1 < 1,125 0 0 – 0,12/250 0,5/< 1 < 1,5 
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Из представленных в таблицах 3 и 4 данных следует, что сочетанное воздействие Ар-
меникума с вориконазолом и флюконазолом на резистентные штаммы Candida albicans, 
культивированные в отсутствии селективных агентов в течение 20 генераций, оказывает 
выраженный антигрибковый эффект (индекс фракционного ингибирования находив в 
пределах 1.125-1.5). Сходные результаты были получены при изучении сочетанного 
воздействия амфотерицина В с вориконазолом и флюконазолом на контрольные штаммы 
Candida albicans. Следует отметить также, что сочетанное воздействие Арменикума с 
вориконазолом и флюконазолом на штаммы Candida albicans, культивированные при по-
стоянном присутствии флюконазола или вориконазола в течение 20 генераций, также 
оказывает выраженный антигрибковый эффект (индекс фракционного ингибирования 
находив в пределах 1.125-2). Однако, в этих условиях сочетанное воздействие амфотери-
цина В с флюконазолом не проявляет антигрибковый эффект по отношению к резис-
тентным штаммам Candida albicans NCTC-885-653 и ATCC-10231, культивируемым в 
присутствии флюконазола и вориконазола в течение 20 генераций. Сочетанное воздейст-
вие амфотерицина В с вориконазолом также не проявляет антигрибковый эффект по 
отношению к резистентным штаммам Candida albicans ATCC-10231, культивируемым в 
присутствии флюконазола в течение 20 генераций.  

Выводы. Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, 
что Арменикум как в отсутствии, так и в присутствии антигрибковых препаратов проявляет 
выраженную противогрибковую активность по отношению к азол-резистентным штаммам 
Candida albicans, что, по-видимому свидетельствует о возможности индукции реверсии 
фенотипа резистентности грибков к антимикотикам под влиянием препарата Арменикум. 
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ԱՐՄԵՆԻԿՈՒՄԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ CANDIDA 

ALBICANS ՑԵՂԻ ԱԶՈԼ-ԿԱՅՈՒՆ ՇՏԱՄՆԵՐԻ ՆԿԱՄԱՄԲ  
IN VITRO ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 
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Ն.Գ. Գրիգորյան(2), Ա.Մ. Բարսեղյան(2) 

 

ՀՀ ԱՆ Ա.Բ. Ալեքսանյանի անվ. համաճարակաբանության, վիրուսաբանության և 
բժշկական մակաբուծաբանության ԳՀԻ(1); 

ՀՀ ԱՆ Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոն(2) 
 
Բանալի բառեր: Արմենիկում, նվազագույն արքելքային կոնցենտրացիա, ֆրակցի-

ոն արքելքային կոնցենտրացիա, ֆլուկոնազոլ, որիկոնազոլ 
 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
 

Ուսումնասիրվել է Արմենիկումի հակամիկոտիկ ազդեցությունը Candida albicans 
ցեղի սնկերի ազոլ-կայուն շտամների վրա և ռեզիստենտության ֆենոտիպի ռևեր-
սիայի հնարավորությունը ֆլուկոնազոլ և որիկոնազոլ հակաբիոտիկների նկատ-
մամբ: Այդ ուսումնասիրությունների արդյունքները ցույց են տալիս, որ Արմենիկումը 
ինչպես ֆլուկոնազոլի և որիկոնազոլի բացակայությամբ այնպես էլ ներկայությամբ 
օժտված է ընդգծված հակասնկային ազդեցությամբ Candida albicans ցեղի ազոլ 
կայուն շտամների նկատմամբ, որը վկայում է Արմենիկումի ազդեցուցյամբ սնկերի 
մոտ հակամիկոտիկ ռեզիստենտության ֆենոտիպի ռևերսիայի ինդուկցիայի 
հնարավորության մասին:  
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SUMMARY 
 
The paper discusses the antimycotic effect of Armenicum on azole-resistant stamms of fungi 

and the possibility of reversion of phenotype resistance of Candida albicans fungi to antifungal 
drugs fluconazole and voriconazole. The results of the investigation reveal that Armenicum 
exhibits pronounced antifungal activity against azole-resistant Candida albicans stamms both in 
the absence and in the presence of fluconazole and voriconazole, which apparently suggests the 
possibility of inducing phenotypic resistance reversion of fungi to antimycotics under the 
influence of Armenicum. 
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В тропической патологии человека особое место занимают лейшманиозы – группа 

трансмиссивных заболеваний протозойной природы, возбудителями которых являются 
лейшмании, паразитические простейшие, проходящие амастиготную и промастиготную 
форму развития. По данным Всемирной организации здравоохранения лейшманиозы 
встречаются, примерно в 88 тропических, субтропических странах, а также на юге евро-
пейского континента, где регистрируется 12 миллионов больных лейшманиозами. Риску 
инфицирования подвергаются 350 млн человек. По экспертным оценкам ежегодно в мире 
регистрируется 2 млн новых случаев висцерального, кожного и кожно-слизистого форм 
заболевания [11,12]. Особой тяжестью течения отличается висцеральный лейшманиоз. 

В краевой инфекционной патологии Армении лейшманиозы исторически занимают 
особое место. В прошлом в Армении регистрировались, как висцеральный, так и кожный 
лейшманиозы. Впервые висцеральный лейшманииоз (ВЛ) в Армении был 
диагносцирован в 1912 г., а кожный лейшманиоз (КЛ) – в 1920г. [1,2]. С 1926 по 1975 
годы было зарегистрировано 919 больных. Случаи заболевания были отмечены в 62 
населенных пунктах 16 районов страны. Подавляющее большинство больных – дети до 
13 лет. Самым активным очагом считался г.Ереван, на окраинах которого было выявлено 
большинство больных (80,1%) [4]. В 1947г. впервые был отмечен случай ВЛ у больного в 
возрасте 23 лет [3]. Mестные случаи кожного лейшманиоза регистрировались в основном 
в Горисе и Капане [10]. 

 В 1920 г., с целью установления источника инфекции, в результате обследования 
собак были выявлены 3 больных животных. В дальнейшем высокая пораженность собак 
регистрировалась в г.Ереване, а также в семи селах пяти районов республики [9]. В 
указанных населенных пунктах, были установлены случаи заболевания среди населения. 

За период 1954-1970гг. обследовались 4109 животных: собаки (630), лисицы (36), 
нутрии (99), кошки (15), грызуны (3134), рептилии (173) и др. животные (22). Из 630 
собак, обследованных в 11 населенных пунктах, возбудители ВЛ были найдены у 24 
(3,8%), в 4 населенных пунктах, отмечались заболевания и у людей. Культура промасти-
гот была получена в посеве селезенки одной лисицы, а возбудитель идентифицирован 
как L.infantum. Согласно результатам исследований в условиях Армении основым 
резервуаром лейшманий в природе являются лисицы, шакалы и волки [5,6]. 

Уничтожение бродячих собак и борьба с москитами в Ереване, проведенные в 1954-
1955 гг., позаволили существенно снизить заболеваемость, особенно среди детского 
насления [7]. 

В 60-е годы ХХ столетия в странах СНГ в результате осуществления широкомасштабных, 
целенаправленных мероприятий на отлов и уничтожение больных собак, проведение 
противомоскитных обработок, массовые случаи висцерального лейшманиоза перестали 
регистрироваться. Последний случай ВЛ в Армении был зарегистрирован в 1969 г.  

В 1999г. после длительного перерыва, у 4-летнего ребенка из поселка Шнох Лорийского 
марза был диагносцирован ВЛ. Результаы энтомологическоих исследований, проведенные 
в поселке, установили наличие 3 видов москитов (P.papatasi – 30,2%, P.balcanicus – 25,6% 
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и P.kandelakii – 23,3%) . Согласно результатам энтомологических наблюдений в ряде 
регионов страны отмечается восстановление популяции переносчика [8]. 

Целью исследования является изучение экологических и эпидемиологических аспек-
тов лейшманиоза в новых социально-экономических условиях. Ставится задача уточнить 
видовой и количественный состав пререносчиков, оценить влияние климатических изме-
нений на ареал распространения заболевания и переносчиков висцерального лейш-
маниоза.  

Материал и методы. Изучались архивные материалы лечебно-профилактических 
учреждений, истории болезней больных висцеральным лейшманиозом, отчетные формы 
85. С целью паразитологической диагностики лейшманиоза, исследовались пунктаты 
костного мозга больных и лиц с подозрением на лейшманиоз, окрашенные по Романов-
скому, направляемые из лечебно-профилактических учреждений республики .  

С целью определения видового и количественного состава, мест выплода и сезонной 
динамики москитов проводился энтомологический мониторинг в г.Ереване, Сюникском, 
Араратском, Армавирском, Арагацотнском и Лорийском марзах. Количественный и 
видовой состав москитов определяли исключительно по окрыленным формам в течение 
сезона лета. Определение количественного и видового состава проводили в лаборатор-
ных условиях, основываясь на особенностях строения половых органов москитов. Видо-
вой состав флеботомусов определяли по сборам из помещений и из природных биотопов 
– щели, нишы, норы грызунов методом вылова на липкие листы.  

Для получения наиболее детальной информации об изменении климата и разработки 
сценариев в региональном масштабе использовались данные модели PRECIS (Providing 
Rеgional Climates for Impacts Studies), разработанные в Центре Хедли (UK MetOffice), с 
горизонтальным шагом (25×25 км).  

Результаты и обсуждение. С 1999 по 2013гг., в Армении были зарегистрированы 73 
случая ВЛ местного происхождения. Завоз случаев ВЛ в подавляющем большинстве 
осуществлялся из НКР.  

За 2004-2013гг. в НКР были зарегистрированы 82 случая ВЛ, из коих 90,2% дети в 
возрасте до 14 лет. В 2013г. был диагностирован случай КЛ. Случаи ВЛ преимущест-
венно регистрировались в Кашатаге, Гадруте и Степанакерте. Согласно данным энтомо-
логического мониторинга, на указанных территориях отмечается тенденция восстанов-
ления популяции переносчика. 

В Армении случаи ВЛ местного происхождения регистрировались преимущественно 
в Сюникском, Тавушском и Лорийском марзах. Систематические энтомологические на-
блюдения проводились в г.Ереване (ул.Айгедзор) и в природных биотопах по каньону 
р.Раздан. В г.Ереване 53,1% составляли москиты вида P.balcanicus, 29,8% – P.papatasi, 
15,0% – P.neglectus, и 2,1% – P.alexandri. В биотопах ущелья р.Раздан среднее обилие 
москитов на расставленных липучках составляло 1,7. Видовой состав представлен сле-
дующим образом: 28,7% – P.balkanikus, 27,2% – S.hadsoni pawlowskyi, 17,7% – P. 
alexandri, 16,2% – P. papatasi и 10,2% – P.nеglectus. 

При эпидемиологическом обследовании Мегринского района Сюникского марза было 
установлено наличие условий, благоприятствующих росту популяции москитов – пере-
носчиков висцерального лейшманиоза (наличие полуразрушенных нежилых помещений, 
большое количество бродячих собак и шакалов, являющихся источниками инфекции при 
детском висцеральном лейшманиозе). По данным энтомологических обследований поме-
щений различного типа и природных биотопов было выявлено 30,2 % – P.papatasi, 25,6% 
– P. balkanikus, 23,3% – P.kandelakii, 11,6 % – P.grimini, 9,3 % – S. hodsoni pavlowskyi.  

В Армавирском марзе при среднем обилии москитов (0,22) основными видом был 
P.papatasi.  

В Лорийском марзе (с. Шнох) основными видами москитов в помещениях были 
P.kandelakii, P.papatasi, P.balkanikus а в расщелинах скал – P.balkanikus при среднем 
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обилии москитов – 0,25. В Aраратском марзе (с.Двин) при обилии москитов (0,12) 
превалирующим видом был P.papatasi.  

В Арагацотнском марзе наблюдения проводились, как в помещениях (г.Aштарак), так 
и в природных биотопах ущелья реки Касах. Обилие москитов в условиях ущелья реки 
Касах не превышало 0,1 где был обнаружен один вид S.hodsoni pavlowskyi. В Аштараке 
обилие P.balkanikus достигло 2,4. В помещениях были выявлены: P.papatasi, P.kandelakii, 
P.grimmi, S.hodsoni pavlowskyi. Таким образом, по даннтым энтомологических 
наблюдениы нами был установлен разнообразный видовой состав москитов, с преоблада-
нием P.papatasi и P.balcanicus, которые являются основными переносчиками висцераль-
ного лейшманиоза в условиях Армении. 

Установлено, что изменения климата, в частности, потепление, способствует распро-
странению многих инфекционных и паразитарных заболеваний, например, лейшманиоза. 
Результаты моделирования климатических изменений в Армении показывают, что ожи-
дается рост температуры воздуха как в сезонном, так и в годовом разрезе. В результате 
отмеченных изменений ожидается существенное потепление климата, которое будет 
способствовать дальнейшему расширению ареала переносчиков и вероятному росту 
уровня заболеваемости лейшманиоза в республике. Результаты расчетов по указанному 
сценарию могут иметь существенное значение для профилактики негативного влияния 
роста восприимчивости территорий в отношении лейшманиоза. 

Таким образом, после длительного перерыва в Армении стали функционировать энде-
мичные очаги ВЛ. В этих условиях важное важное значение приобретает осуществление 
активного выявления случаев лейшманиоза, дальнейшее усовершенствование 
энтомологического контроля, применение высокоэффективных средств борьбы с пере-
носчиками, усиление санитарных мероприятий в местах их выплода. В числе технологий 
по борьбе с лейшманиозами особую значимость приобретает применение средств 
индивидуальной защиты, проведение мероприятий в отношении источника инфекции, 
паразитологческое обследование больных животных, благоустройство территорий и 
социальная мобилизация населения. 
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In the article some ecological and epidemiological aspects of the leishmaniasis disease are 
discussed. The composition of species of disease transmitters – sandflies is presented. The 
climate change possible scenarios in Armenia may lead to the spreading of population of 
sandflies and cases of disease.   
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В последние годы в связи с политическими переустройствами нашего общества и 
установлением новых социально-экономических отношений и рыночной экономики 
существенные изменения происходят во всех сферах деятельности человека, в том числе 
и в сфере образования. В настоящее время интенсификация учебного процесса 
реализуется на всех этапах обучения и характерна как для школьного образования, так и 
для профессионального высшего образования [2]. Именно подготовка высококвалифи-
цированных специалистов в избранной области определяет социально-экономический 
прогресс и интеллектуальный потенциал общества, будущее экономики и обороноспо-
собность страны. В нынешних условиях реализации проекта модернизации образователь-
ного процесса большое внимание специалистами уделяется вопросам эффективности и 
качества образования в разных типах образовательного учреждения. Под качеством 
образования понимается характеристика системы образования, отражающая степень 
соответствия реальных достигаемых образовательных результатов нормативным 
требованиям, социальным и личностным ожиданиям [11]. Поиск новых подходов в 
подготовке специалистов, а также способов управления качеством образования является 
одним из актуальнейших проблем современного общества. Важным этапом коррекции 
образовательной политики становится создание и внедрение модели объективных оценок 
качеств образования. В структуре набора показателей в системе контроля и обеспечения 
качественного образования ключевую роль имеет педагог. Согласно данным националь-
ной статистической слубжы РА в 2011-2012 учебном году в стране насчитывается 68 
государственных и негосударственных ВУЗов, в которых обучаются 95308 студентов. 
Заслуживает внимание число профессорско-преподавательского состава, который 
составляет 12625 человек: 6201 (40,1%) женщин и 6424 (50,9%) мужчин [1]. 

Следует отметить, что качество обучения и воспитания обучающихся, выраженных 
в их образовательных достижениях и сформированных компетентностях, в большей мере 
определяется профессионализмом, умениями и личностными качествами педагога [10]. 
Кроме профессиональных навыков необходимым условием для выполнения качествен-
ной работы и адекватной адаптации к условиям трудовой деятельности является также 
физическая и психоэмоциональная устойчивость организма. В сложившихся условиях 
образовательной практики вопросы сохранения и укрепления профессионального 
здоровья педагогов высшей школы становится крайне важным. Следует учитывать, что 
трудовая деятельность человека протекает в условиях определенной производственной 
среды, которая при несоблюдении гигиенических требований может оказывать 
неблагоприятное влияние на работоспособность и здоровье человека. При этом 
существенную роль играют характер труда, его организация, а также взаимоотношения в 
трудовых коллективах [3]. Среди многих особенностей и трудностей преподавательской 
и педагогической работы зачастую выделяют ее высокую психическую напряженность. 
Длительное воздействие стресса приводит к таким неблагоприятным последствиям, как 
снижение общей психической устойчивости организма, появление чувства 
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неудовлетворенности результатами своей деятельности, тенденция к отказу от 
выполнения заданий в ситуациях повышенных требований, неудач и поражений. 
Специфика профессии накладывает существенный отпечаток на образ его жизни. Многие 
исследования доказывают, что для значительного числа педагогов характерны эмоцио-
нальная неустойчивость, высокий уровень тревожности, напряженность [4,5]. По мнению 
Е.С. Асмаковец, отрицательно окрашенные психологические состояния педагога 
снижают эффективность воспитания и обучения детей, повышают конфликтность во 
взаимоотношениях с воспитанниками, родителями, коллегами, способствуют возник-
новению и закреплению в структуре характера и профессиональных качеств негативных 
черт, разрушают психическое здоровье, обусловливают высокую напряженность, 
агрессивную самозащиту, подавляют творческую активность [6,7].  

В последние годы появились научные исследования профессионального развития и 
здоровья педагогов [4,9]. «Жесткое ролевое поведение» рассматривается как составляю-
щая деструктивной профессионализации в системе профессий "человек-человек"; ана-
лизируются основные характеристики профессий, оказывающие наиболее деформирую-
щее влияние на личность профессионала и его здоровье. Выделяются и анализируются 
два основных компонента профессиональной деформации личности: синдром 
хронической усталости и синдром эмоционального выгорания. Среди проявлений дефор-
мированности личности учителя также выделяются фрустрированность, тревожность, 
изможденность, эмоциональная неустойчивость, дисгармония личности, выгорание 
[4,5,8,9]. Можно выделить основные психологические детерминанты и показатели 
деформаций личности учителя, приводящие к потере им своего здоровья. Это, прежде 
всего неадекватное эмоциональное реагирование (невротичность). 

Таким образом, в условиях высокого уровня заболеваемости, смертности, 
разрушающих личность зависимостей проблема здоровья и безопасности субъектов 
образования требует нового подхода к областям теории, практики, организации сохра-
нения здоровья человека, включенного в профессиональную деятельность. Рассмотрение 
проблемы здоровья субъектов образования на современном уровне и в категориях 
современной психологии, педагогики и медицины предполагает обращение к новым 
методологическим подходам, представленных в науках интеграционно-синтезирующего 
плана. Таким новым подходом является системный личностно-развивающий подход к 
изучению медико-психологических основ здоровья и безопасности, позволяющий 
объединить и взаимодополнить две идеологии – традиционно медицинскую (норма как 
мера вероятности возникновения болезни) и психологическую (как сформированность 
личностных ресурсов, обеспечивающих здоровье). Исходя из вышеизложенного, нами 
планируется выполнение проекта по изучению профессионального здоровья педагогов, 
работающих в системе высшего образования с целью разработки и обоснования 
внедрения системы медико-психологической программы по обеспечению 
профессиональной безопасности педагогов высшей школы.  
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SUMMARY 
 

The quality of teaching and students education is mainly conditioned by specialization, 
skills and personal qualities of teachers. In the condition of created the educational activities of 
the university the problems of health protection and strengthening of the professional teachers 
are becoming extremely important. The main objective of the program is to evaluate the 
occupational health state of teachers working at the university. Based on the results of the study 
we planned to develop complex occupational health protection medical and psychological 
applications for the teachers of higher educational schools. 
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Введение. Эпидемиологическая ситуация последнего десятилетия характеризуется 

возросшей этиологической значимостью возбудителей оппортунистических инфекций 
(ОИ). По данным ряда авторов [6,7,13,15], в связи с ростом числа заболеваний и 
состояний, сопровождающихся развитием вторичного иммунодефицита, всё более 
актуальной становится проблема оппортунистической инфекции пневмоцистоза. 
Клинические признаки ОИ описаны достаточно давно. Однако до сих пор широчайший 
полиморфизм клинических симптомов и их малая специфичность являются причиной 
несвоевременной диагностики ОИ врачами всех специальностей, включая терапевтов, 
неврологов, офтальмологов, гинекологов, дерматовенерологов и др., к которым впервые 
обращается за медицинской помощью пациент. 

Пневмоцистная пневмония (Пп) является одной из часто встречающихся и трудно 
диагностируемых бронхолегочных инфекций. Это заболевание, как правило, поражает 
детей в раннем возрасте, а также лиц с иммунодефицитными состояниями. Согласно 
определению ВОЗ, Пп относится к первой группе СПИД-индикаторных заболеваний. 
занимает ведущее место среди микозов в группе возбудителей ОИ, рассматривается как 
суперинфекция [4,9,10,12]. Проблеме диагностики Пп с использованием современных 
иммунологических методов исследования посвящено представленное исследование.  

Актуальность проблемы. За последние десятилетия наблюдается рост клинически 
значимых заболеваний, вызываемых условно-патогенными микроорганизмами, то есть 
микробами с низким для человека уровнем патогенности, которые проявляют патогенные 
свойства только в определенных условиях угнетения естественной резистентности 
организма. К ним относится Pneumocystis carinii (Р.carinii/jiroveci) – внеклеточный 
паразит со строгим тропизмом к легочной ткани, поражающий пневмоциты 1 и 2 порядка 
[5,7,8,10]. Международная статистическая классификация болезней предусматривает 
определение пневмоний исключительно по этиологическому признаку. Согласно Между-
народной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) болезненные состояния, 
вызванные пневмоцистами, классифицируются как пневмоцистоз. В настоящее время 
пневмоцистоз занимает существенное место в структуре инфекционной патологии чело-
века, что подчеркивает серьезность и актуальность изучения пневмоцистной инфекции 
[11,13,16]. В Армении и странах СНГ эта инфекция до настоящего времени официальной 
статистикой не учитывается из-за трудности постановки этиологического диагноза на 
основании клинических проявлений и слабого уровня лабораторной диагностики. 

Особенностью ОИ является масштаб полиморфизма клинических и лабораторных 
синдромов, существенно затрудняющий как диагностику заболеваний, так и выбор 
адекватной фармакотерапии. Однако мы не ставили задачу осветить полностью 
клиническую картину пневмоцистной пневмонии. Считаем более целесообразным 
обратить внимание на трудности диагностики и остановиться на иммунологических 
методах диагностики данного заболевания. 
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Диагностика пневмоцистоза только по клиническим признакам затруднительна из-за 
отсутствия патогномоничных симптомов. Нередко несколько недель и даже месяцев 
пневмоцистная пневмония остается нераспознанной. Стандартное обследование малоин-
формативно для диагностики пневмонии. До 20% больных имеют невыраженную (стёр-
тую) клинику и рентгенологическое обследование не выявляет патологии. В типичных 
случаях при рентгенографии обнаруживают диффузное и симметричное интерстициаль-
ное воспаление с очагами инфильтрации [1,3,5,9]. 

Диагностика пневмоцистной пневмонии, основанная на выделении возбудителя из 
мокроты, в большинстве случаев затруднена из-за неспецифичности симптомов 
заболевания, стертости клинической картины, сочетания с другими вторичными 
поражениями легких, еще больше осложняющими диагностику. Исследование мокроты 
является наиболее доступным методом диагностики, но паразитологическое подтверж-
дение не всегда возможно вследствие скудости выделения мокроты и невозможности 
получения материала для исследования. Это влечет за собой неадекватную терапию и, 
как следствие, зачастую летальный исход [2,4,14]. К тому же клиницисты часто не 
обращают внимания на лиц группы риска, к которым должны быть отнесены пациенты с 
нетипично, длительно протекающей, неподдающейся терапии пневмонией, что могло бы 
натолкнуть на мысль об иммунодефиците, возможно на фоне ВИЧ-инфекции, что 
подтверждается иммунограммой и методом иммуноферментного анализа (ИФА) крови.  

Таким образом проблема диагностики этой инфекции становится все более 
актуальной.  

Цель и задачи исследования. В настоящее время перед специалистами стоят новые 
задачи по повышению надежности и репрезентативности методов диагностики и лечения 
ОИ, что во многом зависит от уровня информативности лабораторных методов 
исследования и расширения диагностических возможностей. В связи с этим целью дан-
ной работы является представление современных сведений о диагностике пнев-
моцистной пневмонии.  

Материалы и методы исследования. 
В ФГБУ НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздравсоцразвития России разработаны и 

выпускаются три вида диагностикумов пневмоцистоза: «Пневмоцисто Флюо АГ 
диагностика» (регистрационное удостоверение N ФСР 2009/06120) для проведения 
непрямой реакции флюоресценции для выявления всех форм пневмоцист в мазках из 
мокроты; набор реагентов «Пневмоцисто Стрип» (регистрационное удостоверение N 
ФСР 2009/0619) для выявления специфических антител классов IgM и IgG к антигену 
Pneumocystis carinii в сыворотках крови. Данные тест-системы разработаны и 
апробированы в лаборатории эпидемиологии оппортунистических инфекций, зав. лаб., 
д.б.н. Н.В. Каражас.  

В качестве лабораторных баз служили лаборатории эпидемиологии оппортунистичес-
ких инфекций НИИЭМ им. Н.Ф.Гамалеи РАМН, а также лаборатория инфекционных и 
паразитарных болезней медицинского центра "ГИСАНЕ" РА. 

Всем пациентам были проведены следующие исследования: для выявления специ-
фических антител классов IgM и IgG к P. jiroveci в сыворотке крови был применен метод 
иммуноферментного анализа (ИФА) (Пневмо-цистоСтрип), а для обнаружения антигенов 
P.jiroveci в индуцированной мокроте – паразитологический метод непрямой реакции 
иммунофлюоресцентного анализа (НРИФ) при световой микроскопии («Пневмо-цистоФлюо-
АГ-диагностика, позволяющая обнаружить и идентифицировать различные стадии развития 
пневмоцист. Индуцированную мокроту получали при помощи ультразвукового ингалятора 
(небулайзер) – Little Doctor LD-250U с 3% раствором NaCl в течение 2-3 минут.  

Контингент исследованных и критерии включения. Обследовали в динамике 92 
больных с различными онкологическими заболеваниями (мужчин  62, женщин  30), у 
которых наблюдались легочные осложнения. Средний возраст больных составлял 
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59,4±1,6 года, с давностью заболевания 11,9±1,2 года. В качестве контроля (рандомизи-
рована по возрасту, полу, легочной патологии) служила группа лиц с пневмониями раз-
личной степени тяжести без онкопатологии. 

В исследование было включено также 160 пациентов в возрасте 20-80 лет (средний 
возраст 60,5±1,2 года), подвергшихся оперативным вмешательствам на органах грудной 
клетки под комбинированной общей анестезией. Среди обследованных было 105 мужчин 
(62,6%) и 55 женщин (34,4%). Пациенты были разделены на две группы. Основную 
группу составили 93 человека, у которых в послеоперационном периоде развилась пнев-
мония. В группу сравнения вошли 67 пациентов, у которых данное осложнение отсутст-
вовало. В свою очередь, пациентов основной группы мы разделили на две подгруппы: 
больных с диагностированной пневмонией, переведенных в ОРИТ (47 человек, 10 из 
которых находились на ИВЛ) и больных, находившихся в отделении торакальной 
хирургии (46 человек). 

Результаты и обсуждение. Анализ распределения различных диагностических тит-
ров IgG и IgM в основной группе онкологических больных выявил следующие особен-
ности: низкие, средние и высокие титры антител класса IgG регистрировались, соответст-
венно, в 34,8±5,0%, 19,6±4,1%, 25±4,5% случаев, а средние и высокие титры IgM – в 
12,5±5,8% и 21,9±7,3% случаев, соответственно. Аналогичные показатели контрольной 
группы были ниже и составили, соответственно, у 8, 6 и 10 человек: 20±6,3% (низкие 
титры), 15±5,6% (средние) и 10±4,7% (высокие) антител класса IgG, а средние и высокие 
титры IgМ-антител выявлены в 18,2±8,2% (4 человека) и 9,1±6,1% (2 человека) случаев. 
исследование индуцированной мокроты методом НРИФ данной категории пациентов, 
поскольку наиболее достоверным для постановки диагноза РС является непосредст-
венное выявление возбудителя, так как пациенты с угнетенным иммунным ответом не 
всегда способны активно вырабатывать антитела. Пневмоцисты были выделены у 22,1% 
на фоне наличия антител к P.carinii, однако, и у серонегативных лиц пневмоцисты были 
определены практически у такого же количества больных (14,7%). Итак, у 36,8% боль-
ных онкопатологией РС была подтверждена выявлением P.carinii, что свидетельствует о 
возможности возникновения этой инфекции у данной категории больных. 

В результате исследования следующей группы больных также выявлен достаточно 
большой процент серопораженности. Так, антитела класса IgG в основной и контрольной 
группе определились соответственно у 61 (65,6±4,9%) и 28 человек (30,1±4,8%) (t==3,5), 
а IgM – у 26 (38,8±6,0%) и 11 исследованныx (16,4±4,5%) (t=2,2). 

В связи с этим нами проведены исследования, направленные на выявление антигена к 
P.carinii/jiroveci методом НРИФ и получены следующие результаты: среди больных с 
диагностированной пневмонией, переведенных в ОРИТ (47 человек, I подгруппа основ-
ной группы) положительные результаты выявлены у 38,3±9,0% (18 больных), а во II под-
группе основной группы (больные отделения торакальной хирургии (46 человек) антиген 
к P.carinii/jiroveci определен в 19,5±5,8% случаев (9 человек). В контрольной группе 
результаты НРИФ значительно ниже. 

Заключение. В настоящее время пневмоцистная инфекция приобретает всё большее 
значение в результате того, что раньше она рассматривалась как заболевание преиму-
щественно новорожденных и ослабленных детей первого года жизни, тогда как сейчас из 
патологии детского возраста пневмоцистоз превратился в серьезную проблему 
«оппортунистических» инфекций в связи с ростом числа как ВИЧ-ассоциированных, так 
и неассоциированных с ВИЧ-инфекцией лиц с иммунодефицитными состояниями.  

Низкая регистрация заболеваемости пневмоцистозом свидетельствует об ограничен-
ном использовании методов специфической диагностики данной патологии.  

Основой диагностики инфекции является наличие выраженных клинических 
симптомов, что встречается достаточно редко. Учитывая вышеизложенное, хотелось бы 
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подчеркнуть актуальность разработки и внедрения в практику критериев клинической 
диагностики пневмоцистной инфекции, высокоэффективных лабораторных методов 
подтверждения диагноза, выработки настороженности медицинского персонала в плане 
пневмоцистной пневмонии в клинически трудно диагностируемых случаях, своевремен-
ного проведения специфического лечения, что позволит получить благоприятный исход 
заболевания. 

Для эффективного использования лабораторных тестов необходима разработка 
дифференциально-диагностических программ, принцип построения которых заключается 
в целенаправленном и поэтапном обследовании различных групп риска с учетом 
эпидемиологической ситуации, клинических форм и критериев тяжести течения заболе-
вания. Рациональное использование тест-систем на основе предложенных принципов 
позволяет избежать ненужных многократных исследований и оперативно установить 
клинический диагноз 

Выводы. Внедрение новых лабораторных технологий, таких как иммуноферментный 
анализ (ИФА), реакция прямой и непрямой иммунофлюоресценции (РИФ) создали 
принципиальную новую возможность для диагностики, контроля лечения и 
прогнозирования инфекций, а также позволили внедрить масштабное серологическое 
тестирование отдельных групп населения на ряд инфекций бактериальной, паразитарной 
и вирусной природы. При подозрении на наличие ОИ необходимо применить 
комплексный подход, что дает возможность: 

 установить диагноз (моно- или микст-инфекция); 
 определить активность инфекционного процесса и особенности иммунного ответа 

к возбудителю; 
 оценить тяжесть течения болезни и прогноз; 
 подобрать схему лечения и провести его с учетом особенностей иммунного ответа 

у каждого пациента; 
 осуществить контроль эффективности лечения. 

Обязательным условием диагностики оппортунистических инфекционных 
заболеваний является установление иммунных дефицитов, оценка состояния 
гуморального и клеточного звеньев иммунитета, что обосновывает назначение больному 
иммуномодуляторов. 

Иммунологические методы, выявляющие в сыворотке крови антитела класса М и G 
(ИФА и НРИФ), играют значительную роль в диагностике пневмоцистоза, особенно 
когда у больного невозможно получить лаважную жидкость или мокроту. Исследование 
антител в крови больного должно проводиться в динамике при обязательном титровании 
сыворотки. Обнаружение антител класса IgM или выявление 4-кратного нарастания IgG 
против Pneumocystis carinii говорит об остром инфекционном процессе, вызванном этим 
возбудителем. Также об активной пневмоцистной инфекции свидетельствует выявление 
антигенов P.carinii в биологических материалах от больных (бронхолегочный лаваж или 
мокрота). 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ  
 

Պնևմոցիստային թոքաբորբը կյանքին սպառնացող թոքաբորբի տեսակ է, որը 
զարգանում է թուլացած իմունային համակարգով անձանց մոտ: Սույն աշխատան-
քում արտացոլված են պնևմոցիստային թոքաբորբի որոշ համաճարակաբանական 
տեսակետները, արտացոլված են կլինիկական և հիմնական ախտորոշիչ մոտե-
ցումները այս հիվանդության հանդեպ: Ներկայացված տվյալները հնարավորություն 
կընձեռնեն գործնական առողջապահության բուժաշխատողներին հատուկ ուշա-
դրություն դարձնել տվյալ ախտաբանության ժամանակին ախտորոշմանը, բուժմանը 
և կանխարգելմանը: 
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SUMMARY 
 

Pneumocystis pneumonia is a life-threatening form of pneumonia, which occurs in people 
with insufficiency of immune system. This type of pneumonia is caused by the fungus 
Pneumocystis jiroveci. This fungus is common in the environment and rarely causes illness in 
healthy people. In the article is devoted the data of the literature about epidemiological, 
diagnostic, clinical aspects of pneumocystis pneumonia. This article will allow the doctors of 
practical health care to pay special attention to the timely prevention, diagnostics and treatment 
of this pathology. 
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Вирусные гепатиты, являясь полиэтиологичной группой заболеваний с различными 
путями передачи возбудителей, сохраняя в настоящее свою большую социальную и 
экономическую значимость, продолжают занимать ведущие позиции в ряду важнейших 
медицинских проблем современности. Общеизвестно, что среди нетоксических факто-
ров, приводящих к развитию хронических заболеваний печени, преобладают вирусы 
гепатитов (гепатотропные вирусы). Исследования в области вирусологии, иммунологии, 
молекулярной биологии и генетики, проведенные за последние несколько десятилетий, 
позволили определить основные эпидемиологические, клинические и морфологические 
проявления инфекций, вызываемых гепатотропными вирусами, а также разработать 
этиотропную терапию. Однако проблема вирусных болезней печени по-прежнему сохра-
няет свою чрезвычайную актуальность в связи с широким распространением ее основных 
форм. Во всех развитых странах наблюдается стремительное увеличение количества 
пациентов с хронической патологией печени в разных возрастных группах [3]. На сегод-
няшний день заболевания, вызванные вирусами гепатитов человека, представляют 
основную причину летальности среди всех форм патологии печени [7-9]. 

Особое место в инфекционной патологии человека занимают вирусные гепатиты с преи-
мущественно парентеральным механизмом передачи возбудителя, называемые парен-
теральными гепатитами, в частности, гепатит В (ГВ) и гепатит С (ГС), для которых характер-
но развитие длительного вирусоносительства, склонность к хронизации с возможными 
неблагоприятными исходами: цирроз печени, гепатоцеллюлярная карцинома [4,5,9]. 

Безопасные и эффективные вакцины для профилактики ГВ стали доступны для 
массового использования с 1981г. В 1992г. Всемирная организация здравоохранения 
рекомендовала всем странам включить вакцинацию новорожденных против ГВ в 
государственные календари профилактических прививок [15]. Несмотря на существова-
ние эффективной вакцинации против ГВ, хронический гепатит В остается серьезной 
проблемой здравоохранения многих стран [13]. Так, в настоящее время антитела к 
антигенам вируса ГВ выявляются примерно у 2 млрд.человек по всему миру, среди них у 
300-400 млн. диагностирован хронический ГВ [12,14]. При этом, по разным оценкам, до 
25% лиц, инфицированных вирусом ГВ, умирает в течение жизни от тяжелых осложне-
ний данного заболевания [7,9]. Частота выявления антител к вирусу ГС среди населения 
различных стран мира позволила судить о широте распространения ГС и отнести данную 
проблему к глобальным.Число людей в мире с наличием антител к вирусу ГС в сыворот-
ке крови постоянно увеличивается:с 2,3% (1990г.) до 2,8% (2005г.) – с 122млн до 185 
млн, соответственно, это в 5 раз больше, по сравнению с ВИЧ-инфицированными [11]. 
От заболеваний, ассоцированных с вирусом ГС, умирают ежегодно более 250 тыс. 
человек. Хроническая ГС-инфекция является основной причиной пересадки печени в 
развитых странах. Общность механизма и путей передачи вирусов ГВ и ГС обусловила 
наличие одних и тех же групп и факторов риска, что обозначило новую проблему – 
проблему вирусных гепатитов смешанной этиологии [6,10]. 



192 
 

 Новые сведения об этиологических агентах, источниках, резервуарах и механизмах 
передачи возбудителей, изменениях характера распространения и тенденций заболеваемости 
вирусных гепатитов предопределяют необходимость и важность систематического изучения 
эпидемиологических закономерностей, в том числе и региональных [4,8,12,14,16]. 
Актуальность проблемы в Армении обусловлена повсеместным распространением вирусных 
гепатитов на территории республики, наличием различных нозологических форм, щироким 
вовлечением в эпидемический процесс всех возрастных групп населения [1,2 ].  

Цель исследования: изучение эпидемиологических закономерностей парентераль-
ных вирусных гепатитов (ГВ и ГС) в Армении, путем оценки тенденций заболеваемости 
и результатов серологического скрининга различных групп населения на маркеры этих 
инфекций.  

Материалы и методы. Заболеваемость вирусными гепатитами на территории Армении 
изучена по официальным статистическим отчетным формам о регистируемых случаях ин-
фекционных болезней за последние 20 лет. В соответствии со сведениями об острых вирус-
ных гепатитах, проведен ретроспективный анализ заболеваемости за период 1994-2013гг. 

Материалом для скрининговых исследований служили образцы сывороток крови. Для 
определения уровня распространенности специфических маркеров инфекций ГВ 
(HBsAg) и ГС (антитела к вирусу ГС – анти-ВГС) в популяции были обследованы 
условно здоровые лица (n=5300). В исследованиях групп риска инфицирования вирусами 
парентеральных гепатитов были охвачены: потребители инъекционных наркотиков 
(n=177), больные инфекциями, передаваемыми половым путем – ИППП (n=256), онко-
логические больные (n=12457), больные туберкулезом (n=500), больные отделений гемо-
диализа (n=320), спецконтингент пенитенциарных учреждений (заключенные) (n=290). 
HBsAg и анти-ВГС определяли методом иммуноферментного анализа, используя 
диагностические тест-системы фирм "Hoffman La Roche", "Orgenics", "Диагностические 
препараты", "Вектор-Бест". 

Результаты и обсуждение. Заболеваемость острым ГВ в Армении на протяжении 
1994-2013гг. претерпела значительные изменения. Тенденция к снижению показателей с 
12,6%ооо (1993) до 3,3%ооо (2000) была наиболее существенной в периоды 1994-1997гг. 
(соответственно, 12,6; 9,7; 8,8; 6,7%ооо) и 1999-2000гг. (6,2; 3,3%ооо), в течение которых 
отмечено двукратное уменьшение регистрируемых случаев. Уровень заболеваемости 
острым ГВ в 2001-2009гг., не имея значительных колебаний, в среднем был равен 
3,1%ооо, а в последующие три года составил соответственно 2,3; 2,2; 2,1; 1,8%ооо. 

В результате раздельного анализа показателей заболеваемости среди детей до 14 лет и 
взрослых было установлено, что до 2000г. характер колебания показателей в указанных 
группах не имел особого различия и соответствовал динамике по населению в целом. 
Так, в период 1994-2000гг., заболеваемость в группе до 14 лет снизилась в 3 (9,6-
3,2%ооо), а среди взрослых – в 4 раза (14,0-3,3%ооо), для населения в целом – в 3,8 раз 
(12,6-3,3%ооо). Однако в течение последующих лет (2001-2013гг.), если среди лиц 
старше 14 лет уровень заболеваемости уменьшился в 1,5 (4,1-2,7%ооо), то среди детей – 
в 15 раз (3,1-0,2%ооо). Подобная динамика детской заболеваемости является результатом 
внедрения в 1999г. вакцинации против ГВ в Национальный календарь прививок. 
Выраженным сокращением случаев острого ГВ среди детей объяснимо значительное 
уменьшение доли детей до 14 лет в возрастной структуре острого ГВ. Удельный вес 
данной возрастной группы, составляя в 1999г. среди случаев острого ГВ 39,3%, снизился 
к 2013г. до 1,7%.  

Согласно статистическим данным о зарегистрированных случаях, динамика заболева-
емости острым ГС за 2003-2013гг. имеет картину волны. Возрастая на протяжении пер-
вых пяти лет с 0,6 до 3,4%ооо, показатель заболеваемости понижается к 2013 до 1,5%ооо. 
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Данное обстоятельство не отражает эпидемическую ситуацию ГС, а, возможно является 
следствием улучшения дифференциации острой и хронической инфекции ГС. 

 За последние годы в Армении значительно изменилась этиологическая структура 
острых вирусных гепатитов. Анализ удельного веса отдельных нозологических единиц 
среди случаев, зарегистрированных за 2003-2013 гг. показал, что в первые пять лет ука-
занного промежутка доли ГА и ГВ, не имея особых колебаний, в среднем составили 82,1 
и 10,4%, соответственно. Далее (2008-2013гг.) наблюдается тенденция к уменьшению 
удельного веса ГА (79,4; 75,5; 69,2; 48,5, 43,2; 33,8%) и соответствующего роста ГВ 
(10,6.; 10,9; 13,5; 24,7; 27,8; 27,6%). Доля острого ГС с 2003 по 2007гг., повысившись с 
2,3 до 10,4%, в последующие годы была равна 9,5; 12,2; 13,1; 22,4;14,0; 21,9%. В этиоло-
гической структуре острых парентеральных гепатитов (ГВ и ГС) удельный вес ГВ в 2003 
и 2004гг. был равен 83,5 и 72,7%, соответственно.На протяжении последующих лет этот 
показатель составил: 55,3; 57,0; 43,4; 52,7; 47,2; 58,4; 52,4; 66,5; 53,8%. Во все годы 
наблюдения имеются статистические данные об остром вирусном гепатите без этиологи-
ческой верификации. Удельный вес недифференцированного гепатита в 2003-2009гг. 
колебался в пределах 0,6-1,4%. В последуюшие два года этот показатель увеличился до 
4,2 и 4,4%, а в 2012, 2013гг. составил 15,0 и 10,6%, соответственно. Регистрация и тен-
денция определенного роста числа больных с недифференцированным гепатитом дает 
основание полагать возможность циркуляции на территории Армении других гепато-
тропных вирусов. Тем не менее, изменения, наблюдаемые в этиологической структуре 
острых вирусных гепатитов, указывают на неблагоприятную тенденцию смещения в 
сторону парентеральных гепатитов. 

Как известно, официально регистрируемая заболеваемость вирусными гепатитами, 
представленная в основном манифестными формами болезни, является лишь верхушкой 
айсберга и не дает полного представления об уровне распространения инфекций. Сероло-
гический контроль территорий имеет важное значение для определения масштабов цир-
куляции вирусов гепатитов, поражения различных групп населения, оценки эпидемио-
логической ситуации, раннего выявления её изменений и прогнозирования [4,11,12]. В 
соответствии с результатами серологических исследований условно здоровых лиц на 
маркеры парентеральных гепатитов, частота обнаружения HBsAg и анти-ВГС составила 
1,8±0,1% и 3,6%±0,3%. 

 Группы, подверженные риску заражения парентеральными гепатитами, общеизвест-
ны [4]. Однако,систематический мониторинг серопревалентности маркеров этих 
инфекций в данных группах крайне необходим для определения степени воздействия 
отдельных контингентов на интенсивность эпидемического процесса парентеральных 
гепатитов. Изучение уровня инфицированности вирусами ГВ и ГС больных с онкологи-
ческой патологией включало обследование 11457 лиц с солидными опухолями и 1000 он-
когематологических пациентов. Имело место различие в пораженности указанных групп, 
проявляющееся большим уровнем превалентности изучаемых маркеров среди онко-
гематологических больных. Так, HBsAg и анти-ВГС у больных с солидными опухолями 
были обнаружены в 222 (1,9±0,9%) и 359 (3,1±0,9%), а у онкогематологических – в 37 
(3,7±0,3%) и 63(6,3±3,0%) случаях. Анализ результатов исследования сывороток крови 
лиц, относящихся к некоторым группам высокого риска инфицирования вирусами парен-
теральных гепатитов, показал существенную разницу в выявляемости HBsAg и анти-ВГС 
между отдельными контингентами. По мере повышения частоты обнаружения HBsAg 
следует указать следующие группы: больные туберкулезом (2±0,6%), заключенные 
(3,8±1,1%), больные отделений гемодиализа (6,5±1,4%), потребители инъекционных 
наркотиков (8,8±2,1%), больные ИППП (16,4±2,3%). Картина распределения групп риска 
по уровню серопревалентности анти-ВГС выглядела следующим образом. Наибольшая 
инфицированность вирусом ГС имела место среди потребителей инъекционных нарко-
тиков (64,0±3,6%), далее следовали заключенные (36,3±2,8%), больные отделений гемо-
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диализа (29,4±2,5%), больные ИППП (10,2±1,9%), больные туберкулезом (9±1,3%). 
Данные проведенных нами серологических исследований показывают, что в каждой из 
указанных групп высокого риска заражения парентеральными гепатитами, за исклю-
чением больных ИППП, интенсивность эпидемического процесса ГС выше, чем ГВ.  

Заключение. За 20-летний промежуток времени отмечаются позитивные тенденции в 
динамике заболеваемости острым ГВ, со снижением показателей с 12,6 до 1,8%ооо. 
Иммунизация новорожденных (внедрение вакцинации против ГВ в календарь 
профилактических прививок в 1999г.) позволила существенно сократить детскую заболе-
ваемость. Среди детей до 14 лет в последние годы регистрируются единичные случаи 
острого ГВ. Прослеживается резкое снижение удельного веса детей до 14 лет среди 
случаев острого ГВ. Вместе с тем, на фоне снижения заболеваемости острыми вирусны-
ми гепатитами, отмечается неблагоприятная тенденция отчетливого увеличения доли 
парентеральных нозологических форм в этиологической структуре последних. Данные 
серологических исследований также указывают на активность циркуляции вирусов ГВ и 
ГС на территории республики и позволяют определить сравнительную степень участия 
групп риска парентеральных гепатитов в поддержании интенсивности эпидемического 
процесса ГВ и ГС. Выявленные сероэпидемиологические закономерности парентераль-
ных гепатитов весьма важны для регулярного совершенствования системы эпидемио-
логического надзора за вирусными гепатитами.  
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վիրուսաբանության և բժշկական մակաբուծաբանության ԳՀԻ 

  
Բանալի բառեր. հեպատիտ B, հեպատիտ C, հիվանդացություն, շճաբանական դրոշմներ 
  
ԱՄՓՈՓՈՒՄ  
Ուսումնասիրվել է պարէնտերալ վիրուսային B և C հեպատիտների համաճարա-

կաբանական գործընթացը: Սուր B հեպատիտի հիվանդացության բազմամյա (1994-
2013թթ.) շարժընթացում արձանագրվում է իջեցման արտահայտված միտում՝12,6-
1,8%ооо: Սակայն վերջին տարիներին նկատվում է պարէնտերալ հեպատիտների մաս-
նաբաժնի ավելացում սուր վիրուսային հեպատիտների էթիոլոգիական կառուցված-
քում: Ազգաբնակչության շրջանում B և C հեպատիտների շճաբանական դրոշմների 
տարածվածության ցուցանիշները վկայում են, որ վարակման բարձր ռիսկի որոշակի 
խմբեր ունեն մեծ դեր պարէնտերալ հեպատիտների համաճարակաբանական 
գործընթացի ինտենսիվության պահպանման համար: 

  
 

EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS  
OF PARENTERAL VIRAL HEPATITIS IN ARMENIA 
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SUMMARY 
Epidemic process of parenteral viral hepatitis B and C was studied. In multi-year (1994-

2013) dynamics of the morbidity of acute viral hepatitis B significant decline trend (12,6-
1,8%ооо) was observed. However, during the recent years increase of parenteral hepatitis share 
in the etiological structure of acute hepatitis was observed. The prevalence of serologic markers 
of hepatitis B and C among population indicates that certain risk groups have the main role in 
maintaining the intensity of epidemic process of parenteral viral hepatitis.  
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Введение  
В 1974г. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) начала осуществление 

Расширенной Программы Иммунизации (РПИ) с целью резкого сокращения заболевае-
мости основными детскими инфекциями, в том числе и полиомиелитом [1]. В 1988г. Все-
мирная Ассамблея Здравоохранения (ВАЗ) приняла решение о глобальной ликвидации 
полиомиелита [2]. Программа ликвидации полиомиелита базировалась на использовании 
живой оральной полиомиелитной вакцины (ОПВ) с высоким уровнем охвата прививками 
(не менее 95%), имплементации национальных дней иммунизации и проведения подчи-
щающей иммунизации на территориях высокого риска. Следствием данного решения 
явилось снижение заболеваемости полиомиелитом на 99% и вытеснение циркуляции 
одного из трех серотипов возбудителя дикого полиовируса. Число эндемичных стран со-
кратилось с 125-ти (1988г.) до 3-х (2014г.), что является неоспоримым достижением 
человечества в борьбе с инфекционными заболеваниями [3]. 

Благодаря успешно проведенной вакцинопрофилактике, в июле 2002г. Республика 
Армения со стороны ВОЗ была сертифицирована как страна, свободная от полиомиелита.  

Актуальность 
Известно, что эффективный эпидемиологический надзор и высокий уровень охвата 

прививками являются основными мероприятиями для поддержания статуса территории, 
свободной от полиомиелита [4]. Случаи полиомиелита выявляются в процессе осуществ-
ления эпидемилогического надзора за острыми вялыми параличами (ОВП) [6]. В Арме-
нии случаи полиомиелита были зарегистрированы в 1975г. (16) и в 1990г. (12) случаев 
полиомиелита. Показатели заболеваемости на 100 тыс. населения составляли 0,5 и 0,4, 
соответственно [5]. Последний случай полиомиелита был зарегистрирован в 1995г. С тех 
пор, в республике не зарегистрировано ни одного случая полиомиелита, вызванного 
диким штамом полиовируса. 

Под синдромом ОВП понимают любой случай острого вялого паралича у ребенка до 
15 лет, включая синдром Гийена–Барре, или любое паралитическое заболевание 
независимо от возраста с подозрением на полиомиелит, а также все случаи паралитичес-
кого полиомиелита [7]. ОВП может возникнуть при различных заболеваниях включая 
такие заболевания как детский церебральный паралич, поперечный миелит, инфекции, 
вызванные вирусами Coxsackie, ECHO и т.д. 

Эпидемиологический надзор за детьми до 15 лет и лицами, контактировавшими с 
ними, является фундаментальной основой надзора за полиомиелитом в рамках програм-
мы ликвидации полиомиелита. Для поддержания статуса территории свободной от 
полиомиелита, необходимо проводить выявление ОВП, что считается основным крите-
рием для подтверждения факта элиминации индигенных случаев болезни и прекращения 
циркуляции дикого полиовируса, поддержание высокого уровня охвата детей плановыми 
прививками полиовирусной вакциной и своевременное выявление завозных случаев 
полиовируса из эндемичных территорий.  
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Для определения эффективности эпидемиологического надзора существует критерий 
чувствительности. Согласно стандартам ВОЗ, необходимо выявление одного случая ОВП 
в расчете на 100 тыс детей в возрасте до 15 лет в течение года или два случая на нацио-
нальном уровне [8,9]. 

Во избежание распространения инфекции необходимо поддержание высокого уровня 
иммунизации против полиомиелита и обеспечение высокого качества эпидемилогичес-
кого и вирусологического надзора за ОВП. Отсутствие достоверных и надежных данных 
о прекращении циркуляции дикого вируса даже в одной стране мира может свести на нет 
неимоверные усилия, предпринятые во всем мире.  

Доказательством вышеописанного является вспышка полиомиелита в 2010г. в Таджикис-
тане, где было зарегистрировано 458 лабораторно подтвержденных случаев полиомиелита. 
Дикий полиовирус 1-го типа индийского (регион Утaр-Прадеш) происхождения был занесен 
в засертифицированную и считающуюся свободной от полиомиелита территорию 
Таджикистан [10]. Одной из основных причин возникновения данной вспышки являлся 
низкий уровень эпидемиологического надзора за полиомиелитом и ОВП. 

На сегодняшний день наблюдается эскалация ситуации по полиомиелиту. Кроме трех 
эндемичных стран (Пакистан, Афганистан и Нигерия), регистрируются завозные случаи 
полиомиелита и в странах, которые считались свободными от полиомиелита (Сомали, 
Камерун, Сирия, Эфиопия, Кения, Ирак, Экваториальная Гвинея, Нигер и Чад). Особый 
интерес представляет Сирия, с которой наша страна имеет тесные взаимоотношения, где 
только в 2013г. было зарегистрировано 25 подтвержденных случаев полиомиелита и один 
случай в 2014г. [13].  

Следует отметить, что продолжает сохраняться риск возникновения вакциноассоции-
рованнoго паралитическoго полиомиелита (ВАПП), что обязательно надо учитывать в 
процессе тотальной ликвидации полиомиелита [11]. Следовательно, пока существует 
циркуляция дикого полиовируса в мире, нельзя исключить возможность завоза вируса на 
территории, свободные от этого заболевания. 

Цель и задачи 
Целью настоящей работы является изучение структуры острых вялых параличей на 

территории Армении за 2003-2013гг. в процессе проведения активного 
эпидемиологического надзора за циркуляцией полиовируса среди населения. 

Для достижения поставленной цели выдвинуты следующие задачи: 
 Изучить распространенность и поло-возрастное распределение неполиомиелитных 

ОВП среди детей до 15 лет.  
 Провести сравнительный анализ заболеваемости ОВП по заключительным 

клиническим диагнозам. 
Материал и методы 
В работе были использованы еженедельные, ежемесячные и ежегодные отчетные 

формы предоставления данных по полиомиелиту и ОВП в ВОЗ Центра по Контролю и 
Профилактике Заболеваний (ЦКПЗ) МЗ РА за 2003-2013гг., на основе которых была 
создана база данных ОВП в Microsoft Office Excel. Заключительная классификация ОВП 
проводилась Республиканской комиссией по диагностике полиомиелита на основе 
клинических, эпидемиологических и вирусологических данных. 

Проводился анализ результатов вирусологических исследований, осуществляемых в 
процессе эпидемиологического надзора за острыми вялыми параличами. Материалом 
исследований являлись пробы фекалий от больных ОВП и контактировавших лиц, пробы 
фекалий здоровых детей из группы риска: воспитаников домов ребенка (вирусологичес-
кие исследования проводились в ЦКПЗ). Выделение и идентификацию полиовируса 
проводили с помощью стандартных вирусологических методик, рекомендованных ВОЗ. 

Проводился ретроспективный анализ выявляемости ОВП до и после усиления 
надзора.  
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Для расчета показателей заболеваемости была использована база демографических 
данных Национальной Статистической Службы РА. 

Статистическую обработку проводили с использованием средних величин и критери-
ев значимости. 

Анализ полученных результатов 
За 2003-2013гг. на территории Армении было зарегистрировано 170 случаев острых 

вялых параличей. Число случаев ОВП было зарегистрировано в 8 марзах республики и в 
г.Ереване, за исключением марзов Вайоц Дзор и Тавуш, которые считались «молча-
щими». В Тавушском марзе за 2003-2009гг. был зарегистрирован только один случй ОВП 
в 2009г. (показатель заболеваемости неполиомиелитных ОВП 3,8). С 2010г., после 
случаев полиомиелита в Таджикистане, там была внедрена система еженедельной 
отчетности ОВП и основана система обратной связи анализа эпидемиологической 
ситуации по полиомиелиту в мире, что привело к увеличению общего показателя ОВП по 
Армении. После усиления эпидемиологического надзора, в марзе Вайоц Дзор, которая 
считалась «молчащей» территорией, (с 2003 по 2009гг.) в 2010г. и в 2013г. было 
зарегистрировано по одному случаю ОВП (показатель заболеваемости неполиомиелит-
ных ОВП 9,7 и 10,4, соответственно). Самая высокая заболеваемость ОВП была 
зарегистрирована в г.Ереване: в 2012г. 12 случаев ОВП (6,2), что объясняется высокой 
плотностью населения и тесным контактом. Незначительное улучшение выявляемости 
ОВП наблюдалось в Ширакском (5 случаев в 2011г. и по 4 случая в 2012 и 2013гг.) и в 
Котайском марзах (по 3 случая в 2011-2013гг.), после усиления эпидемиологического 
надзора. Самый высокий показатель неполиомиелитных ОВП был зарегистрирован в 
2012г.: 29 случаев (4,9), а самый низкий уровень – 8 случаев ОВП (1,2) – был 
зарегистрирован в 2006г. Анализ статистической обработки данных показал, что средние 
арифметические значения зарегистрированных случаев за 2003-2009гг. составляют 12,1 и 
за 2010-2013гг. 21,3, p≥0,04, что свидетельствует о статистически значимом различии 
числа случаев до и после усиления эпидемиологического надзора.  

Все 170 случаев больных ОВП были отнесены к неполиомиелитных ОВП. Из 170 
случаев больных ОВП в 104 (что составляет 61,1%) были мальчики, в 66 (что составляет 
39,9%) – девочки. Средний возраст больных ОВП составил 71,2 месяцев (6 лет). Самая 
старшая возрастная группа была 14 лет (14 случаев), а самый ранний случай был 
зарегистрирован в 2011г. у 25-дневного ребенка, которому был поставлен заключитель-
ный диагноз "поражение нервных сплетений". Из 170 больных ОВП у 117 был поставлен 
диагноз "синдрома Гийена–Барре" (полинейропатия) и другие демиелинизирующие 
заболевания, у 14 – поперечный миелит, у 7 – травматические нейропатии, у 28 – 
параличи неизвестного генеза, что составляет 69%, 8,2%, 4,7% и 16,5%, соответственно. 
Остальные четыре случая относятся к новообразованиям, параличу Белла, энцефалиту, 
энцефаломиелиту, что составляет 2,2%. 

Заключение 
Таким образом, в настоящее время благодаря высокому уровню охвата прививками 

против полиомиелита и проводимому эффективному эпидемиологическому надзору, 
Армения в постсертификационный период продолжает сохранять статус страны свобод-
ной от полиомиелита, Все 170 случаев больных ОВП были отнесены к неполиомиелит-
ных ОВП. После усиления эпидемиологического надзора в 2010г. статистически досто-
верно увеличилось число зарегистрированных ОВП. Из 10 марзов республики и 
г.Еревана, только марз Тавуш продолжает сохранять статус «молчащей» территории. И, 
хотя в мире число эндемичных по полиомиелиту стран сократилось до трех (Афганистан, 
Пакистан и Нигерия), эпидемиологическая обстановка продолжает оставаться неблагопо-
лучной и всегда существует реальная опасность заноса полиовируса на любые 
территории, в том числе, и свободные от полиомиелита.  
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
 

Ներկայում` պոլոիմիելիտի դեմ պատվաստումներում բարձր ընդգրկվածության 
և արդյունավետ համաճարակաբանական հսկողության շնորհիվ, Հայաստանը 
հետհավաստագրման շրջանում շարունակում է պահպանել պոլիոմիելիտից ազատ 
գոտու կարգավիճակը: Գրանցված բոլոր 170 սուր թորշոմած կաթվածահարույթուն-
ների դեպքերը դասակարգվել են, որպես ոչ պոլիոմիելիտային: Վիճակագրությունը 
հավաստում է, որ համաճարակաբանական հսկողության ուժեղացումից հետո, 
բարձրացել են գրանցված ՍԹԿ-ների թիվը: Հանրապետության 10 մարզերից և 
ք.Երևանից, միայն Տավուշի մարզն է շարունակում պահպանել «լուռ» գոտու 
կարգավիճակը: Եվ թեև պոլիոմիելիտի առումով էնդեմիկ երկրների քանակը նվազել 
է մինչև երեքը (Աֆղանստան, Պակիստան և Նիգերիա), այնուամենայինիվ, պոլիոմի-
ելիտով պայմանավորված համաճարակաբանական իրավիճակը շարունակում է 
մնալ անբարենպաստ, ինչը նշանակում է, որ միշտ առկա է վտանգ պոլիովիրուսի 
թափանցման յուրաքանչյուր տարածք, ներառելով անգամ այն երկրները, որոնք 
համարվում են պոլիոմիելիտից ազատ: 

 
 

THE PREVALENCE OF ACUTE FLACCID PARALYSIS 
IN ARMENIA FOR 2003-2013 

 
H.S. Hovhannisyan(1), A.R. Badalyan(1), A.Dz. Hambardzumyan(1),  

A.V. Vanyan(2), G.F. Sahakyan(2) 
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Keywords: acute flaccid paralysis (AFP), poliomyelitis, vaccine associated paralytic 

poliomyelitis (VAPP), oral polio vaccine (OPV) 
 

SUMMARY 
 

Owing to the high level of coverage of immunization against poliomyelitis and effective 
epidemiological surveillance, Armenia maintains the status of the country that is free from 
poliomyelitis in the post certification stage. All registered 170 AFPs are recognized as non-
poliomyelitis AFPs. The numbers of registered cases of AFP had a statistically significant 
increase after strengthening of epidemiological surveillance. Out of 11 marzes and the city of 
Yerevan, only Tavush marz still keeps the status of a «silent» territory. Although the number of 
endemic countries decreased all over the world up to three (Afghanistan, Pakistan and Nigeria), 
the epidemiological situation continues to be unfavorable and still there is a risk of importation 
of polioviruses into any territory, including the countries which are considered to be free from 
poliomyelitis.  
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ, ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ В ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

 
Н.М. Оганесян, А.Г. Карапетян 

 
Научный центр радиационной медицины и ожогов МЗ РА, 

ЕГМУ, Кафедра лучевой диагностики  
 
Ключевые слова: ионизирующая радиация, реабилитация, витамин Е, антиоксиданты 
 
 
Введение. Авария на ЧАЭС стала крупнейшей в мировой истории ядерной аварией, 

которая всеми международными организациями (МАГАТЭ, ВОЗ, НКДАР ООН, МКРЗ и др.) 
была признана глобальной радиоэкологической катастрофой. В ликвидации последствий 
этой аварии приняли участие около 3000 жителей Армении, составившие большую группу 
риска среди населения. Контроль за состоянием здоровья этих людей все эти годы (более 28 
лет) осуществляется в Научном центре радиационной медицины и ожогов. Проведение 
такого долгого временного контроля за состоянием здоровья ликвидаторов аварии позволил 
реально оценить последствия воздействия аварийного радиационного воздействия и дать 
прогноз на будущее, определить стратегию и тактику диспансерного наблюдения, осущест-
вить разработку и проведение профилактических программ, направленных на сохранение 
здоровья этого контингента. На основании проведенной работы были разработаны научно-
обоснованные рекомендации по защите населения республики, диагностике, лечению и 
реабилитации пострадавших от воздействия ионизирующей радиации (ИР). 

Актуальность. Клиническая оценка состояния здоровья лиц, подвергшихся воздействию 
ИР – сложный динамический процесс, поскольку клинические проявления радиационного 
воздействия развиваются не сразу, а только через какое-то время как функция повреждения 
органа и лечения. В связи с этим, ответные реакции также меняются в качестве функции 
времени. Регулярная и систематическая оценка этих изменений становится особенно 
актуальной при оценке отдаленных медицинских последствий радиационной аварии под 
влиянием длительного облучения людей в малых дозах. Терапия развивающихся патологи-
ческих изменений у этих лиц на отдаленных этапах после аварии сопряжена с определен-
ными трудностями, обусловленными полиморфизмом расстройств, их многофакторной 
природой, сочетанием экзогенных, соматогенных и психогенных механизмов патогенеза, а 
также включенностью психических расстройств в сложный комплекс полисистемных 
соматических заболеваний, прежде всего, сосудистых и желудочно-кишечных. Сочетание 
астенических, психовегетативных, аффективных нарушений, а также нарушение памяти и 
внимания, снижение интеллектуальной продуктивности, наряду с вегетативными, 
обменными, нейроэндокринными, иммунными дисфункциями, соматическими 
заболеваниями и неврологическими изменениями определяют сложность терапии и 
реабилитации этих лиц. 

Цель и задачи 
Для правильной организации реабилитации лиц, подвергшихся воздействию ИР при 

ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, нами разработана и внедрена в жизнь 3-этапная 
система наблюдения, состоящая из диспансерного (I этап), стационарного (II этап) и 
реабилитационного (III этап) периодов. Для обьективного проведения этой работы нами 
создан «Республиканский государственный регистр», который включает около 3000 лиц, 
подвергшихся аварийному воздействию ИР. Изучена заболеваемость ликвидаторов в 
динамике, проведена оценка их «Качества жизни» и ускоренного биологического старения, 
с помощью современных статистических и математических методов проведен анализ 
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клинико-лабораторных показателей в зависимости от времени работы на ЧАЭС, возраста, 
наличия вредных привычек и сделана ретроспективная оцнка лучевых нагрузок, полу-
ченных ликвидаторами. На основе полученных данных разработана система реабилитации 
пациентов, имеющая целью быстрейшее возвращение к нормальной трудовой жизни. 

Материал и методы исследования 
Под нашим наблюдением вот уже более 28 лет находится более 2500 ликвидаторов 

Чернобыльской аварии. Распределение ликвидаторов по периоду работы в зоне аварии: в 
1986г. – 51,2%, в 1987г. – 33,8%, в 1988г. – 14,3% и в 1989г. – 0,7%. В зависимости от до-
зы облучения ликвидаторы распределены на 4 группы: в первую группу включены лица с 
дозой внешнего облучения до 10сГр (32,7%), во вторую группу – лица с дозой от 11 до 20 
сГр (13,7%), в третью группу – лица с дозой свыше 20 сГр (6,3%). Четвертую группу 
составили лица без дозы, указанной в справках, и у которых доза облучения была восста-
новлена ретроспективно. 

В диспансерных и стационарных условиях все ликвидаторы подвергались полному 
клинико-лабораторному обследованию, включая ЭКГ с нагрузкой, ультразвуковое обсле-
дование (сонография, эхокардиография, доплеровское исследование сердечно-сосудис-
той системы), исследование функции внешнего дыхания, ЭЭГ, эндоскопические исследо-
вания, по строгим показаниям – рентгенологические и радионуклидные исследования. 
Для анализа полученных данных использовали ряд статистических методов, включаю-
щих регрессионный, факторный, диспансерный и кластерный анализ. 

Полученные результаты и их анализ 
Лечение медицинских последствий у ликвидаторов аварии на ЧАЭС на реабилитаци-

онном этапе носит многофакторный полисистемный характер. В настоящее время 
лечение включает огромное количество препаратов, способных влиять на многие звенья 
патогенеза постишемических, постгипоксических и травматических повреждений нерв-
ной ткани, как диффузных, так и очаговых. 

Все препараты могут быть разделены на этиотропные, патогенетические и саногене-
тические. Ускорение процессов восстановления функции ЦНС достигается главным 
образом применением медикаментозных средств следующих групп: активаторов био-
энергетического метаболизма, ноотропных средств, витаминов группы В, аминокислот, 
ингибиторов протеолитических ферментов, вазоактивных препаратов. 

Особенность функциональных расстройств нервной системы у данного контингента 
состоит в относительной полиморфности жалоб, сплетении вегетативной и невротичес-
кой симптоматики, не совсем укладывающихся в привычные нозологические рамки. При 
преимущественных вегетативных нарушениях ставился диагноз нейроциркуляторная 
дистония (НЦД), при большей выраженности невротического компонента – неврастении 
(астено-невротический синдром). Такой подход явился принципиальной предпосылкой 
организации лечения больных с функциональными нарушениями. 

При лечении больных различными вегетативными дисфункциями (варианты НЦД) 
акцент ставили на препараты с соответствующей тропностью: бета-адреноблокаторы при 
ваго-инсулярной недостаточности; препараты беладонны при симпатико-адреналовой 
недостаточности; адреномиметики, анальгетики, ноотропы, антиаритмические, спазмоли-
тики, бронхолитики, антидепресанты и пр. – по показаниям. Комбинация указанных пре-
паратов с нейролептиками и транквилизаторами обеспечивала коррекцию вегетативных 
нарушений в течение нескольких месяцев. Больным с органическими заболеваниями 
нервной системы (НС) проводили патогенетическую терапию. 

При лечении больных хроническими заболеваниями легких предпочтение отдавалось 
антибактериальной терапии, бронхолитическим, противовоспалительным (стероидным и 
нестероидным, муколитическим, антигистаминным средствам). Успешно применялись 
методы экстракорпоральной детоксикации: плазмоферез, АУФОК (аутотрансфузии УФ 
облученной крови), чем обеспечивалось снижение биоактивных вредных продуктов, 
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стимулирование защитных механизмов. Применялись препараты, повышающие иммуно-
биологические механизмы организма: биостимуляторы из растений (алоэ, жень-шень, 
элеутеракокк), тканей животных (пантокрин, стекловидное тело), а также из лиманных 
грязей (ФИБС), витамины. 

Лечебные мероприятия при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и желудочно-
кишечного тракта проводили с учетом этиологического и патогенетического подходов с 
использованием всего арсенала средств.  

Особую актуальность получили вопросы разработки методов лечения и реабилитации 
лучевых поражений. В этом плане большой интерес представляет использование антиок-
сидантных препаратов (АОП). Вопросы теоретического обоснования и практического 
применения АО в литературе хорошо разработаны. Известно [1,2,3,4,5 и др.], что веду-
щая роль в патогенезе радиационных поражений принадлежит ускорению процессов 
свободнорадикального перекисного окисления липидов (ПОЛ). Их длительная генерация 
приводит к понижению уровня АО и к истощению репаративных и компенсаторных сис-
тем организма. Биоантиоксиданты уже в малых концентрациях тормозят свободноради-
кальные процессы окисления, усиливают репаративные процессы и, тем самым, умень-
шают масштабы повреждений. 

Благодаря этому, АО широко используется для лечения различных заболеваний, со-
провождающихся повышением ПОЛ: это ожоги, злокачественные новообразования, 
стрессовые состояния, инфаркт миокарда, сахарный диабет и др. Однако до сих пор они 
не нашли должного применения в комплексном лечении лучевых поражений, несмотря 
на наличие широкого арсенала природных и синтетических препаратов с антиоксидант-
ными свойствами, что, по-видимому, обьясняется большой зависимостью лечебного 
эффекта от дозировки применяемых препаратов. 

Придавая важное значение применению АОП для лечения лиц, подвергшихся воздейст-
вию ИР, в нашем Научном центре радиационной медицины и ожогов МЗ РА на протяжении 
многих лет проводилось экспериментальное изучение и клиническая апробация различных 
АОП. С целью изучения лечебного и корригирующего действия различных АОП проведены 
изучение ПОЛ у 70 здоровых лиц в разное время года (контрольная группа). Найден средний 
уровень фонового ПОЛ в плазме крови и индуцированного ферментативного Н-зависимого 
переокисления (НЗП) и неферментативного аскорбат-зависимого переокисления (АЗП) ПОЛ 
в эритроцитарных мембранах.  

После определения ПОЛ и некоторых параметров липидного обмена крови (содержа-
ние общих липидов, β-липопротеидов, холестерина) у здоровых, в первой серии исследо-
ваний те же параметры были изучены у 100 ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Проведенные 
исследования показали, что у ликвидаторов выявляются определенные изменения липид-
ного обмена и ПОЛ в плазме крови и эритроцитарных мембранах. В частности, отмечено 
достоверное повышение уровня фонового, индуцированного ферментативного и нефер-
ментативного ПОЛ в плазме крови и эритроцитарных мембранах. У этих же больных от-
мечено увеличение содержания общих липидов, холестерина и β-липопротеидов в сыво-
ротке крови. В динамике наблюдений с 1987 по 1994гг. показатели не нормализовались.  

После исходного определения показателей ПОЛ все ликвидаторы, у которых были 
выявлены отклонения ПОЛ были подразделены на 3 группы по 30 человек в каждой: лик-
видаторы I группы получали табельный препарат 10%-токоферол ацетат в/м по 1 мл 1 раз 
в день, II группы – аскорутин и III – аэвит по указанной в инструкции малой и средней 
дозировке в течение 20-25 дней (по I т. 2-3 раза в день). После окончания курса лечения 
все исследования проводили повторно. 

В результате применения АОП отмечалось улучшение общего самочувствия больных 
в 76% случаев, стабилизация давления и пульса в 55% случаев, существенных изменений 
морфологических и функциональных показателей крови не выявлено. Изучение показа-
телей ПОЛ показало, что под влиянием α-токоферола (таблица 1) отмечалось четкое 
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понижение уровня фонового и ферментативного ПОЛ в плазме крови и эритроцитарных 
мембранах обследованных лиц. Наблюдалось также уменьшение параметров липидного 
обмена (общие липиды, холестерин, β-липопротеиды). У ликвидаторов, получавших 
аскорутин, вышеотмеченные изменения биохимических показателей были менее выра-
жены. Аналогичные с аскорутином данные получены при изучении аэвита. Таким 
образом, на основании проведенных исследований можно считать, что корригирующее 
действие α-токоферола как АО проявляется сильнее, чем аскорутина и аэвита. 

Большой интерес вызывает изучение новых зарубежных антиоксидантных препара-
тов. К их числу относится Танакан (Т) фирмы Ипсен (Франция), экстракт листьев Гинкго 
билобы, который содержит супероксиды, флавониды и терпеноиды [6-9]. По данным 
фирмы, препарат оказывает регулирующее влияние на 3 этажа сосудистого дерева: арте-
рии, капилляры и вены и способен улучшать мозговую и периферическую гемоцирку-
ляцию. Поэтому он показан при недостаточности мозгового кровообращения с функцио-
нальными проявлениями, сосудистых мозговых катастрофах, периферических сосудис-
тых нарушениях, вазомоторных нарушениях на периферии и ухудшении микро-
циркуляции. 

Большой интерес представляют изменения кластогенных факторов (КФ) ликвидато-
ров Чернобыльской аварии. Как известно [6-9], КФ – это клеточные продукты, сформи-
рованные вследствие повышения процессов свободно-радикального перекисного окисле-
ния липидов. Они возникают в плазме крови, в частности, при воздействии на организм 
ИР и длительное время сохраняются в облученном организме. Они обнаруживаются даже 
через 30 лет в плазме крови лиц, выживших после атомной бомбардировки, и способ-
ствуют возникновению хромосомных аномалий (ХА), тем самым, обусловливая 
кластогенный эффект.  

Препарат Т был предоставлен нам фирмой для клинических испытаний, которые 
проведены совместно с исследовательской группой, руководимой доктором И.Эмери 
(Кордильерский институт биомедицины Университета им. Кюри, Париж VI). Исследова-
ния проведены на группе ликвидаторов аварии на ЧАЭС в количестве 50 человек, 
которые получали препарат ежедневно в дозе 3×40 мг в течение 2 месяцев. Результаты 
проведенных исследований показали, что кластогенная активность плазмы ликвидаторов 
была снижена до нормальных значений при первом же исследовании после прекращения 
лечения. Последующий год показал, что эффект лечения сохраняется, по крайней мере, в 
течение 7 месяцев. У трети ликвидаторов отмечалось повторное повышение КФ после 
одного года, свидетельствуя о том, что КФ провоцирующий процесс продолжается. Ис-
пытание Т по выявлению его антиоксидантных свойств у тех же больных обнаружило 
нормализацию содержания общих липидов, бета-липопротеидов, фонового ПОЛ в плазме 
крови, НАДФН- зависимого ферментативного ПОЛ в эритроцитарных мембранах. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что препарат Т обладает 
выраженным антикластогенным и АО свойствами и его применение при лучевых по-
вреждениях представляется оправданным, поскольку КФ, как считают, являются фак-
торами риска для развития отдаленных последствий облучения. 

Параллельно с этим, нами было проведено изучение АО препарата Лоштак (Brionia 
Alba), синтезированного в ИТОХ НАН Армении. Широкие экспериментальные и клини-
ческие исследования, проведенные в различных медицинских центрах Армении и стра-
нах бывшего СССР показали, что Лоштак является неспецифическим биостимулятором 
растительного происхождения, обладает иммунностимулирующим, фибринолитическим 
и антисклеротическим действием. В нашем Центре было также показано в эксперименте, 
что он может с успехом применяться для профилактики и лечения лучевых поражений. 
Лоштак выпускается в виде таблеток, хлебцев и жевательной резинки. 

Нами проведено изучение действия Лоштака на ликвидаторах аварии на ЧАЭС. Всего под 
наблюдением находилось 55 больных, которые были подразделены на 3 группы: I группу 
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составили больные с ВСД и другими сопутствующими заболеваниями, получавшими Лоштак 
в виде таблеток (20 человек), II – получавшие Лоштак в виде хлебцев (15) и III – получавшие 
общепринятое лечение (20). Лоштак назначали 2-3 раза в день в суточной дозе 2-3 мг 
кукурбитацинов в течение 20-25 дней. В последний день исследования больные использовали 
жевательную резинку Лоштак в количестве 4 шт. 

Больные, как и в предыдущих сериях, были подвергнуты подробному клинико-
лабораторному обследованию, включая также анализ микроядер (МЯ) слизистой оболоч-
ки ротовой полости, изучение ХА и КФ. Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что под влиянием Лоштака в организме ликвидаторов происходили существенные изме-
нения целого ряда жизненно важных функций. Отмечалось повышение фибринолити-
ческой активности крови, уменьшение количества холестерина, статистически достовер-
ное повышение фонового ПОЛ. Иммунологические сдвиги с тенденцией к нормализации 
Т-клеточного иммунитета свидетельствует о стимулирующем и корригирующем эффекте 
Лоштака (до лечения 39,4±2.36, после лечения 45,1±2,5; в контроле 49,5±1,6, P<0,02). 
Результаты цитогенетического анализа МЯ слизистой оболочки ротовой полости выяви-
ли снижение уровня клеток с микроядрами в группе лиц, прошедших курс лечения Лош-
таком: до лечения 0,33±0,0, после лечения 0,25±0,04, в контроле 0,3±0,01 (P<0,25). 

Можно было предположить, что Лоштак является эффективным средством для сни-
жения генетических эффектов у облученных лиц. Это предположение полностью подт-
вердилось при изучении ХА и КФ под влиянием лечения ликвидаторов Лоштаком. Как 
видно из приведенных на рисунке 1 данных, КФ под влиянием лечения Лоштаком 
нормализовались.  

Рисунок 1 
Наличие КФ в плазме крови ликвидаторов леченных антиоксидантами 

 

 
 
Совместно с французской стороной (доктор I. Emerit) нами проведено также изучение 

нового препарата фирмы АОА (Япония, Со Ltd) – антиоксидантного биофактора (АОБ). 
Препарат коммерчески доступен и содержит натуральные продукты: соевые, пшеницу, 
зародыши риса, адмет, зеленый чай, седам. Известно, что некоторые из этих натуральных 
продуктов имеют сильное антиоксидантное действие. В составе АОБ содержатся также 
флавоноиды, танины, токоферолы, аскорбат, которые обладают выраженным антиокси-
дантным действием. Это подтверждается известными нам исследованиями действия 
АОБ, в частности, I. Minamivama et al. [10], показавшими, что угнетающее действие АОБ 
на ПОЛ было сильнее, чем α-токоферола, Shiow-Her Chion and Chung-Yang Huang [11], 
показавшими подавляющий эффект АОБ на антитела. 
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Таблица 1 
Изменение уровня ПОЛ (в нмоль МДА на 1,0 мл плазмы или эритроцитарных мембран)  

и некоторые показатели липидного обмена в крови ликвидаторов  
до и после их лечения витамином Е (М±m) 

 

Группы Фоновый 
ПОЛ 

Аскорбат- 
зависимы

й ПОЛ 

НАДФН- 
зависимый 

ПОЛ 

Холесте-
рин 

(ммоль/л) 

β-липо-
протеиды 

(у/е) 

Общие 
липиды 

(г/л) 

Здоровые 1,68±0,07 10,38±0,56 9,0±0,36 4,68±0,11 40,30±2,09 6,16±0,21 

Л
ик

ви
да

то
ры

 до 
введения 

вит. Е 

2,25±0,09 
p<0,001 

11.03±0.2 
p<0,05 

11.52±0.98 
p<0,05 

7.05±0.36 
p<0,001 

50.34±2.26 
p<0,001 

8.36±0.50 
p<0,001 

псле 
введения 

вит. Е 

1.74±0.06 
p<0,01 

7.36±1.9 
p<0,05 

9.09±1.03 
p<0,05 

6.03±0.25 
p<0,01 

44.12±2.77 
p<0,01 

6.43±0.27 
p<0,05 

 
Изучение этого препарата, любезно предоставленного нам японской фирмой для 

клинических испытаний, проведено на ликвидаторах Чернобыльской аварии. АОБ назна-
чали по 2 дозы 3 раза в день в течение 2-3 месяцев. Эффекты хромосомных повреждений 
плазмы были исследованы на здоровых из контрольной группы. Плазма в замороженном 
виде отправлялась в Париж для изучения КФ. Результаты предварительных исследова-
ний показали, что препарат АОБ также обладает выраженными антикластогенным и ан-
тиоксидантным свойствами. Под влиянием препарата у больных уменьшаются жалобы, 
улучшается самочувствие, у части больных при сонографическом исследовании отмеча-
ется снижение напряжения сосудов печени, уменьшение ее размеров и тканевых 
изменений. 

Заключение 
Наблюдение за ликвидаторами Чернобыльской аварии в Армении показали, что н-

есмотря на длительный срок, прошедший после аварии, у них прогрессирует соматичес-
кая заболеваемость. Характерен постепенный переход функциональной патологии в 
органическую (нервная, сердечно-сосудистая системы, заболевания органов дыхания и 
др.). Нарастающий параллельно с этим уровень ХА, КФ и нарушения сперматогенеза 
требуют проведения длительного мониторинга и изыскания новых профилактических и 
лечебных средств. 

В этом плане перспективным представляется широкое использование АО препаратов. 
Наши многолетние исследования показали, что почти все использованные нами препара-
ты обладают положительным влиянием на липидный обмен и ПОЛ. Сравнительная 
характеристика влияния изученных нами АО представлена на рисунке 2, из которого 
видно, что во всех обследованных нами группах больных до лечения наблюдалось увели-
чение содержания фонового ПОЛ в эритроцитарных мембранах. После лечения уровень 
ПОЛ уменьшился во всех группах, хотя и в разной степени. Как видно из рисунка 2, 
наибольшей АО активностью обладает α-токоферол. 

Однако при выборе препаратов для профилактики и лечения радиационных пораже-
ний, по-видимому, необходимо учитывать и их антикластогенную активность. Имеющие-
ся данные свидетельствуют о том, что наибольшей антикластогенной активностью 
обладает препарат Танакан, несколько меньшей – АОБ и Лоштак, которые обладают и 
менее выраженным АО действием. 



207 
 

Рисунок 2 
Сравнительная характеристика влияния антиоксидантов 

 
Для окончательного и обьективного вывода необходимо исследование антикластоген-

ного действия у α-токоферола и других препаратов, а также более тщательные исследо-
вания действия всех препаратов. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Бурлакова Е.Б. Биоантиокислители в норме и патологии. – Москва, 1982, с.113-140. 
2. Бурлакова Е.Б., Иваненко Г.Ф., Шишкина Л.Н. Вклад антиоксидантов и 

эндогенных тиолов в обеспечение радиорезистентности организма // Известия 
Акад. Наук СССР, серия биологическая. 1985, N4. – С.588-593 

3. Владимиров Ю.А., Артаков А.И. Перекисное окисление липидов в биологических 
мембранах. – М.: "Наука", 1972 

4. Владимиров В.Г. Биологические эффекты при внешнем воздействии малых доз 
ионизирующих излучений // Воен.мед.журнал. 1989, №4. – С.44-46 

5. Тарусов Б.Н. К вопросу о первичных физико-химических механизмах 
радиационного поражения // Радиобиология. 1967, т.7, вып.5, С.670-677 

6. Emerit I., Arutyunyan R. et al. Oxyradical-mediated chromosome damage in patients 
with familial mediterranean fever // Free Radical Biology & Medicine. 1993;15:265-271 

7. Emerit I., Levy A., Cernjavski L., Arutyunyan R., Oganesyan N. et al. Transferable 
clastogenic activity in plasma from persons exposed as salvage personnel of the 
Chernobyl reactor // J.Cancer Research Clinical Oncology. Springer-Verlag. 1994 

8. Emerit I., Arutyunyan R., Oganesian N. et al. Radiation-induced clastogenic factors: 
anticlastogenic effect of Ginkgo Biloba extract // Free Radical Biology & Medicine. 
1995;18(6):985-991 

9. Emerit I., Oganesian N. et al. Clastogenic Factors in the Plasma of Chernobyl Accident 
Recovery workers: Anticlastogenic Effect of Ginkgo Biloba Extract // Radiation 
Research. 1995;144:198-205 

10. Minamiyama Y., Yoshikawa T. et al. Antioxidant effects of natural products (antioxidant 
biofactor; AOB). 1st Department of Medicine, Kyoto Prefectural University of Medicine, 
Kamigyo-Ku, Kyoto, 602, Japan (PIII08-04), 1993 

11. Shiow-Her Chiou and Chung-Yang Huang. The suppressive effect of antioxidant 
biofactors (AOB) on the antibody titer to epstein-barr virusin seropositive carriers // 
Heceri Research Center, Taipei, Taiwan, ROC, 1993, (S S1-7). 



208 
 

ՉԱԷԿ-Ի ՎԹԱՐԻ ՀԵՏևԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՑՄԱՆԸ ՄԱՍՆԱԿՑԱԾ ԱՆՁԱՆՑ 
ՌԵԱԲԻԼԻՏԱՑԻԱՆ  

 
Ն.Մ. Հովհաննիսյան, Ա.Գ.Կարապետյան  

 
ԱՆ ՀՀ, Ճառագայթային բժշկության և այրվածքների գիտական կենտրոն, 
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ՉԱԷԿ-ի վթարի հետևանքների վերացմանը մասնակցած անձանց բուժման և 
ռեաբիլիտացիայի նպատակով օգտագործվել են տարբեր բիոստիմուլյացիոն 
դեղամիջոցներ, այդ թվում հակաօքսիդանտներ. Տանական (Ֆրանցիա), հակաօքսի-
դանտային բիոֆակտոր (Ճապոնիա), Լոշտակ (Հայաստան) և այլն: Արդյունքում 
ստացվել է, որ ուսումնասիրվող բիոստիմուլյացիոն դեղամիջոցները դրական ազ-
դեցություն են թողնում հիվանդությունների ընթացքի վրա և կարող են օգտագործվել 
ճառագայթային վնասվածքներով անձանց ռեաբիլիտացիայի և բուժման ընթացքում: 
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SUMMARY 
 

In order to treatment and rehabilitate individuals, taking an immediate participation in 
liquidation of Chernobyl NPP accident aftermaths, there were used various biostimulating 
preparations, including antioxidant drugs ("Tanakan", France; antioxidant biofactor – "AOB", 
Japan; "Loshtac", Armenia, etc.). It is shown that the studied biostimulating drugs render 
positive influence on current of diseases and can be used for treatment and rehabilitation of 
individuals with radiation injuries.  
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
В СИСТЕМЕ ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА ПАЦИЕНТОВ 

 
Л.А. Сардарян  

(руководитель страховой службы медицинского центра «Эребуни») 
 

Ключевые слова: добровольное медицинское страхование; удовлетворенность пациен-
тов медицинской помощью; качество и доступность медицинской помощи 
 
 

Тяжелый социально-экономический кризис обусловил необходимость радикальных 
преобразований в финансировании системы здравоохранения Армении. Неадекватность 
уровней государственного финансирования здравоохранения в РА не вызывает каких-ли-
бо сомнений, в создавшихся условиях, по мнению международных аналитиков, было 
крайне актуальным внедрение медицинского страхования, как реалистичного механизма 
финансирования здравоохранения [6,7]. Переход к страховой медицине, как показывает 
мировой опыт, является необходимым в условиях рыночной экономики и развития рынка 
медицинских услуг. Это обусловлено тем, что для широких слоев населения обеспечи-
ваются гарантии предоставления доступных, высококачественных медицинских услуг, 
решаются проблемы привлечения дополнительных финансовых ресурсов в сферу здраво-
охранения, а также начинают активно использоваться принципы рыночной экономики и 
экономические рычаги управления системой здравоохранения [2]. 

Добровольное медицинское страхование (ДМС) в Армении реализуется относительно 
недавно. По оценкам международных аналитиков, ДМС в Армении характеризуется как 
медицинское страхование на уровне местных сообществ и не следует четкой политике 
финансирования здравоохранения или реформе, оно появилось как ответ на провал госу-
дарственной системы по оказанию гарантированных медицинских услуг определенным 
слоям населения и играет дополняющую роль. Основной целью ДМС является снижение 
финансовых барьеров в получении медицинской помощи. С момента внедрения, объемы 
ДМС расширялись, но охват населения по-прежнему остается незначительным [5]. 
Существует мнение, что спрос на ДМС до некоторой степени определяется эффек-
тивностью системы здравоохранения, и, что прежде всего, спрос на ДМС обусловлен тем, 
насколько население удовлетворено системой здравоохранения, обеспечивающей 
гарантированное медицинское обслуживание [1]. Одной из приоритетных программ прави-
тельства РА является внедрение обязательного медицинского страхования для всего 
населения страны [4]. Учитывая тенденцию к увеличению объемов медицинского страхо-
вания в стране, нами предпринята попытка изучения состояния страховой медицины Арме-
нии, оценки качества и доступности медицинской помощи, оказываемой по различным 
программам этого вида страхования. Важной составляющей контроля качества 
медицинской помощи является потребительский контроль медицинской помощи, одним из 
основных механизмов которого является проведение социологических опросов [10-13]. 

В рамках исследования был проведен социологический опрос пациентов, 
получающих медицинскую помощь по различным программам медицинского 
страхования, медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, и 
экспертов страховых медицинских организаций. В настоящей статье представлены 
результаты социологического опроса пациентов, застрахованных по программе ДМС. 

Целью исследования является изучение удовлетворенности пациентов, застрахован-
ных по программе ДМС, системой медицинского страхования РА и разработка путей ее 
реформирования и оптимизации.  
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Задачей исследования является выявление основных проблем в процессе оказания 
медицинской помощи пациентам, застрахованным по программе ДМС. 

Материал и методы исследования: По специально разработанной анкете в 2013-
2014 гг. проведен социологический опрос пациентов, получивших медицинскую помощь 
по программе добровольного медицинского страхования. Включение респондентов в 
выборочную совокупность осуществлялось методом систематической выборки среди 
застрахованных по программе ДМС лиц, обратившихся за медицинской помощью и 
давших добровольное информированное согласие на участие в исследовании. Из общего 
числа полученных анкет, в статистический анализ были включены (полностью заполне-
ны все графы) данные 413 карт. Анкета включала 18 вопросов об отношении пациентов к 
страховой медицине Армении, о доступности и качестве медицинской помощи, позво-
ляющих составить мнение о степени удовлетворенности пациентов системой ДМС и 
разработать пути ее реформирования.  

Результаты и обсуждение: Больше половины респондентов в возрасте от 21 до 40 
лет; лица с высшим образованием составили около ¾ от общего количества участников 
опроса (таб. 1). 

Таблица 1 
Демографическая характеристика респондентов 

 
Наименование 
признака и его 

группы 

Абсолютное 
количество 

респондентов 

Относительное 
число респондентов 

(в % к итогу) 
Пол 

Мужчины 183 44,3 
Женщины 230 55,7 
Итого 413 100 

Возраст, годы 
До 20 2 0,5 
От 21 до 40 272 65,8 
От 41 до 60 128 31,0 
Старше 61 11 2,7 
Итого 413 100 

Образование 
Среднее 74 17,9 
Высшее 297 71,9 
Иное 42 10,2 
Итого 413 100 

 
По данным исследования, 38% респондентов прошли амбулаторное обследование и 

лечение, 21,1% воспользовались стоматологическими услугами, 9,3% подверглись опера-
тивному вмешательству, 9% получили стационарное лечение в отделениях терапевтичес-
кого профиля, 3,2% оказана акушерская помощь, 11,8% опрошенных оказана меди-
цинская помощь иного профиля, а 7,6% участников опроса обратились в лечебно-профи-
лактические учреждения, однако им, по разным причинам, полноценной медицинской 
помощи в рамках ДМС оказано не было. 

Нами рассмотрено мнение участников опроса относительно медицинского страхо-
вания, как фактора повышения доступности и качества оказываемой населению меди-
цинской помощи. Согласно полученным результатам, 33,9±2,3% респондентов считают 
внедрение медицинского страхования фактором повышения доступности и качества 
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медицинской помощи, 39,7±2,4% согласны с этим утверждением частично, 9,9±1,5% 
отрицают этот факт, а 16,5±1,8% затруднились ответить на вопрос. 

Доступность медицинской помощи является одним из критериев качества и важнейшим 
условием оказания медицинской помощи населению во всех странах мира, отражающим как 
экономические возможности государства в целом, так и возможности конкретного человека 
[9]. В настоящее время система здравоохранения Армении характеризуется снижением 
доступности медицинской помощи для широких слоев населения: многие жители страны 
вынуждены отказаться от качественной медицинской помощи из-за недостатка финансовых 
средств [7]. Мы проанализировали мнение респондентов о доступности медицинской 
помощи. На вопрос о возможности оказания медицинской помощи надлежащего качества в 
территориальном лечебно-профилактическом учреждении утвердительно ответили 
20,8±2,0%, отрицательно – 22,5±2,0%, 38,0±2,3% частично согласились с данным 
утверждением, а 18,7±1,9% респондентов затруднились ответить на вопрос.  

Одной из стратегических целей, определенных на государственном уровне в сфере 
здравоохранения, является повышение доступности и качества медицинской помощи для 
широких слоев населения [8]. Мы изучили степень удовлетворенности респондентов 
качеством оказанной медицинской помощи в зависимости от вида медицинских услуг. 
Согласно полученным результатам, большинство опрошенных оценили качество 
оказанных медицинских услуг положительно (таб. 2). 

Таблица 2 
Оценка качества медицинской помощи, оказанной в системе медицинского страхования* 

Профиль 
оказанных 

услуг 

Очень 
плохо Плохо Удовл. Хорошо Очень 

хорошо Всего 

n P±m 
(%) n P±m 

(%) n  P±m 
(%) n  P±m (%) n P±m 

(%) n % 

Амбулаторное 
обследование 
и лечение 

4 2±1,0 8 3,9±1,4 56 27,4±3,1 85 41,7±3,5 51 25±3 204 10
0 

Стационарное 
лечение в отд. 
терапев. профиля 

1 2,1±2,0 1 2,1±2,0 16 33,3±6,8 22 45,8±7,2 8 16,7±5,4 48 10
0 

Оперативное 
вмешательство 0 0 2 4±2,8 16 32±6,6 24 48±7,1 8 16±5,2 50 10

0 
Акушерство 0 0 0 0 5 29,4±11,1 7 41,2±11,9 5 29,4±11,1 17 10

0 

Стоматология 3 2,6±1,5 7 6,2±2,3 40 35,4±4,5 48 42,5±4,65 15 13,3±3,2 113 10
0 

Другие 
медицинские 
услуги 

3 2,7±1,5 8 7,1±2,4 46 41,1±4,65 41 36,6±4,5 14 12,5±3,1 112 10
0 

Всего ответов 11 2±0,6 26 4,8±0,9 179 32,9±2,0 227 41,7±2,1 101 18,6±1,7 544 10
0 

Всего 
опрошенных 8 1,9 19 4,6 137 33,2 169 40,9 80 19,4 413 10

0 

χ2 =21,14; Rao Scоtt χ2=27,08; P=0.000 
*Вопрос о профиле оказанных услуг предполагает возможность выбора респондентом нескольких ответов 

 

Нами рассмотрены основные претензии участников опроса к оказанной медицинской 
помощи. Учитывая полученные результаты, можно заключить, что основными причи-
нами недовольства пациентов являются необходимость дополнительных материальных 
затрат, отношение медицинского персонала и его профессионализм, а также проблемы, 
связанные с организацией медицинской помощи (рис 1.) 
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Рис.1. Структура причин недовольства пациентов оказанной медицинской помощью 
 

По результатам опроса, лишь 38,5% респондентов ответили отрицательно на вопрос о необ-
ходимости дополнительных материальных затрат в процессе оказания медицинской помощи, а 
в остальных случаях участники опроса полностью или частично оплатили те или иные меди-
цинские услуги. По полученным данным, основными причинами дополнительных расходов на 
обследование и лечение являются отказ от возмещения медицинских услуг со стороны страхо-
вой компании (38,0±2,2%), желание избежать очередей и потери времени (24,0±1,9%), 
16,2±1,6% оплатили лечение из-за убеждения, что при оплате наличными качество медицин-
ских услуг выше, 13,3±1,5% заплатили за медицинские услуги по собственной инициативе, 
заслуживает внимания и тот факт, что 8,5±1,2% опрошенных причиной дополнительных затрат 
считают отсутствие должной информации о системе медицинского страхования. 

Взаимоотношение между врачом и пациентом являются краеугольным камнем в профес-
сии врача. Успешное лечение требует постоянного сотрудничества врача и пациента, парт-
нерства, в котором оба участника играют активную роль в процессе лечения [14]. Восприятие 
населением качества медицинских услуг зависит не только от результативности лечения, но и 
отношения к нему персонала лечебного учреждения. От культуры общения с пациентами 
может зависеть как оценка пациентом уровня удовлетворенности оказанными медицинскими 
услугами, так и частота обращения в данную медицинскую организацию [3]. Было изучено 
мнение участников опроса об отношении медицинского персонала к пациентам в 
зависимости от вида медицинских услуг. Согласно полученным результатам, около 
половины участников опроса оценивают отношение медицинского персонала как 
внимательное и заботливое, около ¼ части респондентов оценили отношение медицинского 
персонала как безразличное или грубое и невнимательное, однако примерно треть 
респондентов (30,3%) затруднилась ответить на вопрос, что не позволяет однозначно оценить 
полученные результаты (таб. 3). 

Таблица 3. 
Оценка респондентами отношения медицинского персонала  

в зависимости от вида оказанных услуг 

Профиль оказанных услуг 
Внимательное  
и заботливое Безразличное Грубое и не-

внимательное 
Затруднились 

ответить Всего 

N P±m %) n P±m %) n P±m %) n P±m (%) n % 
Амбулаторное обследование  
и лечение 129 63,2±3,4 2 13,7±2,4 3 1,5±0,84 44 21,6±2,9 204 100 

Стац. лечение в отделениях 
терапевт. профиля 21 43,8±2 10 20,8±5,2 1 2,1±2,1 16 33,3±6,8 48 100 

Оперативное вмешательство 27 54±7,05 7 14±4,9 1 2±2,0 15 30,0±6,5 50 100 
Акушерство 10 58,8±12 2 11,8±7,8 0 0 5 29,4±11,1 17 100 
Стоматология 54 47,8±4,7 19 16,8±3,5 6 5,3±2,1 34 30,1±4,3 113 100 
Другие медицинские услуги 41 36,6±2,5 15 13,4±6 5 4,5±1,95 51 45,5±4,3 112 100 
Всего ответов 282 51,8±2,1 81 14,9±1,5 16 3±0,7 165 30,3±2,0 544 100 
Всего опрошенных 218 52,8 56 13,5 11 2,7 128 31 413 100 

 

χ2 = 85,87; Rao ScOtt χ2 =110,02; P=0.000 
*Вопрос о профиле оказанных услуг предполагает возможность выбора респондентом нескольких ответов 
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Изучено также отношение опрошенных пациентов к работе страховых компаний. 
Согласно полученным результатам, большинство участников опроса частично или 
полностью удовлетворены деятельностью страховых медицинских организаций (рис. 2).  

 

 
Рис.2. Оценка удовлетворенности пациентов деятельностью страховых компаний 

 
 

Анализируя результаты социологического опроса пациентов, застрахованных по 
программе добровольного медицинского страхования, можно заключить, что: 
 участники опроса в целом положительно относятся к внедрению медицинского 

страхования, и считают его фактором повышения качества и доступности оказываемой 
населению медицинской помощи и, в основном, положительно оценивают качество 
медицинских услуг, оказанных в рамках добровольного медицинского страхования 
 основными причинами недовольства пациентов являются необходимость 

дополнительных материальных затрат, неудовлетворительное материально-техническое 
оснащение медицинских учреждений, отношение медицинского персонала и 
организационные вопросы 
 заслуживает внимания проблема доступности качественной медицинской помощи в 

территориальных лечебно-профилактических учреждениях страны. 
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THE SURVEY OF PATIENTS’ OPINIONS ON VOLUNTARY  
HEALTH INSURANCE SYSTEM BY RESULTS OF PUBLIC OPINION PULL 
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SUMMARY 
 

In order to optimize the health insurance system, a study of the state of health insurance in 
Armenia was conducted. The article presents international analysts’ assessment of voluntary 
health insurance system in the Republic of Armenia, as well as the results of the poll of insured 
patients. According to the poll results the respondents in general have a positive attitude 
towards the introduction of health insurance in the country and towards the work of insurance 
companies; the main reasons of patients’ dissatisfaction are the requirement of additional 
payments, poor material and technical equipment of medical establishments, the attitude of the 
medical personnel and organizational problems. The problem of the affordability of qualified 
medical assistance in the regional treatment and preventive establishments needs an attention, 
as well. 
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ԿԱՄԱՎՈՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 
ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՆ  

ԸՍՏ ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ 
 

Լ.Ա. Սարդարյան 
(«Էրեբունի» բժշկական կենտրոնի ապահովագրական ծառայության ղեկավար) 

 
Բանալի բառեր: կամավոր բժշկական ապահովագրություն; բուժօգնության որակ 

և մատչելիություն; պացիենտների բավարարվածություն 
 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
 

Բժշկական ապահովագրության շրջանակներում ցուցաբերվող բուժօգնության 
որակի բարելավման նպատակով կատարվող հետազոտության շրջանակներում անց 
է կացվել ապահովագրված պացիենտների սոցիոլոգիական հարցում: Հոդվածում 
ներկայացված են հարցման արդյունքները, ինչպես նաև միջազգային փորձագետ-
ների գնահատականները ՀՀ բժշկական ապահովագրության համակարգի հիմնա-
խնդիրների վերաբերյալ: Հարցվածները հիմնականում դրական են գնահատում 
բժշկական ապահովագրության ներդրումը, իսկ դժգոհությունների հիմնական պատ-
ճառներ են համարում լրացուցիչ ֆինանսական ծախսերի անհրաժեշտությունը, 
բուժհիմարկների նյութատեխնիկական հագեցվածությունը, բուժանձնակազմի 
վերաբերմունքը, ինչպես նաև կազմակերպչաքկան խնդիրները: Ըստ հետազո-
տության տվյալների, բուժօգնության արդյունավետության կարևոր գրավականներից 
մեկը տարածքային բուժ-պրոֆիլակտիկ հաստատություններում մատուցվող 
բժշկական օգնության մատչելիություն խնդրի լուծումն է: 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ MRSA В РОДИЛЬНОМ ДОМЕ 
 

М.М. Тер-Степанян 
 

ЕГМУ им.М.Гераци, Кафедра эпидемиологии 
 

Ключевые слова: метициллин-резистентные золотистые стафилококки, носительство, 
бактериологическое исследование, устойчивость к антибиотикам 

 
 

Противомикробные препараты считаются «чудодейственными лекарствами», кото-
рые являются нашим основным оружием в лечении инфекционных болезней. Устойчи-
вость к противомикробным препаратам – это способность некоторых микроорганизмов 
противостоять их воздействию, а неконтролируемый рост числа устойчивых патогенных 
микроорганизмов представляет угрозу для жизни и приводит к растрачиванию ограни-
ченных ресурсов здравоохранения [1,2]. 

Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) – первый из микроорганизмов, у ко-
торого была обнаружена устойчивость к ранее безотказно действующим антибиотикам. 
С него началась история изучения пенициллиназы – первой в ряду β-лактамаз и т.д. 
Устойчивость к метициллину (или оксациллину, что в данном случае одно и то же), 
сопряженная с устойчивостью к другим β-лактамным антибиотикам, дала название 
мультирезистентным стафилококкам [3,10]. Впервые о метициллинрезистентном стафи-
лококке (MRSA) заговорили более 50 лет назад во время клинических испытаний 
метициллина в Англии. С тех пор в мировой научной литературе, посвященной антибио-
тикам, нет более часто встречаемой аббревиатуры, чем methicillin resistant Staphylococcus 
aureus. Названный «чумой ХХ века» еще в доСПИДовские времена, золотистый 
стафилококк продолжает возглавлять список проблемных микроорганизмов. В команде 
«плохих парней» ESKAPE (см. «Болезни и антибиотики» №2 за 2011 г.) ему 
принадлежит буква S. MRSA – наиболее часто встречающийся мультирезистентный воз-
будитель внутрибольничных инфекций в Европе [6,9]. Согласно данным Европейского 
центра по контролю за инфекциями (ЕСDС), 170 000 MRSA инфекций в год, из которых 
около 5 тысяч заканчиваются летально, обусловливают более 1 миллиона дополнитель-
ных койко-дней и обходятся европейской системе здравоохранения в сумму около 380 
миллионов евро [5,7,8]. На фоне такой внушительной статистики кажется почти неверо-
ятным полное отсутствие данных о распространенности этого возбудителя в больницах 
постсоветского пространства. Каждый грамотный читатель, конечно, понимает, что при-
чина этого лежит не в совершенстве больничной гигиены, а в отсутствии адекватной 
лабораторной диагностики клинических инфекций. Гораздо больше информации для 
объективного анализа и планирования профилактических мероприятий дает система 
надзора за внутрибольничными инфекциями KISS (Krankenhaus Infections Surveillance 
Systems). Согласно KISS, в больницах Германии ежегодно регистрируется 132 000 слу-
чаев инфекций и колонизаций (бессимптомное носительство) метициллинрезистентным 
стафилококком. По данным регистрации в 199 больницах, участвующих (добровольно!) 
в системе инфекционного надзора, распространенность MRSA-обсемененности 
(инфекция и колонизация) составила в 2009 году 1,14/1000 койко-дней [4,8]. При этом 
большинство пациентов (79,5%) имели MRSA уже при поступлении в больницу и только 
20,5% приобрели мультирезистентный возбудитель в больнице (нозокомиальная инфек-
ция). Микробиологический скрининг на MRSA при поступлении в больницу или другое 
учреждение длительного пребывания пациентов (например, дом престарелых, реабили-
тационная клиника и т.п.) является важным условием для дифференциации истинно 
нозокомиальных инфекций и занесенных извне [9,10].  
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Исходя из вышеизложенных данных, актуальность проблемы не вызывает сомнений, 
резистентность микроорганизмов не обходит стороной и нашу страну, где к перечислен-
ным выше причинам, способствующим формированию резистентности к антимикроб-
ным препаратам, присоединяются также свободная продажа этих препататов и бесконт-
рольное и порой даже необоснованное их применение. 

Целью данной работы является – изучение распространенности MRSA в родильном 
доме, выявление основных источников инфекции и факторов ее передачи. 

Для реализации поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: 
1. определение распространенности носительства золотистого стафилококка среди 

медицинского персонала, с определением резистентности выделенных штаммов; 
2. определение распространенности золотистых стафилококков на обьектах 

внешней среды; 
3. определение удельного веса MRSA среди выделенных стафилококков. 
Материалы и методы. 
Были проведены эпидемиологические и бактериологические исследования. Для 

бактериологических исследований были взяты мазки с передних отделов полости носа 
мед.персонала и смывы с объектов внешней среды родильного дома. Смывы были взяты 
с наиболее контаминированных обьектов внешней среды – ручки кранов, гинекологи-
ческие кресла, весы для новорожденных, мед.инвентарь, койки, а также с рабочей одеж-
ды и рук персонала. В общей сложности было произведено 550 бактериологических 
исследований на базе лаборатории кафедры эпидемиологии ЕГМУ. Для идентификации 
золотистых стафилококков были использованы специальные питательные среды – ман-
нитол солевой агар, а также специальная среда исключительно для роста MRSA. Опре-
деление резистентности к антибиотикам было произведено дисковым методом. 

Результаты и обсуждение. 
В результате наших исследований было выявлено, что из 186 сотрудников клиники, 

которые были обследованы на носительство золотистых стафилококков, 45 оказались 
носителями Staphylococcus aureus в полости носа (24,2%). Следует отметить, что из 45 
выделенных штаммов стафилококков 30 оказались метициллин резистентными, что 
составляет 66,7%. А из общего числа мед.персонала носители MRSA составили 16,1%.  

Полученные данные свидетельствуют о высокой распространенности исследуемого 
микроорганизма среди основной группы источников нозокомиальной инфекции – мед. 
персонала. При этом следует отметить, что из 30 носителей MRSA 8 были врачами 
(26,7%), в 14 случаях носителями оказались мед.сестры (46,70%), а в 8 случаях – 
представители младшего мед.персонала (26,7%). Как показывают полученные данные, 
носительство наиболее распространено среди среднего мед персонала, который состав-
ляет почти половину носителей MRSA, что, в первую очередь, обусловлено наиболее 
тесным контактом с пациентами и с антибиотиками. 

За время наших исследований было произведено также бактериологическое исследо-
вание смывов взятых с обьектов внешней среды, а также с рук и рабочей одежды персо-
нала клиники. В общей сложности были взяты 364 смыва, рост золотистых стафилокок-
ков наблюдался в 19 случаях (4,7%). Среди выделенных 19 штаммов 16 оказались 
MRSA, что составляет 84,2% и 4,4% от общего количества обследованных смывов. При 
этом следует отметить, что в 4 случаях из 16 (25,0%) MRSA были выделены с рук и 
рабочей одежды мед.работников, которые при этом являлись носителями резистентных 
золотистых стафилококков в полости носа. А в остальных 12 случаях (75,0%) MRSA 
были выделены с наиболее часто употребляемых рабочих поверхностей. 

Следует отметить, что в общей сложности из обследованных нами 550 образцов 46 
были MRSA положительными, что составляет 8,3%, при этом в 2/3 случаев MRSA были 
выделены из полости носа мед.персонала, что в лишний раз доказывает значимость 
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указанного биотопа в качестве резервуара стафилококковой инфекции и важность их са-
нации, с целью прерывания эпидемического процесса. Немаловажную роль имеет также 
применение качественных антисептиков и дезинфектантов, благодаря действию которых 
обсемененность обьектов внешней среды безусловно находится на значительно низком 
уровне (см. рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Частота высеваемости MRSA из обследованных мазков из полости носа 
и смывов из внешней среды больницы (в %) 

 
Полученные данные свидетельствуют о том, что проблема MRSA в Армении 

актуальна, так же как и во всем мире, что требует усиления эпид. надзора за внутриболь-
ничными инфекциями как на уровне отдельных клиник, так и на государственном уров-
не. Следует упорядочить как продажу, так и применение антибактериальных препаратов, 
что предотвратит формирование полирезистентных микроорганизмов, и в частности 
стафилококков.  
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Բանալի բառեր. մետիցիլին-կայուն ոսկեգույն ստաֆիլոկոկեր, մանրէա-

կրություն, մանրէաբանական հետազոտություն, հակաբիոտիկակայունություն 
 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
Անց է կացվել հետազոտություն` ծննդատանը MRSA-ի շրջանառության ուսում-

նասիրության ուղղությամբ: Ընդհանուր առմամբ ուսումնասիրվել է 550 նմուշ, 
որոնցից` 186 քթի քսուկ և 364` լվացուկ արտաքին միջավայրից: MRSA-ի 
ընդհանուր հայտնաբերման հաճախականությունը կազմել է 8,3%, ընդ որում քթի 
քսուկներից հետազոտվող մանրէն անջատվել է 16,1%, իսկ արտաքին միջավայրի 
լվացուկներից` 4,4% դեպքերում: 

 

EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF MRSA IN MATERNITY HOME 
 

M.M. Ter-Stepanyan 
 

YSMU, Department of Epidemiology  
 

Keywords: Methicillin resistant Staphylococcus aureus, carriage, bacteriological investiga-
tion, resistance to antibiotics 

 
SUMMARY 
 

We conducted an investigation to study the circulation of MRSA in the maternity home. In 
general we had performed bacteriological studies of 550 samples, 186 of which were taken 
from the nasal cavity of medical personnel and 364 smears were from environmental objects of 
the hospital. Total frequency of MRSA growth was 8,3%, while from the nasal cavity smears 
to 16,1%, while from the external objects – 4,4% of cases. 
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Введение и актуальность. Кишечные палочки составляют постоянную часть бакте-
рий, обитающих в кишечнике человека. Большинство штаммов Escherichia coli – коммен-
салы кишечника, которые легко перемещаются как внутри популяций животных и чело-
века, так и между ними, о чем свидетельствует сходный набор плазмид резистентности (R-
плазмид). В состав популяций кишечной палочки входят генетически различные клоны. У 
разных индивидуумов наблюдается изменчивость популяций кишечной палочки. Для вне-
дрения в популяцию нового штамма необходимо, чтобы он был представлен значитель-
ным числом клеток – около 106. Внедрение новых штаммов кишечной палочки проис-
ходит особенно активно при использовании значительно обсемененных пищепродуктов. 
Апатогенные эшерихии в организме служат постоянным резервуаром плазмид резистент-
ности. Попадающий в организм возбудитель, сам по себе не несущий R-фактор, при 
конъюгации может приобрести детерминанты устойчивости к лекарственным препаратам. 
Однако передача детерминант устойчивости в организме людей и животных – не единст-
венный фактор распространения лекарственно-устойчивых микроорганизмов. В процессе 
селекции в результате воздействия химиотерапевтических соединений чувствительные 
микроорганизмы погибают, а резистентные сохраняются, размножаются и распростра-
няются в окружающей среде. Приобретенная резистентность закрепляется и передается по 
наследству последующим генерациям бактерий. Циркуляция R-плазмид посредством 
микроорганизмов E. coli от животных к животным, от животных к человеку и наоборот 
способствует быстрому распространению лекарственной резистентности во всем мире. 
Было проведено исследование, показавшее, что при сохранении современного объема 
использования антибиотиков в мире, циркуляция лекарственноустойчивых штаммов 
мироорганизмов приобретет огромные масштабы [5]. 

Цели и задачи исследования. С целью выяснения роли E. coli, как возможного 
резервуара R-плазмид и выяснения состояния антибиотикорезистентности данных штам-
мов на современном этапе в РА, была изучена чувствительность E. coli, выделенных из 
различных источников (больные, условно-здоровые лица, пищепродукты) к широко 
применяемым в практике (здравоохранение, сельское хозяйство) антибиотикам. 

Материалы и методы. Материалом для микробиологических исследований слу-
жили поступившие в НИИ ЭВиМП имени А.Б. Алексаняна культуры E. coli, выделенные 
из пищепродуктов, поступивших на экспертизу в «Национальное бюро экспертиз» НАН 
РА, а также E. coli, выделенные в НИИ ЭВиМП имени А.Б. Алексаняна от больных и 
условно-здоровых людей (кал, моча, зубной налет). Бактериологическое исследование 
материала, выделение чистой культуры E. coli от людей проведено по общепринятой 
методике, а из пищепродуктов – согласно ГОСТ-у [2]. Исследована антибиотикочувстви-
тельность E. coli по отношению к широко применяемым антибиотикам-фторхинолонам: 
ципрофлоксацину, офлоксацину, левофлоксацину, налидиксовой кислоте; беталактамам: 
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оксациллину, аугментину, ампициллину, цефазолину, цефалотину, цефуроксиму, цефо-
таксиму, цефтриаксону, цефтазидиму; аминогликозидам: амикацину, гентамицину, 
стрептомицину, эритромицину, тобрамицину, азитромицину, кларитромицину; тетрацик-
линам: доксициклину, тетрациклину; хлорамфениколу: левомицетину. Антибиотикочув-
ствительность определялась диско-диффузионным методом на твердой питательной сре-
де АГВ посевом суточных бульонных культур микроорганизмов. Результаты оценива-
лись по диаметру зоны задержки роста микроорганизмов к антибактериальным 
препаратам [4].  

Результаты и обсуждение. При бактериологическом исследовании различных 
пищепродуктов, материала от условно- здоровых и больных людей выделены 83 штамма 
E. coli, из которых 54,2% штаммов (45) выделены из пищепродуктов, 45,8% (38) от 
больных и условно-здоровых людей. При экспертизе пищепродуктов, присутствие 
колиформ (в частности, E. coli) в основном было отмечено в массе продукта, в которой 
по Гигиеническим требованиям безопасности продовольственного сырья и пищевых 
продуктов их присутствие не допускается [1]. 

Изучение антибиотикочувствительности выделенных штаммов E. coli показало 
(Табл.1), что они были чувствительны к фторхинолонам: 92,9% – офлоксацину, 91,3% – 
ципрофлоксацину, 83,3% – левофлоксацину.  

Таблица 1  
Резистентность и чувствительность Escherichia coli к антибиотикам 

 

Группы 
антибиотиков Антибиотики 

Всего 
штам
мов 

Резистентность Чувствительность 

абс.  % абс. % 

Аминогликозиды 

Кларитромицин 31 29 93,5 2 6,5 
Амикацин 42 26 61,9 16 38,1 
Гентамицин 33 8 24,2 25 75,8 
Стрептомицин 42 32 76,2 10 23,8 
Тобрамицин 31 13 41,9 18 58,1 
Азитромицин 45 26 57,8 19 42,2 

Бета-лактамы 

Цефуроксим 66 45 68,2 21 31,8 
Цефотаксим 47 13 27,7 34 72,3 
Цефалотин 39 29 74,4 10 25,6 
Цефазолин 47 22 46,8 25 53,2 
Аугментин 44 44 100 – – 
Цефтазидим 15 8 53,3 7 46,7 
Оксациллин 42 40 95,2 2 4,8 
Цефтриаксон 39 8 20,5 31 79,5 

Тетрациклины Доксициклин 69 51 73,9 18 26,1 
Тетрациклин 53 38 71,7 15 28,3 

Фторхинолоны 

Офлоксацин 56 4 7,1 52 92,9 
Ципрофлоксацин 69 6 8,7 63 91,3 
Левофлоксацин 18 3 16,7 15 83,3 
Налидиксовая 
кислота 25 24 96,0 1 4,0 

Хлорамфиниколы Левомицетин 6 6 100,0 – – 
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Микроорганизмы проявили 100% резистентность к левомицетину, к препаратам 
группы тетрациклинов: 73,9% – доксициклину и 71,7% – тетрациклину; к бета-лактамам: 
100% – аугментину, 95,2% – оксациллину, 74,4% – цефалотину, 68,2% – цефуроксиму, 
53,3% – цефтазидиму. Исключение из этой группы составили цефотаксим и цефазолин, к 
которым чувствительны соответственно 72,3% и 53,2% изученных штаммов E. coli.  

Микроорганизмы проявили резистентность к антибиотикам группы аминогликозидов: 
93,5% – кларитромицину, 76,2% – стрептомицину, 61,9% – амикацину, 57,8% –азитроми-
цину. Исключение из этой группы составили гентамицин и тобрамицин, к которым 
чувствительны соответственно 75,8 и 58,1% изученных штаммов. Сравнение результатов 
антибиотикорезистентности E. coli, выделенных от людей и из различных пищепро-
дуктов, выявило определенную эпидемиологическую связь между ними (Табл. 2).  

Результаты наших исследований показали, что у 91,6% (76 штаммов) была выявлена 
полирезистентность. Установлено, что основная доля данных штаммов проявила 
одновременную устойчивость к действию 2-14 антибиотиков – 91,6% (76 из 83 штаммов), 
причем, к 2 антибиотикам были полирезистентны 1,3%, 3-м – 11,8%, 4-м – 5,3%, 5-ти – 
9,2%, 6-ти – 26,3%, 7-ми – 19,7%, 8-ми – 5,3%, 9-ти – 1,3%, 10-ти – 6,6%, 11-ти – 5,3%, 
12-ти – 1,3%, 13-ти – 5,3%, 14-ти – 1,3% (Табл.3).  

 Таблица 2  
Резистентность и чувствительность Escherichia coli к антибиотикам 

 

Группы 
антибиотиков Антибиотики 

Escherichia coli, выделенных  
из пищепродуктов 

Escherichia coli, выделенных  
у людей 

Всего Резистентность Чувстви-
тельность Всего Резистентность Чувстви-

тельность 
абс.  % абс.  % абс.  % абс.  % 

Аминоглико-
зиды 

Кларитромицин 7 7 100 – – 24 22 91,7 2 8,3 
Стрептомицин 22 18 81,8 4 18,2 20 14 70,0 6 30,0 
Азитромицин 23 18 78,3 5 21,7 22 8 36,4 14 63,6 
Амикацин 36 20 55,6 16 44,4 6 6 100 – – 
Тобрамицин 5 1 20,0 4 80,0 26 12 46,2 14 53,8 
Гентамицин 21 4 19,0 17 81,0 12 4 33,3 8 66,7 

Бета–лактамы 

Аугментин 20 20 100 – – 24 24 100 – – 
Оксациллин 20 18 90,0 2 10,0 22 22 100 – – 
Цефалотин 19 17 89,5 2 10,5 20 12 60,0 8 40,0 
Цефуроксим 38 29 76,3 9 23,7 18 16 88,9 2 11,1 
Цефазолин 19 12 63,2 7 36,8 28 10 35,7 18 64,3 
Цефтазидим 13 6 46,2 7 53,8 2 2 100 – – 
Цефтриаксон 9 4 44,4 5 55,6 30 4 13,3 26 86,7 
Цефотаксим 17 5 29,4 12 70,6 30 8 26,7 22 73,3 

Тетрациклины Доксициклин 39 33 84,6 6 15,4 30 18 60,0 12 40,0 
Тетрациклин 23 18 78,3 5 21,7 30 20 66,7 10 33,3 

Фторхино-
лоны 

Налидиксовая 
кислота 5 4 80,0 1 20,0 20 20 100 – – 

Левофлоксацин 6 1 16,7 5 83,3 12 2 16,7 10 83,3 
Ципрофлокса-
цин 39 4 10,3 35 89,7 30 2 6,7 28 93,3 

Офлоксацин 34 2 5,9 32 94,1 22 2 9,1 20 90,9 
Хлорамфини-

колы Левомицетин 4 4 100 – – 2 2 100 – – 
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Анализ устойчивости полирезистентных штаммов E. coli, выделенных из пищепро-
дуктов показал (табл.3), что большая часть этих штаммов проявила одновременную 
устойчивость к действию от 2 до 14 антибиотиков (97,8%). Маркерами резистентност 
этих штаммов являлись – левомицетин, аугментин, кларитромицин, оксациллин, нали-
диксовая кислота, цефалотин, доксициклин, стрептомицин, тетрациклин, азитромицин, 
цефуроксим, цефазолин, амикацин. Анализ устойчивости полирезистентных штаммов E. 
coli, выделенных от людей, показал, что большая часть этих штаммов проявила одновре-
менную устойчивость к действию от 2 до 13 антибиотиков (84,2%). Маркерами резис-
тентности этих штаммов являлись – аугментин, оксациллин, налидиксовая кислота, ами-
кацин, левомицетин, цефтазидим, кларитромицин, цефуроксим, стрептомицин, тетра-
циклин, цефалотин, доксициклин. 

Таблица 3 
Полирезистентность штаммов E. coli к антибиотикам 

Полирезистент-
ность штаммов 

E. coli к 
антибиотикам 

E. coli, 
выделенные у 

людей 

E. coli, 
выделенные из 
пищепродуктов 

Всего изучено 
штаммов E. coli 

абс. % абс. % абс. % 
2 –  –  1  2,3 1  1,3 
3 2  6,3 7  15,9 9  11,8 
4 2  6,3 2  4,5 4  5,3 
5 2  6,3 5  11,4 7  9,2 
6 4  12,5 16  36,4 20  26,3 
7 6  18,8 9  20,5 15  19,7 
8 4  12,5 –  –  4  5,3 
9 –  –  1  2,3 1  1,3 
10 4  12,5 1  2,3 5  6,6 
11 4  12,5 –  –  4  5,3 
12 –  –  1  2,3 1  1,3 
13 4  12,5 –  –  4  5,3 
14 –  –  1  2,3 1  1,3 

Всего штаммов 32  100 44  100 76  100 
 
Исследования, проведенные в ЭВиМП имени А.Б. Алексанян [3], а также анализ 

материалов об использовании антибиотиков для лечения больных (в 80-е и 90-е гг.), 
свидетельствует о том, что тенденции к увеличению применения антибиотиков в 
республике сохраняются и по сей день. Применение антибиотиов в широких масштабах 
не только в медицине, но и в сельском хозяйстве (ампициллин, амоксициллин, 
пенициллин, гентамицин, эритромицин, левомицетин, канамицин, стрептомицин, 
тетрациклин и т.д.) республики, является сильным и постоянно действующим 
селективным механизмом, способствующим формированию резистентных и полирезис-
тентных микроорганизмов, широкая циркуляция которых может привести к осложнению 
эпидемической ситуации в отношении инфекционных заболеваний. 

Заключение. Удельный вес лекарственно–устойчивых штаммов и диапазон 
устойчивости к различным антибиотикам среди кишечных палочек, выделенных от 
людей и из пищепродуктов, были практически одинаковыми. Процесс формирования 
антибиотикорезистентных штаммов E. coli, характерный и для других микроорганизмов, 
продолжается в республике вследствие бесконтрольного применения антибактериальных 
препаратов. Широкое распространение лекарственно–устойчивых микроорганизмов 
требует разработки комплекса мероприятий, ограничивающих циркуляцию резистентных 
бактерий среди сельскохозяйственных животных и населения. Меры по ограничению 
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распространения лекарственно–устойчивых микроорганизмов должны быть направлены 
как на предупреждение формирования резистентных популяций, так и, на подавление 
уже сформировавшихся популяций. Осуществление целенаправленного бактериологи-
ческого контроля пищепродуктов является необходимым в снижении количества 
экзогенно поступающих в организм резистентных штаммов кишечной палочки.  
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ESCHERICHIA COLI ՈՐՊԵՍ ՀԱԿԱԲԻՈՏԻԿՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 
 ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱԶՄԻԴՆԵՐԻ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆ ՌԵԶԵՐՎՈՒԱՐ 

 
Ա.Վ. Ցականյան(1), Յ.Թ. Ալեքսանյան(1), Գ.Գ. Մելիք-Անդրեասյան(1),  

Ք.Լ. Մամիկոնյան(1),Գ.Ժ. Խանջյան(1), Թ.Հ. Ավետիսյան(2),  
Ա.Բ. Ազատյան(2), Ս.Թ. Մարտիրոսյան, (2),Ն.Ա. Անդրեասյան(2) 

 

ՀՀ ԱՆ Ա.Բ.Ալեքսանյանի անվան համաճարակաբանության, 
վիրուսաբանության և բժշկական մակաբուծաբանության ԳՀԻ (1) 

ՀՀ ԳԱԱ Փորձաքննությունների Ազգային Բյուրո(2) 

 
Բանալի բառեր. Escherichia coli, հակաբիոտիկներ, զգայունություն, պոլիռեզիս-
տենտություն 

 
ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
 

 Հետազոտվել է 83 Escherichia coli մանրէների զգայունությունը լայնորեն օգտագործ-
վող հակաբիոտիկների նկատմամբ: Հետազոտության արդյունքները ցույց են տվել, որ 
մանրէները բարձր զգայունություն են ցուցաբերել ֆտորխինոլոնների նկատմամբ՝ 92,9% 
օֆլոկսացինի, 91,3% ցիպրոֆլոկացինի, 83,3% լևոֆլոկսացինի նկատմամբ: 
Հետազոտված մանրէները 100% (6 շտամ) կայուն էին լևոմիցետինի նկատմամբ, 73,9% և 
71,7% համապատասխանաբար դոկսիցիկլինի և տետրացիկլինի նկատմամբ; 
մանրէները կայուն էին բետա–լակտամների նկատմամբ՝ 100% աուգմենտինի, 95,2% 
օկսացիլինի, 74,4% ցեֆալոտինի, 68,2% ցեֆուրոկսիմի, 53,3% ցեֆտազիդիմի: 

Այդ խմբից բացառություն են կազմում ցեֆազոլինը և ցեֆտրիակսոնը, որոնց 
նկատմամբ համապատասխանաբար կայուն էին 46,8 և 20,5% մանրէներ: Հետազոտված 
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մանրէները կայուն էին ամինոգլիկոզիդների նկատմամբ՝ 93,5% կլարիտրոմիցինի, 76,2% 
ստրեպտոմիցինի, 61,9% ամիկացինի, 57,8% ազիտրոմիցինի նկատմամբ: Այդ խմբից 
բացառություն են կազմում գենտամիցինը և տոբռամիցինը, որոնց նկատմամբ զգայուն 
են համապատասխանաբար 75,8 և 58,1% մանրէներ: Պոլիռեզիստենտ շտամները` 91,6% 
(76-ը 83-ից) կայունություն են ցուցաբերել 2–14 հակաբիոտիկների նկատմամբ: 
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SUMMARY 
 

In the Republic of Armenia there has been investigated the sensitivity of 83 Escherichia coli 
towards widely used antibiotics. Investigation results revealed high sensitivity of bacteria towards 
ofloxacin (92,9%), ciprofloxacin (91,3%), levofloxacin (83,3%). Investigated bacteria were 100% 
resistant (6 strains) towards levomycetin, 73,9% and 71,7% resistant towards doxycycline and 
tetracycline respectively. The bacteria were also resistant towards beta–lactams: augmentine 
(100%), oxacilline (95,2%), cefalotine (91,7%), cefurocsime (88,0%) and ceftazidime (53,8%). 
Cefazolin and ceftriaxone are exceptions from that group as the bacteria are 46,8% and 20,5% 
resistant towards them. Investigated bacteria were resistant towards aminoglycozides: 
claritromycine (93,5%), Streptomycin (76,2%), amikacin 61,9%, azithromycin (57,8%). 
Gentamicin and tobramycin make exceptions from that group as the bacteria are 75,8 and 58,1% 
resistant towards them.  

Polyresistant strains 91,6% (76 out of 83) are resistant towards 2–14 antibiotics. 
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