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ՀԵՏԱԶՈՏՈԻԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸՀԵՏԱԶՈՏՈԻԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ

ԳնահատելԳնահատել շագանագեղձիագանագեղձի բարորակբարորակ
գերաճիգերաճի ևև աճուկայինաճուկային ճողվածքիճողվածքի
միաժամանակյամիաժամանակյա ևև առանձնաառանձնակիկի
վիրահատություններիվիրահատությունների կլինիկականկլինիկական
արդյունավետությունըարդյունավետությունը, , անվտանգությունըանվտանգությունը
ուու տնտեսագիտականտնտեսագիտական մատչելիությունըմատչելիությունը



ՀԵՏԱԶՈՏՈԻԹՅԱՆՀԵՏԱԶՈՏՈԻԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

1. Ուսումնասիրել շագանագեղձի բարորակ 
գերաճի և աճուկային ճողվածքի 
միաժամանակյա և առանձնակի 
վիրահատությունների մոտակա և հեռավոր 
արդյունքները:

2. Սահմանել շագանագեղձի բարորակ գերաճի 
և աճուկային ճողվածքի միաժամանակյա և 
առանձնակի վիրահատությունների 
մահացության և հետվիրահատական 
բարդությունների կառուցվածքը և 
հաճախականությունը



ՀԵՏԱԶՈՏՈԻԹՅԱՆՀԵՏԱԶՈՏՈԻԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

3. Վերլուծել շագանագեղձի բարորակ գերաճի և 
աճուկային ճողվածքի միաժամանակյա և 
առանձնակի վիրահատությունների 
ծախսեր/արդյունավետությունը

4. Անցկացնել համեմատական գնահատական 
շագանագեղձի բարորակ գերաճի և 
աճուկային ճողվածքի միաժամանակյա և 
առանձնակի վիրահատությունների
կլինիկական արդյունավետության, 
անվտանգության ու տնտեսագիտական 
մատչելիության միջև



ՀԵՏԱԶՈՏՈԻԹՅԱՆՀԵՏԱԶՈՏՈԻԹՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

«Դեպք – վերահսկում» (case-control study)
հետահայաց դիտարկումային կլինիկական
հետազոտություն՝ համանման զույգերի
ընտրության խմբային եղանակի
կիրառմամբ:



ՀԵՏԱԶՈՏՈԻԹՅՈՒՆԸՀԵՏԱԶՈՏՈԻԹՅՈՒՆԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ է՝է՝

• «Աշտարակ» բժշկական կենտրոն
• «Նաիրի» բժշկական կենտրոն
• Հանրապետական գիտաբժշկական

գրադարանի ապացուցողական
բժշկության ուսումնամեթոդական
կենտրոն



ՀԵՏԱԶՈՏՈԻԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԸՀԵՏԱԶՈՏՈԻԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԸ

3 կլինիկական խումբ: 
1-ն հիմնական խումբը՝ 82 հիվանդ, որոնց կատարվել են
միաժամանակյամիաժամանակյա վիրահատություններվիրահատություններ շագանագեղձիագանագեղձի
բարորակբարորակ գերաճիգերաճի ևև աճուկայինաճուկային ճողվածքիճողվածքի
կապակցությամբկապակցությամբ,,
2-րդ ստուգիչ խումբը՝ 82 հիվանդ, որոնց կատարվել են
առանձնաառանձնակիկի վիրահատություններիվիրահատությունների շագանագեղձիագանագեղձի
բարորակբարորակ գերաճիգերաճի կապակցությամբկապակցությամբ,,
3-րդ ստուգիչ խումբը՝ 82 հիվանդ, որոնց կատարվել են
առանձնաառանձնակիկի վիրահատություններիվիրահատությունների աճուկային ճողվածքի
կապակցությամբկապակցությամբ::



ՀԵՏԱԶՈՏՈԻԹՅԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸՀԵՏԱԶՈՏՈԻԹՅԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԸ

 Կոլմոգորովի-Սմիրնովի չափանիշ,
 ANOVA միագործոնային վերլուծություն,
 Պիրսոնի 2 չափանիշ,
 Կրասկել-Ուոլիսի չափանիշ,
 Ման-Ոիիտնի չափանիշ
 Շանսերի հարաբերության հաշվարկ
 «ծախսեր/արդյունավետություն» վերլուծություն:



ԵԼՔԵՐԻԵԼՔԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ

• Հետվիրահատական բարդություններ (%)
• Հիվանդի ստացիոնար բուժման տևողություն

(մահճակալ օր)
• Վիրահատության տևողություն՝ ժամանակ (րոպե)
• Վիրահատության արժեք



ՀետվիրահատականՀետվիրահատական բարդություններիբարդությունների
հաճախականությունըհաճախականությունը կլինիկականկլինիկական

խմբերումխմբերում

Հիվանդների
խմբերը

n ՀետվիրահատականՀետվիրահատական
բարդություններբարդություններ

բ.թ. %
1-ին խումբ 82 10 12,2

2-րդ խումբ 82 13 15,9

3-րդ խումբ 82 21 25,6

Ընդամենը 246 44 17,9



ՀետվիրահատականՀետվիրահատական բարդություններիբարդությունների
զարգացմանզարգացման հավանականությանհավանականության

հարաբերությունըհարաբերությունը տարբերտարբեր կլինիկականկլինիկական
խմբերումխմբերում

ՇՀ խմբերիխմբերի
միջևմիջև

Արժեքը 95% վստահելիության
միջակայք

ստորին
սահման

վերին
սահման

1 – 2 0,737 0,303 1,792

1 – 3 0,403 0,177 0,922



ՏարբերՏարբեր կլինիկականկլինիկական խմբերիխմբերի
««մմահճակալահճակալ//օրօր»» ցուցանիշներիցուցանիշների

համեմատականհամեմատական գնահատականըգնահատականը

H=72,100, df=2, р=0,000 H=6,297, df=2, р=0,000 
H=-8,082, df=2, р=0,000 

H=-1,785, df=2, р=0,223  



11--ինին ևև 33--րդրդ կլինիկականկլինիկական խմբերիխմբերի
««մմահճակալահճակալ//օրօր»» ցուցանիշներիցուցանիշների

համեմատականհամեմատական գնահատականըգնահատականը

U = 2,115; df=2, р=0,034 



ՏարբերՏարբեր կլինիկականկլինիկական խմբերումխմբերում
վիրահատությանվիրահատության տևողությանտևողության ցուցանիշներիցուցանիշների

համեմատականհամեմատական գնահատականըգնահատականը

H=209,551, df=2, р=0,000 
H=14,459, df=2, р=0,000 
H =-7,832, df=2, р=0,000
H = 6,627, df=2, р=0,000



««ԾախսերԾախսեր//արդյունավետությունարդյունավետություն»»
վերլուծությունըվերլուծությունը ըստըստ ելքերիելքերի գնահատմանգնահատման

չափանիշներիչափանիշների

Գնահատման
չափանիշները

Ծախսեր/արդյունավետություն

ՄՎ ՇԲԳ ԱՃ

Ոչ բարդացած
դեպքերի քանակը

658 883 388 608 371 455

Վիրահատության
տևողությունը

227 092 330 645 148 014

Մահճակալ/օրը 739 690 1 007 017 664 351



ՄՎՄՎ ևԱՎևԱՎ համեմատությունհամեմատություն, , ըստըստ ծախսերիծախսերի
արդյունավետությանարդյունավետության աճիաճի հաշվարկիհաշվարկի

 200 875 6
3

600 625 20  
 69  72

драм 000 814 26  драм 600 439 47





Շագանագեղձի բարորակ գերաճի և աճուկային ճողվածքի
կապակցությամբ կատարվող միաժամանակյա
վիրահատության վերջնական արդյունքի լրացուցիչ միավորի
արժեքը համեմատած շագանագեղձի բարորակ գերաճի
կապակցությամբ կատարվող առանձնակի վիրահատության
հետ կազմում է՝
6875200/82 = 83843 դրամ



ՄՎՄՎ ևԱՎևԱՎ համեմատությունհամեմատություն, , ըստըստ ծախսերիծախսերի
արդյունավետությանարդյունավետության աճիաճի հաշվարկիհաշվարկի

2252800
11

800 780 24  
 61  72

драм 800 658 22  драм 600 439 47





Շագանագեղձի բարորակ գերաճի և աճուկային ճողվածքի
կապակցությամբ կատարվող միաժամանակյա
վիրահատության վերջնական արդյունքի լրացուցիչ միավորի
արժեքը համեմատած աճուկային ճողվածքի կապակցությամբ
կատարվող առանձնակի վիրահատության հետ կազմում է՝
2252800/82 = 27423 դրամ
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