
 Առողջապահության կառավարման հիմունքները 

1. ՀՀ առողջապահական համակարգի կառուցվածքը։ ՀՀ գործող բուժօգնություն 

տրամադրող կազմակերպություններ։ Բուժօգնության տրամադրման 

շարունակականություն սկզբունքները։ 

2. ՀՀ առողջապահական վերափոխումներ։ Ապակենտրոնացում։ 

3. ՀՀ առողջապահական վերափոխումներ։ Առողջապահության ֆինանսավորումը։ 

Բժշկական ապահովագրությունը Հայաստանում։ 

4. Համակարգերի թեորիան առողջապահական կազմակերպություններում։ Մենեջմենթի 

պրոցեսը։ 

5. Մենեջերը և նրա դերը առողջապահական համակարգում:  

6. Առողջապահական կազմակերպությունների գործունեության էֆեկտիվության և 

որակյալ բուժօգնության ապահովման գնահատումը։  

7. Արդյունավետության, ռեսուրսների շահավետ օգտագործման և որակի գործառնական 

սահմանումները 

8. Կարճաժամկետ ծրագրերի պլանավորում և վերահսկում։ 

9. Կարճաժամկետ պլանավորման և վերահսկման գործիքներ 

10. Կառավարման մեթոդները, ոճը, գործառույթները: Իշխանության աղբյուրները 

կազմակերպություններում։  

11. Հսկողության տեսակները։ Ոչ ֆորմալ փոխհարաբերություններ և կազմակերպչական 

մշակույթ։ 

12. Կառավարչական որոշման կայացում: Արդյունավետ ռազմավարությունների 

հիմունքներ: 

13. Կազմակերպության արտաքին և ներքին միջավայրը: 

14. Պլանավորում և ռազմավարական մենեջմենթ: 

15. Բուժաշխատոների իրավունքները։ ՀՀ բժշկական ծառայությունների մատուցման 

վերաբերյալ օրենսդրական կարգավորումները։ 

 

  



Առողջապահության կառավարում  և բժշկական ապահովագրություն 

1. Ապահովագրության էությունն ու նշանակությունը: Հիմնական տերմիններ և 

հասկացություններ 

2. Ապահովագրության տեսակները: Ապահովագրման ենթակա ռիսկերը  

3. Պարտադիր ապահովագրության էությունը: Ինչը կարող է լինել պարտադիր 

ապահովագրության առարկա: Պարտադիր և կամավոր ապահովագրության 

սկզբունքները 

4. Պարտադիր բժշկական ապահովագրության (ՊԲԱ)  էությունը և 

առանձնահատկությունները  

5. ՊԲԱ-ի ներդրման հետ կապված հիմնական հարցերը և սկզբունքները 

6. ՊԲԱ-ի ներդրման հնարավոր ազդեցությունը առողջապահության համակարգի առկա 

ֆինանսական մեխանիզմների (ներառյալ ֆինանսական հոսքերի թափանցիկության 

ապահովման) արդյունավետության վրա 

7. Հայաստանի Հանրապետությունում ՊԲԱ-ի ներդրման սկզբունքները, փուլերը և 

համակարգի կարգավորման մեխանիզմները. առաջարկվող մոտեցումներ 

8. ԱՊՊԱ համակարգի շրջանակներում առողջության վերականգնման համար 

փոխհատուցման ենթակա ռիսկեր և ֆինանսավորման մեխանիզմներ 

9. Հայաստանի առողջապահության համակարգում իրականցված վերափոխումների 

հիմնական ուղղությունները 

10. Հայաստանի առողջապահության համակարգի ֆինանսավորումը և դրա հետ կապված 

հիմնական խնդիրները 

11. Առողջապահական ծառայությունների որակի հիմնական բաղկացուցիչները 

12. Հայաստանում առաջնային բժշկա-սոցիալական համակարգի կառուցվածն ու 

գործառույթները, հիվանդանոցային բուժօգնության կազմակերպման հիմնական 

սկզբունքները 

13. Գյուղական բնակչության բուժօգնության կազմակերպման սկզբունքները 

 

 

 

  

  



Բուժօգնության որակի կառավարում 

 

1. Առողջապահության ոլորտի որակի ապահովման սահմանումը և մոդելները: 

2. Առողջապահության ոլորտի որակի ապահովման բաղկացուցիչները: 

3. Առողջապահության ոլորտի որակի “թիրախները” : 

4. Առողջապահության ոլորտի որակի հսկման շրջանը: 

5. Առողջապահության ոլորտի որակի ապահովման վերաբերյալ հիմնական եզրույթները. 

լիցենզավորում, հավատարմագրում, վկայագրում, չափորոշչավորում, սանդղագրում: 

6. Չափանիշների և ստանդարտների սահմանման, մշակման և ներդրման պահանջները: 

7. Կլինիկական գործունեության հսկման և բարելավման քայլերը. հսկման 

գերակայությունների և ձևի որոշումը: 

8. Կլինիկական գործունեության հսկման և բարելավման քայլերը. բուժանձնակազմի 

աշխատանքի գնահատման և գործելակերպի բարելավման մոտեցումների ընտրությունը, 

բուժանձնակազմի շահադրդման ուղղությունները: 

9. Որակի գնահատման համար անհրաժեշտ տեղեկությունների ձեռքբերման սկզբունքները: 

Հսկման պահի և ձևի ընտրություն:   

10. Որակի հսկման արդյունավետությունը:  


