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Սույն զեկույցը պատրաստել են Համաշխարհային բանկի աշխատակիցները՝ արտաքին փորձագետների ներգրավմամբ: 
Աշխատության մեջ արտահայտված բացահայտումները,  մեկնաբանությունները և եզրակացությունները պարտադիր 
չէ, որ արտացոլեն Համաշխարհային բանկի, նրա Գործադիր տնօրենների խորհրդի կամ նրանց ներկայացրած 
կառավարությունների տեսակետները: Այս աշխատությունն ի սկզբանե լույս է տեսել Համաշխարհային 
բանկի կողմից անգլերեն լեզվով (Strategic Purchasing for Better Health in Armenia) 2020 թ․-ին։ 
Անհամապատասխանությունների դեպքում հիմք ընդունել բնօրինակում առկա տարբերակը: 

Համաշխարհային բանկը չի երաշխավորում այս աշխատությունում ներառված տվյալների ճշգրտությունը: 
Տվյալ աշխատանքում առկա բոլոր քարտեզների վրա նշված սահմանները, գույները, նշանակումները և մյուս 
տեղեկությունները չեն ենթադրում Համաշխարհային բանկի կողմից որևէ դատողություն որևէ տարածքի իրավական 
կարգավիճակի կամ այդպիսի սահմանների հաստատման կամ ընդունման վերաբերյալ: 

Տվյալ զեկույցի նյութը պաշտպանված է հեղինակային իրավունքով: Համաշխարհային բանկը խրախուսում է իր 
գիտելիքների տարածումը: Հետևաբար, այս աշխատանքը կարող է ամբողջությամբ կամ մասնակի վերարտադրվել 
ոչ առևտրային նպատակներով, եթե դրան կատարվում է լիարժեք հղում: Իրավունքի և լիցենզիայի վերաբերյալ 
ցանկացած հարցում, այդ թվում հարակից իրավունքի վերաբերյալ, պետք է ուղղվի հետևյալ հասցեով՝ World Bank 
Publications, The World Bank Group, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, USA; fax: 
202-522-2625; e-mail: pubrights@worldbank.org. 

Դիզայնը՝ Վերոնիկա Էլենա Գադեայի, GCSDE, Համաշխարհային բանկի խումբ:



ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ 
ԳՆՈՒՄՆԵՐ՝ 
ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ 
ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ

ԱԴԱՆՆԱ ՉՈՒԿՎՈՒՄԱՆ
ԲՐՈՒՆՈ ՄԻՍԵՆԸ
ՀՐԱՉՅԱ ԼԻԼՈԶՅԱՆԸ
ԷՍՏԵԼ ԳՈՆԳԸ
ԷՄՄԱ ՂԱԶԱՐՅԱՆԸ



iv ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐ՝ ՀԱՆՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ

ԶԵԿՈՒՅՑԻ ՄԱՍԻՆ

Սույն զեկույցը պատրաստվել է «Հայաստանում համընդհանուր առողջապահական ծածկույթի ապահովմանն 
ուղղված տեխնիկական օժանդակություն» ծրագրի ներքո, որը ներառում է խորհրդատվական ծառայություններ և 

վերլուծություններ՝ ուղղված ՀՀ Կառավարության՝ որակյալ առողջապահական ծառայությունների հասանելիության 
բարելավման ջանքերը սատարելուն: «Ռազմավարական գնումներ հանուն Հայաստանում առողջապահության 
բարելավման» զեկույցի համար օգտագործվել է ռազմավարական գնումների առաջընթացի շրջանակի հարմարեցումը՝ 
ուղղված առողջապահության ոլորտում ռազմավարական գնումների երկրի փորձի ուսումնասիրությանը, 
առողջապահական բարեփոխումների իրականացման համար գնումների ներուժը սահմանափակող համատեքստային 
գործոնների բացահայտմանը և ռազմավարական գնումների բարեփոխումների համապատասխան համաշխարհային 
օրինակներում այդ արդյունքների ինտեգրմանը: Զեկույցը եզրափակել ենք ռազմավարական գնումների համար 
հարմարեցված առաջարկություններով՝ ուղղված բնակչության առողջության բարելավմանը: Տվյալ տեխնիկական 
օժանդակությունը ֆինանսավորվում է Կորեա-Համաշխարհային բանկ գործընկերային կառույցի (ԿՀԲԿ) կողմից:
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ԵՐԱԽՏԻՔԻ ԽՈՍՔ

Սույն զեկույցը պատրաստվել է «Հարավային Կովկաս. Առողջապահական ծառայությունների ռազմավարական 
գնումների ամրապնդում առողջապահական համակարգի արդյունավետության և սոցիալական արդարության 

բարելավման նպատակով» խորհրդատվական ծառայության և վերլուծության ծրագրի ներքո: Ծրագիրը ղեկավարել են 
Սիլվի Բոսութղոն (Համաշխարհային բանկի գրասենյակի ղեկավար, Հայաստան) և Տանյա Դմիտրաչենկոն (Եվրոպայի 
և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանի առողջության, սնուցման և բնակչության գծով գլոբալ ծրագրերի 
ղեկավար): 

Զեկույցի հեղինակներն են Ադաննա Չուկվուման, Բրունո Միսենը, Հրաչյա Լիլոզյանը, Էստել Գոնգը և Էմմա 
Ղազարյանը: Վերջնական զեկույցը նաև հիմնված է Աջայ Թանդոնի առողջապահության հարկաբյուջետային 
հնարավորությունների համաշխարհային պատկերի վերաբերյալ մշակված տեղեկատվական փաստաթղթի վրա: 
Շնորհակալություն ենք հայտնում Արմինե Մանուկյանին, Աջայ Թանդոնին, Սուսաննա Հայրապետյանին, Մարիոն 
Ջեյն Քրոսին, Ռաֆայել Կորտեսին, Թոմաս Պալուին և Տրիին Հաբիխտին զեկույցի նախագծերի վերաբերյալ 
ստացված օգտակար մեկնաբանությունների համար: Զեկույցը հիմնված է նաև ազգային հիմնական շահագրգիռ 
կողմերի հետ քննարկումների վրա, ներառյալ Առողջապահության բարեփոխումների գլոբալ գագաթաժողովի և 
Համընդհանուր առողջապահական ծածկույթի համար բարձր մակարդակի քաղաքականության քննարկման կլոր 
սեղանի ընթացքում տեղի ունեցածները: Լոգիստիկ աջակցություն են ցուցաբերել Արփինե Ազարյանը, Գեբրիել 
Ֆրենսիսը, Մարիաննա Կոշկակարյանը և Մայա Ռազատը:

Թիմը բարձր է գնահատում ազգային և միջազգային դերակատարների մասնակցությունը, այդ թվում՝ 
Առողջապահության նախարարության, Պետական առողջապահական գործակալության, մասնավոր ապահովագրական 
ընկերությունների, Ֆինանսների նախարարության, Հոգեկան առողջության ազգային կենտրոնի, Առողջապահության 
ազգային ինստիտուտի, Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի, Երևանի քաղաքապետարանի, էլեկտրոնային 
առողջապահական համակարգի մասնավոր օպերատորի, Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության, 
Համաշխարհային բանկի և առանձին հիվանդանոցների և ամբուլատորիայի տնօրենների: Բոլոր սխալներն ու 
բացթողումները հեղինակներինն են:



vi i

ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Ադաննա Չուկվուման առողջապահության մասնագետ է Համաշխարհային բանկի խմբում (World Bank Group), 
որտեղ ղեկավարում է Հայաստանի առողջապահական ծրագրերը: 2016 թվականին Համաշխարհային բանկին որպես 
երիտասարդ մասնագետ միանալուց հետո նա նաև մասնակցել է առողջապահական ծառայությունների մատուցման 
բարեփոխումների նախագծման և իրականացման աշխատանքներին Շրի Լանկայում, Սիերա Լեոնեում, Հնդկաստանում, 
Տաջիկստանում և Ռումինիայում: Ադաննան իր կարիերան գլոբալ առողջապահության ոլորտում սկսել է 
որպես բժիշկ՝ Նիգերիայի առաջնագծում ծառայությունների մատուցելով, որտեղ նաև ղեկավարել է գյուղական 
համայնքներում առողջության խթանման ծրագրերը: Նա Գլոբալ առողջապահության մագիստրոսի կոչում է ստացել 
Օքսֆորդի համալսարանից և Առողջապահական համակարգերի դոկտորի կոչում՝ Հարվարդի համալսարանից:

Բրունո Միսենը Համաշխարհային բանկի Խմբի խորհրդատու է: 1999 թվականից աշխատել է Անտվերպենի 
Արևադարձային բժշկության ինստիտուտի հանրային առողջապահության բաժնում: Նրա մասնագիտական ոլորտը 
առողջապահության ոլորտի բարեփոխումներն են, առողջապահության ֆինանսավորումը, կատարողականի 
հիման վրա ֆինանսավորումը և ցածր և միջին եկամուտ ունեցող երկրներում աղքատ բնակչությանը սատարելու 
ռազմավարությունը: Նա ղեկավարում է Կատարողականի հիման վրա ֆինանսավորման մասնագիտական համայնքը 
(Performance Based Financing Community of Practice), ինչպես նաև հանդիսանում է «The 
Collectivity.org»- ի հիմնադիրը, որը համագործակցության հարթակ է համաշխարհային առողջապահության 
փորձագետների համար: Նախկինում նա աշխատել է որպես առողջապահական ոլորտի տնտեսագետ «Բժիշկներ 
առանց սահմանների» կազմակերպությունում: Բրունոն ստացել է տնտեսագիտության մագիստրոսի և դոկտորի 
կոչում Լուվենի Կաթոլիկ Համալսարանից (Université Catholique de Louvain):

Հրաչյա Լիլոզյանը Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի (ՀԱՀ) Ավետիսյան Օնանյան առողջապահական 
ծառայությունների հետազոտման և զարգացման կենտրոնի (ԱԾՀԶԿ) գիտաշխատող է: Նա համակարգում 
է Թրփանճեան գյուղական համայնքների զարգացման ծրագրի շրջանակներում՝ ԱԾՀԶԿ-ի հետ համատեղ 
իրականացվող «Ձեռներեցներ առողջապահության ոլորտում» ծրագրի դաշտային աշխատանքները: Մինչ այդ նա 
աշխատել է ՀՀ Առողջապահության նախարարության տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոնում որպես 
տուբերկուլոզ ծառայությունների մշտադիտարկման և գնահատման մասնագետ, այնուհետև` տուբերկուլյոզ 
ծառայությունների որակի վերահսկման և հետազոտությունների փորձագետ: Նա նաև աշխատել է որպես 
խորհրդատու միջազգային կազմակերպություններում, ինչպիսիք են Առողջապահության համաշխարհային 
կազմակերպությունը և Համաշխարհային բանկը: Բժշկական կրթությունը ստացել է Երևանի պետական բժշկական 
համալսարանում, իսկ հանրային առողջության մագիստրոսի կոչումը՝ ՀԱՀ-ում: 

Էստել Գոնգը առողջապահական ծառայությունների մասնագետ է, ում հիմնական մասնագիտացումն են 
գործառնությունների և հետազոտությունների միջև համընկնումները: Նա Հարվարդի Թ. Հ. Չանի հանրային 
առողջության դպրոցից ստացել է գլոբալ առողջապահության և բնակչության ոլորտի մագիստրոսի կոչում: 
Այժմ նա աշխատում է առողջապահական համակարգի գործառնությունների բաժնում Նյու Յորքի Մաունթ Սինայ 
առողջապահական համակարգում: 
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Էմմա Ղազարյանը բժիշկ է և հանրային առողջապահության մասնագետ: Ավարտել է Երևանի պետական բժշկական 
համալսարանը՝ բժշկի որակավորումով, իսկ ակնաբուժության մագիստրոսի կոչում ստացել է Չինաստանում: 
Հանրային առողջության ոլորտում վերապատրաստվել է ՀԱՀ և Ջոնս Հոփկինս համալսարանի Բլումբերգ հանրային 
առողջության դպրոցում: Նա զբաղվել է կլինիկական բժշկությամբ և հետազոտություններ է իրականացրել 
առողջապահական համակարգերի, առողջապահության ֆինանսավորման և կառավարման ոլորտներում: 
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Վերջին երեք տասնամյակի ընթացքում Հայաստանը զգալի քայլեր է կատարել բնակչության առողջության բարելավման 
ոլորտում: Հայաստանի կատարողականը մեծահասակների և երեխաների ապրելիության ցուցանիշների առումով ավելի բարձր 
է, քան շատ այլ միջին եկամուտ ունեցող երկրներինը, ինչը վկայում է իրականացված առողջապահական բարեփոխումների և 
տնային տնտեսությունների բարեկեցության բարելավման հաջողությունների մասին: Օրինակ՝ 1990 թվականից ի վեր աճել է 
կյանքի սպասվող տևողությունը ծննդյան պահից՝ 68-ից մինչև 75 տարի: Այնուամենայնիվ, ոչ վարակիչ հիվանդությունները 
(ՈՎՀ) այժմ կազմում են մահացության պատճառների 93 տոկոսը: Սրտի հիվանդությունների, շաքարախտի և ցիռոզի բեռը 
Հայաստանում այժմ գերազանցում է նմանատիպ սոցիալ-ժողովրդագրական ցուցանիշներ ունեցող երկրների միջին ցուցանիշը: 
ՈՎՀ-ները երկարատև հիվանդություններ են, որոնք կարող են բարձրացնել վաղաժամ մահվան հավանականությունը, 
նվազեցնել արտադրողականությունը և ավելացնել առողջապահական ծախսերը: Հայաստանի տնտեսությունում ՈՎՀ-ների 
տարեկան գնահատված արժեքը 2017 թվականին կազմել է 362,7 միլիարդ դրամ, ինչը համարժեք է երկրի տարեկան պետական 
եկամուտի 6,5 տոկոսին: Այս ծախսերի մեծ մասը բաժին է ընկնում հայաստանյան ընտանիքներին`որպես գրպանից կատարվող  
ԳԿՎվճարումներ (ԳԿՎ), որոնք կազմում են առողջապահական ծախսերի 85 տոկոսը: Սա ավելի բարձր է, քան խոցելի 
երկրներում, ինչպիսիք են Աֆղանստանը (76 տոկոս) և Եմենը (81 տոկոս):

Որակյալ բուժօգնության հասանելիությունը կարևոր դերակատարում ունի ՈՎՀ-ների կանխարգելման և կառավարման համար: 
Այնուամենայնիվ, 2018 թ.-ին Հայաստանի ոչ աղքատ տնային տնտեսություններում անհատների 20.9 տոկոսը և աղքատ տնային 
տնտեսություններում անհատների 25 տոկոսը հայտնել են առողջապահական ծառայություններից զրկված լինելու մասին՝ 
որակյալ առողջապահության հասանելիության բացերի պատճառով: Առողջապահական ծառայությունները թերօգտագործված 
են: 2015-ին հայաստանցիները կատարել են միջինում 4 ամբուլատոր այց մեկ անձի կտրվածքով, ինչը ցածր է Եվրոպայի 
7.1 միջին ցուցանիշից: Քաղաքացիները առողջապահական ծառայությունների չեն դիմում, չնայած 87 տոկոս դեպքերում 
անձը հայտարարում է ծանր հիվանդության առկայության մասին, իսկ յուրաքանչյուր հինգերորդ հայաստանցին ծախսերը 
նշում է որպես բուժման խոչընդոտ: Հասանելիությունը էլ ավելի բարդացնող  այլ մարտահրավերներ են առողջապահության 
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որակի բացերը: Հաճախ չեն պահպանվում կամ չեն մշտադիտարկվում բուժման համապատասխան կլինիկական ցուցումները: 
Օրինակ՝ հիպերտոնիայի ախտորոշումից հետո, ծառայություններից օգտվողների միայն 39 տոկոսին է խորհուրդ տրվում քաշի 
հսկողություն, իսկ 17.8 տոկոսին՝ ծխելու դադարեցում: 63 տոկոս դեպքերում անհատները շրջանցում են իրենց Առողջության 
առաջնային պահպանման (ԱԱՊ) բժիշկներին և ուղղակիորեն ստանում են հիվանդանոցային և շտապ օգնություն, մասամբ 
այն ընկալման պատճառով, որ առաջնային խնամքի մակարդակում որակը թերի է: Առողջապահական ծառայություններից 
օգտվելու այս օրինաչափությունը հակասում է համաշխարհային փորձի այն ապացույցներին, որ նեղ մասնագիտացված 
առողջապահությունն անարդյունավետ է ՈՎՀ-ների կառավարման հարցում:

Առողջապահության ոլորտի բարեփոխումների ոչ մի պատրաստի ծրագիր կիրառելի չէ ցանկացած համատեքստում՝ բարձրորակ 
առողջապահական ծառայությունների հասանելիության բարելավման և Համընդհանուր առողջապահական ծածկույթի (ՀԱԾ) 
ապահովման ուղղությամբ առաջընթացի հասնելու համար: Այնուամենայնիվ, Հայաստանի համար կան առողջապահական 
բարեփոխումների նախագծման գլոբալ փորձից քաղված կարևոր դասեր: Հաջողակ երկրները եկամուտները մոբիլիզացրել են 
հիմնականում հանրային աղբյուրների միջոցով և խմբավորել ռիսկը ըստ սոցիալական խմբերի` սոցիալական արդարության 
և արդյունավետության նպատակով: Համաշխարհային փորձը նաև ընդգծում է ռեսուրսների ռազմավարական բաշխման 
կարևորությունը կամ ապացույցների հիման վրա գնումներ կատարելը` բուժծառայությունների հասանելիությունը և որակը 
խթանելու նպատակով: Առողջապահական ծառայությունները կարող են գնվել ուղղակիորեն տնային տնտեսությունների, կամ 
նրանց անունից՝ երրորդ կողմ հանդիսացող գնորդների կողմից, ինչպիսիք են առողջապահության նախարարությունները և 
ապահովագրական գործակալությունները: Այնուամենայնիվ, ծառայությունների մատուցման շուկաներում տեղեկատվության 
անհամաչափությունը, մասնավորապես՝ կյանքին սպառնալիք պարունակող բժշկական խնդիրների պարագայում, սահմանափակում 
է մատակարարման աղբյուրների միջև համարժեք տարբերակում ապահովելու՝ տնային տնտեսությունների կարողությունը: 
Հետևաբար, երրորդ կողմի գնումների մեխանիզմները հաճախ օգտագործվում են, սակայն պահանջում են ազգային գնումների 
համապատասխան քաղաքականություն` ՀԱԾ-ի իրագործումը դյուրացնելու նպատակով: 

Գնումների ազգային քաղաքականությունները պետք է սահմանեն գնման նպատակները, ներգրավված դերակատարները և նրանց 
դերը, սոցիալական փաթեթում ներառված առողջապահական ծառայությունները և դրանց որակի չափորոշիչները, ինչպես 
նաև մատակարարների ընտրության և փոխհատուցման եղանակները: Այս որոշումների՝ ռազմավարական գնումների միջոցով 
քաղաքականության ավելի ընդարձակ նպատակներին համահունչ և ապացուցողական լինելու մակարդակով է սահմանվում 
առողջապահական համակարգի ծախսերի և ՀԱԾ ուղղությամբ գրանցված առաջընթացի միջև համապատասխանությունը: 

Գնումներ

Ինչու՞
վճարել

Ո՞վ է 
վճարում

Ո՞ր 
մատակա
րարները

Ո՞ր 
մեթոդները

Ի՞նչ 
ծառայութ

յուններ

Ֆինանսական 
միջոցներ Ծառայություն

ներ

Բավարար, 
նախավճարված 
և խմբավորված

Ծառայություն 
ների 

տրամադրման 
պատրաստա 
կանություն
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Առողջապահության ոլորտի բարելավման նպատակով գնումների ներուժը կախված է բավարար, կանխավճարված և համախմբված 
եկամուտների մոբիլիզացումից` վճարողի գնողունակությունը ապահովելու համար: Միևնույն ժամանակ, անհրաժեշտ են 
բավարար ներդրվող ռեսուրսներ, ներառյալ բուժաշխատողներ, սարքավորումներ, ենթակառուցվածքներ և պարագաներ, 
ինչպես նաև որակի համար անհրաժեշտ կարգավորիչ միջավայր, որպեսզի գնումների խթանները վերածվեն ավելի լավ 
ծառայությունների մատուցման: Խորհրդային Միության փլուզումից հետո առճակատելով առողջապահական ծախսերի աճը 
զսպելու անհրաժեշտությանը՝ Հայաստանը ձեռնամուխ է եղել գնումների բարեփոխումների իրականացմանը և ընդունել է 
լրացուցիչ նախաձեռնություններ՝ եկամուտների մոբիլիզացման և ծառայությունների մատուցման պատրաստականությունը 
բարելավելու նպատակով: Այս փորձառությունների համակարգային ուսումնասիրությունը և այլ երկրներից դասերը պետք է 
հիմնավորեն ՀԱԾ-ի հասնելուն ուղղված՝ հաջորդ սերնդի ռազմավարական գնումների բարեփոխումները: Առողջապահության 
նախարարությունը (ԱՆ) Համաշխարհային բանկից հայցել է տեխնիկական աջակցություն՝ Հայաստանում առողջության 
ապահովագրության մեխանիզմների զարգացման ուղղությամբ: Սույն զեկույցում ուսումնասիրվում է գնումների Հայաստանի 
փորձը և լրացուցիչ քաղաքականությունները` գնումների բարեփոխումների համար անհրաժեշտ համատեքստ ապահովելու 
ուղղությամբ, ինչպես նաև առաջարկություններ են մշակվում առողջապահության բարելավման նպատակով ռազմավարական 
գնումների ամրապնդման համար: 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՓՈՐՁԸ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ 

Մենք դիտարկել ենք գնումների հայաստանյան փորձը` ուսումնասիրելով համապատասխան գրականությունը և քննարկումներ 
անցկացնելով առողջապահության ոլորտում ֆինանսավորման բաշխման մեջ ներգրավված հիմնական շահագրգիռ կողմերի 
հետ: Մենք կազմակերպել ենք արդյունքները` հարմարեցնելով առողջապահական գնումների ռազմավարական առաջընթացի 
շրջանակը, որն օգտագործվել է այլ համատեքստերում գնումները ուսումնասիրելու նպատակով: Այս շրջանակը գնումների 
մասին որոշումները դասակարգում է չորս հիմնական ուղղություններով՝ ներառյալ գնումների կառավարումը, ձեռք բերված 
առողջապահական ապրանքներն ու ծառայությունները, մատակարարները, ումից կատարվում են գնումները և մատակարարին 
վճարումն ու մշտադիտարկումը: Մեր հիմնական եզրահանգումները ամփոփված են ստորև: 

Գնումների 
կառավարում

● Նպատակների 
սահմանում

● Ինստիտուցիոնալ 
մեխանիզմներ 

● Տեղեկատվության 
կիրարկում

● Մարդկային 
կարողությունների 
ձևավորում

● Շահագրգիռ կողմերի 
ներգրավում 

Գնվող ապրանք և 
ծառայություններ 

● Ծառայությունների 
փաթեթի 
վերանայման 
համակարգեր 

● Դեղերի 
արտոնությունները 
և ուղեցույցները 
վերանայելու 
համակարգեր 

Մատակարարներ, 
ումից կատարվում 

են գնումներ 

● Մատակարարների 
հետ ընտրողական 
պայմանագրերի  
կանոնների 
սահմանում 

● Ընտրողական 
գնումների 
կանոնների 
սահմանում 

Մատակարարների 
վճարում և 

մշտադիտարկում 

● Վճարային  
համակարգերի 
նախագծում 

● Պայմանագրերի 
կատարման 
մշտադիտարկում 
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Գնումների ոլորտի բարեփոխումները Հայաստանում հիմնականում կենտրոնացած են արդյունավետության բարձրացման 
և ծառայությունների ծածկույթի շուրջ: 90-ականներից ի վեր, պասիվ, ըստ ծախսային հոդվածների բյուջետավորման 
մեխանիզմը փոխարինվեց վճարային մեխանիզմներով, որոնք ապահովում են ծառայությունների փոխհատուցման ավելի մեծ 
ծածկույթ, ներառյալ ըստ մարդաշնչի և դեպքի հիման վրա վճարումները: Այնուամենայնիվ, Հայաստանում մարտահրավերներ 
են եղել՝ կապված գնումների ինստիտուցիոնալ դերերի և որոշումների իրավունքի սահմանման հետ, որոնք նպաստում են 
արդյունավետության բարելավմանը և որակի ապահովմանը: 1997թ. ստեղծվեց Պետական առողջապահական գործակալությունը 
(ՊԱԳ)՝ որպես անկախ երրորդ կողմ հանդիսացող գնումների գործակալություն, որը պատասխանատու է պետական բյուջեից 
առողջապահական ծառայություններին կատարվող հատկացումների համար: Այնուամենայնիվ, 2002 թվականին այն բերվեց 
ԱՆ-ի ենթակայության տակ և կորցրեց իր անկախ կարգավիճակը: Այս որոշումը բացառում է արդյունավետ որոշումների 
կայացման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորման և ծառայությունների մատուցման տարանջատումը, քանի որ ԱՆ-ն շարունակում 
է ներգրավված լինել ծառայությունների մատուցման գործում:

Ներկայումս ՊԱԳ-ի գործառույթները զգալիորեն համընկնում են ԱՆ դերակատարման հետ: Ավելին, մասնավոր ապահովագրողների 
ներմուծումը սոցիալական փաթեթի հայտերի մշակման և բուժծառայությունների համակարգման նպատակով զուգորդվել է ցածր 
արդյունավետության հետ. ՊԱԳ-ի համեմատությամբ այստեղ գրանցված հայտերի հարաբերակցությունը 33/76 տոկոս է, չնայած 
ՀՀ Կենտրոնական բանկի վերահսկողությանը: Ի վերջո, մասնավոր հատվածի՝ ծառայությունների մատուցման կարևոր հատվածի 
վերահսկողությունը ՊԱԳ-ի կողմից սահմանափակվում է պետական գույքի օգտագործմամբ և առողջապահության պետական 
ֆինանսավորման միջոցով մատուցվող ծառայություններով: Անհրաժեշտ են քաղաքականության լրացուցիչ լծակներ՝ գնումների 
մեխանիզմներով բարձրորակ բուժօգնություն ապահովելու համար ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավոր ծառայությունների 
դեպքում, անկախ ՊԱԳ-ի կամ մեկ այլ կազմակերպության կողմից գործընթացի կազմակերպման փաստից: 

Գնումների գործիքակազմը Հայաստանում սահմանափակվել է պայմանագրերի կնքումով, հայտերի մշակումով և ծախսերի 
օրինաչափությունների մշտադիտարկմամբ, ավելի քիչ ուշադրություն դարձնելով որակի ապահովմանը և տվյալների վրա 
հիմնված որոշումների կայացմանը: Հայաստանը ներդրումներ է կատարել ԱՐՄԵԴ համակարգում, որն իրական ժամանակում 
թարմացվող տվյալներ է տրամադրում առաջնային առողջապահության, հիվանդանոցային և շտապ օգնության ծառայության 
մատուցման վերաբերյալ: Այնուամենայնիվ, տվյալները համակարգային ձևով չեն օգտագործվում բուժծառայությունների 
որակի վերահսկման, դեղատոմսերի դուրսգրման վարքագծի կարգավորման, պայմանագրերի նախագծման կատարելագործման 
կամ ծառայությունների փաթեթի փոփոխությունների հիմնավորման համար: Առողջապահական տեխնոլոգիաների գնահատման 
համար անհրաժեշտ է հստակ ձևակերպել ինստիտուցիոնալ պատասխանատվությունը` հիմնավորելով ծառայությունների փաթեթի 
վերանայումը և առողջապահական ծառայությունների ակտուարական ծախսակազմումը: Նաև չկա հստակ ինստիտուցիոնալ 
պատասխանատվություն կլինիկական ստանդարտների թարմացման, նրանց տեխնիկական որակի և պայմանագրերում այդ 
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ստանդարտների օգտագործման ապահովման համար: Հետևաբար, գնումները լիովին չեն գործարկվել՝ ավելի լավ որակի 
ծառայություններ մատուցելու համար խթան հանդիսանալու համար:

Նախնական հիմնական ծառայությունների փաթեթի (ՀԾՓ) նախագծումը հիմնված է եղել բնակչության առողջապահական 
կարիքների և փողի դիմաց արժեքի վրա, սակայն հետագա փոփոխությունները պայմանավորվել են հիմնականում քաղաքական 
նկատառումներով: Անհրաժեշտ են կանոնակարգեր, որոնք պաշտոնական գործընթաց կսահմանեն ծառայությունների փաթեթի 
վերանայման համար, որտեղ գերակա են փոփոխվող առողջապահական կարիքները, փողի դիմաց արժեքը և շահագրգիռ կողմերի 
ներգրավվածությունը: Այդ նպատակով Հայաստանը կարող է որպես հիմք ընդունել դեղերի հիմնական ցանկի թարմացման 
համար հաջողությամբ ներդրված պարզ և համակարգված գործընթացը: ՀԱԾի ներկայիս ֆինանսավորման ճեղքվածքը նաև խթան 
է ստեղծում մատակարարների համար` ծառայությունների շահառուներից պահանջելու ոչ պաշտոնական վճարումներ, ինչը 
առաջացնում է ֆինանսական հասանելիության խոչընդոտներ: 

Խնամքի որակի բարելավման նպատակով բուժաշխատողների հետ պայմանագրերը պետք է ներառեն պայմաններ` կապված 
կլինիկական չափորոշիչների կատարման, մատակարարի կարողունակության և տեղական կարիքների հետ: Այնուամենայնիվ, 
Սեմաշկոյի մոդելի կիրառման շնորհիվ ստեղծված տարածքային մենաշնորհները սահմանափակում են ընտրողական 
պայմանագրերի կնքման հնարավորությունները` դուրս թողնելով ցածր կատարողականով մատակարարներին: Դեղամիջոցները 
նույնպես ձեռք են բերվում անարդյունավետ ձևով, նրանց բարձր որակը երաշխավորված չէ` հաստատությունների կողմից 
դեղերի ապակենտրոնացված գնումներով ծախսերը նվազագույնի հասցնելու ավելորդ շեշտադրման պատճառով: Տեղական 
հաստատությունները հաճախ չունեն գնի շուրջ բանակցելու կամ ճշգրիտ տեխնիկական բնութագրեր սահմանելու կարողություն:

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏԸ 

Քաղաքական, հարկաբյուջետային և առողջապահական համակարգի համատեքստը հետևանքներ ունի գնումների ձևավորման 
նախագծման և վերը նշված խոչընդոտները հաղթահարելու արդյունավետության վրա: Թավշյա հեղափոխությունից հետո կառավարման 
կատարելագործման և մարդկային կապիտալի ձևավորման վերահաստատված քաղաքական հանձնառությունը հնարավորություն 
ընձեռեց համապատասխան առողջապահական համակարգի բարեփոխումների առաջխաղացման համար: Այնուամենայնիվ, COVID-19 
համաճարակը քաղաքական օրակարգը կտրուկ փոփոխության ենթարկեց՝ տանելով դեպի քաղաքականությունների, որոնք վերահսկում 
են վիրուսի տարածումը, հզորացնում առողջապահական համակարգի արձագանքը, պաշտպանում տնային տնտեսությունների 
բարեկեցությունը և աջակցում բիզնեսի աճին: Բացի այդ, COVID-19 համավարակի պատճառով, ակնկալվում է, որ տնտեսությունը 
2020 թվականին 2,8 տոկոսով կկրճատվի՝ այնուհետև 2021 թվականին կաճի 4,9 տոկոսով: Հետևաբար, առողջապահական 
նշանակալի բարեփոխումների առաջխաղացման հնարավորությունը կսահմանափակվի պետական   ծախսերի հասանելիությամբ և 
կդյուրացվի այն դեպքերում, երբ բարեփոխումները կապված են համավարակի դիմագրավման հետ: 2017 թ.-ից հարկաբյուջետային 
համախմբման ջանքերի միջոցով գործարկված ծախսերի սահմանափակումը առաջարկում է միջնաժամկետ կտրվածքով  կայուն 
հատկացումներ հեռանկարային ոլորտներին: Վերջին երկու տասնամյակի ընթացքում Հայաստանը զգալիորեն ավելացրել է պետական   
ծախսերի համար հարկաբյուջետային հնարավորությունները՝ ավելի բարձր հարկային եկամուտների միջոցով: Այնուամենայնիվ, մեծ 
ոչ ֆորմալ ոլորտը և աշխատուժի նվազումը կսահմանափակի կարճաժամկետ և միջնաժամկետ բարեփոխումների ֆինանսավորման 
համար եկամուտների հավաքագրման իրագործելի տարբերակները:

Պետական   ֆինանսավորման ցածր մակարդակը և ռիսկերի խմբավորումների մասնատվածությունը սահմանափակում 
են պետական   հատվածի գնողունակությունը և գնումների ոլորտի բարեփոխումների ներուժը` ուղղված սոցիալական 
արդարության և արդյունավետության բարելավմանը: Նախավճարային պետական   աղբյուրներից ֆինանսավորումը 
կազմում է ընթացիկ առողջապահական ծախսերի 16,5 տոկոսը` համեմատած տարածաշրջանում միջինում 77 տոկոսի հետ: 
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Առողջապահության ոլորտում ներդրումների կատարումը պետբյուջեի գերակայություն չէ, չնայած ոլորտում կլանման 
կարողությունը 95 տոկոսից բարձր է: Պետական   առողջապահական ծախսերի արդյունավետությունը բարելավելու որոշակի 
ներուժ կա: Օրինակ, Համաշխարհային բանկի գնահատականները ցույց են տալիս, որ հանրային առողջապահական ծախսերի 
արդյունավետության բարելավման հաշվին կարող է կատարվել մեկ մարդաշնչի կտրվածքով մինչև 7,24 ԱՄՆ դոլարի 
խնայողություն: Արդյունավետության բացերը մասամբ պայմանավորված են առողջապահության ոլորտում ապակենտրոնացված 
գնումներում արժեքների տատանումներով և Երևանում առողջապահական ծառայությունների մատակարարման օպտիմալացման 
մարտահրավերներով։ Հանրային առողջապահության ֆինանսավորումը կենտրոնացած է ՊԱԳ-ում, սակայն առկա են հոսքեր 
դեպի բազմաթիվ մասնավոր ապահովագրողներ` պետական   հատվածի աշխատողների համար, կրկնապատկելով վարչական 
ծախսերը և նվազեցնելով արդյունավետությունը: Տարբեր խմբեր ունեն ծախսերի սահմանաչափեր, որոնք սահմանափակում են 
ֆինանսավորման ոլորտում սոցիալական արդարության բարելավման հնարավորությունները: Վերջապես, գործատուների կողմից 
սուբսիդավորվող բազմաթիվ սխեմաներ ստեղծում են կամավոր ներդրումների առանձին խմբավորումներ: Առողջապահական 
ծախսերը մեծամասամբ ֆինանսավորվում են ԳԿՎ-ների միջոցով և ոչ թե խմբավորված աղբյուրներից: 

Ծառայությունների մատուցման պատրաստականության ապահովումը, ներառյալ բավարար ռեսուրսների պատշաճ 
մատակարարումը և համապատասխան կլինիկական ցուցումներին համապատասխանությունը նախապայման է Հայաստանում 
գնումների միջոցով որակի ապահովման համար: 1990-ականներից ի վեր Հայաստանը ներդրումներ է կատարել 
ծառայությունների մատուցման արդիականացման և օպտիմալացման բնագավառներում: Այնուամենայնիվ, արտագաղթի 
հետևանքով կա որակյալ բուժաշխատողների պակաս` ոչ մրցակցային աշխատավարձերի պատճառով: Բուժանձնակազմի 
բաշխվածության խտությունը Երևանում գերազանցում է առաջարկը բուժաշխատողի կարիք ունեցող մարզերում: Ամուր 
կարգավորիչ միջավայրը Հայաստանում հատկապես կարևոր է` հաշվի առնելով մասնավոր մատակարարների դերը ծառայության 
մատուցման և ԳԿՎ-ի բարձր ծախսերի մեջ, որոնց հատկացման վրա չի կարող զգալի ազդեցություն ունենալ երրորդ կողմ 
հանդիսացող գնորդը: Անհրաժեշտ է բժիշկների լիցենզավորման միջոցով կարգավորել մուտքը շուկա և ապահովել մատակարարի 
կարողունակությունը բուժաշխատողների շարունակական կրթության կանոնակարգերի կիրառմամբ: Հայաստանում խնամքի 
որակի կառավարումը կշահի նաև առողջապահական հաստատություններում ենթակառուցվածքների և սարքավորումների վիճակի 
վերաբերյալ համախմբված տեղեկատվության, ուղեցույցների որակի պարբերական մշտադիտարկման և մատակարարների կողմից 
այդ ստանդարտների կատարման միջոցով: 

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ ՔԱՂՎԱԾ ԴԱՍԵՐԸ 

Մենք ուսումնասիրել ենք այն երկրների դասերը, որոնք ունեն նմանատիպ քաղաքական պատմություն կամ գնումների 
բարեփոխումներ իրականացնելիս բախվել են նույն մակրոֆինանսական խոչընդոտներին: Ուսումնասիրությունը կենտրոնացած 
է Հայաստանում գնումների խոչընդոտների վերացման շուրջ: Ստորև ամփոփված են գնումների կառավարման, գնման ենթակա 
ապրանքների և ծառայությունների սահմանման, մատակարարի ընտրության, վճարման մեխանիզմների ներդրման և մատակարարի 
կատարողականի մշտադիտարկմանն առնչվող հիմնական դասերը:

Ինչ վերաբերում է գնումների կառավարման գործընթացին, ռազմավարական գնումները պահանջում են հստակ նպատակներ, 
առանցքային դերակատարների միջև համակարգում, որոշումների կայացման թափանցիկ իրավունքներ, ինչպես նաև 
առողջապահական տեղեկատվական համակարգերի օգտագործում՝ որոշումների կայացմանը աջակցելու համար: Մինչ այժմ 
Հայաստանի առջև մարտահրավերներ են ծառացած՝ կապված քաղաքականության փաստաթղթերում գնումների նպատակների 
արտացոլման, ՊԱԳ-ի, ԱՆ-ի և մասնավոր ապահովագրողների միջև դերերի հստակ տարանջատման ապահովման, ինչպես նաև 
ԱՐՄԵԴ համակարգի հիման վրա գնումների մասին որոշումների կայացման հետ: Հետևաբար, գնումների կառավարման համար 
կարևոր դասերը ներառում են հետևյալը. 
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 � Քանի որ ռազմավարական գնումներին անցումը հաճախ աստիճանական է, երկրները պետք է ունենան առողջապահական 
համակարգում մարտահրավերների առաջացմանը զուգընթաց իրենց նպատակները վերանայելու և թարմացնելու 
մեխանիզմներ:

 � Իրավական փաստաթղթերի միջոցով պետք է ստեղծվեն ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներ, որոնք պետք է պատշաճ ձևավորված 
լինեն ազդեցիկ դերակատարների կողմից որոշումների կայացման տիրույթի բռնազավթումը կանխելու նպատակով: 

 � Փոքր երկրների համար չկան մեկից ավելի գնող գործակալությունների օգտին ամուր փաստարկներ: Մեկ 
հաստատությունում գնողունակության կենտրոնացումը կկանխի միջոցների փոքր խմբավորումների մասնատումը, թույլ 
կտա երկրին ձևավորել տեխնիկական փորձառության կրիտիկական զանգված և տարածել գնումների գործակալության 
գործառույթի ֆիքսված ծախսերը ամբողջ բնակչության վրա:

 � Գնումների հիմնավորման համար տվյալների հավաքումը, վերլուծությունը և օգտագործումը կազմում են ռազմավարական 
գնումները: Գնումների գործակալությունները պետք է օգտագործեն իրենց թվայնացված վճարային համակարգերի 
կողմից ստեղծված տվյալների հարուստ շտեմարանները՝ ծառայությունների մատուցման բովանդակության բարելավման, 
դեղատոմսերի դուրսգրման գործելակերպերի փոփոխման և առողջապահական համակարգի գույքագրման կառավարման 
հնարավորությունները սահմանելու համար:

Ինչ վերաբերում է գնվող ապրանքներին և ծառայություններին, ռազմավարական գնումները պահանջում են 
առողջապահական համակարգի դերակատարների կողմից կայացված որոշումների հետևանքների և ռեսուրսների օպտիմալ 
տեղաբաշխման վրա վերջիններիս ազդեցության համապարփակ ընկալում, քանի որ պայմանագրերը, խառը վճարումները և 
ծառայությունների փաթեթների ձևավորումը կարող են ազդել որոշումների որոշ մասի վրա: Հայաստանը բախվում է առանցքային 
մարտահրավերների, ներառյալ՝ փոփոխվող առողջապահական կարիքները արտացոլելու նպատակով ծառայությունների փաթեթի 
վերանայման համակարգված գործընթացի անհրաժեշտությունը, ծառայությունների փաթեթի ծախսակազմման կարողությունների 
զարգացումը և որակին առնչվող կանոնակարգերի մշակումը և իրականացումը, որոնք կարող են հիմք ծառայել ծառայությունների 
մատակարարների հետ պայմանագրերի համար: Գնվող առողջապահական ապրանքների և ծառայությունների ծածկույթն ու որակը 
օպտիմալացնելու գլոբալ փորձից քաղված հիմնական դասերը ներառում են հետևյալը.

 � Ծառայությունների վերանայման գործընթացը պետք է հիմնված լինի արդյունավետության, ծախսարդյունավետության, 
հիվանդության բեռի և այլ օբյեկտիվ չափանիշների ապացույցների վրա: Հստակ ծառայությունների փաթեթը նաև 
առողջապահության ոլորտում ծախսերի աճը վերահսկելու մեխանիզմ է:

 � Ակտուարական ծախսակազմման  շեշտը պետք է փոխվի դեպի գնագոյացում՝ հաստատելու մատակարարի վճարման այնպիսի 
դրույքաչափեր, որոնք կխրախուսեն ցանկալի վարքագիծը: Ծախսակազմումը պետք է օգտագործվի որպես արդյունավետ 
քաղաքական երկխոսության սկզբնակետ, այլ ոչ թե բացառապես ռեսուրսների իրական և օպտիմալ մակարդակների 
տարբերության լուսաբանման միջոց: 

 � Բուժծառայությունների որակի բարելավմանն ուղղված կլինիկական ցուցումների կատարումը կարող է ավելանալ բժիշկների 
վերապատրաստման, կլինիկական ուղեցույցների պարբերական թարմացման և տարածման համակարգի մշակման, 
մատակարարի համապատասխանության մշտադիտարկման և պարգևատրման կամ պատժամիջոցների համակարգի ներդրման 
միջոցով:
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 � Ավանդաբար, առողջության առաջնային պահպանման միջոցով սահմանափակումը (gatekeeping) ամրագրված է կլինիկական 
ուղեցույցներում, երբ առկա է ամբուլատոր խնամքի ենթակա պայմանների դեպքում մասնագիտացված խնամքի գերօգտագործում: 
Սահմանափակումների ոլորտում իրականացվող բարեփոխումները հաճախ բարդ են, hանգեցնում են խառը արդյունքների, և այդ 
փոփոխությունների ներդրման դժվարությունը պետք է ուշադիր կշռադատել՝ համեմատելով հնարավոր առավելությունների հետ: 

Ինչ վերաբերում է մատակարարների ընտրությանը, ապա 1990-ականներից ի վեր զարգացող երկրներում 
առողջապահության ոլորտները փոխվել են լայն սոցիալական փոփոխություններին համապատասխան` հօգուտ ազատականացման 
և մասնավորեցման: Այնուամենայնիվ, պետական հատվածը շարունակում է տրամադրել նաև կանխարգելիչ առողջապահական 
ծառայություններ և իրականացնել սուր հիվանդությունների բուժում: Հայաստանը բախվում է հիմնական մարտահրավերների հետ 
ընտրողական պայմանագրերի համար կանոնակարգերի սահմանման առումով, որոնք չեն խորացնում տրոհված առողջապահական 
շուկաներում բուժծառայությունների հասանելիության բացերը, միաժամանակ բարելավելում են բարձրորակ ծառայություններ 
մատուցելու խթանները: Ստորև ներկայացված են ռազմավարական գնումների միջոցով առողջապահության ոլորտի կարողունակ 
մատակարարների ընտրությունն ապահովելու վերաբերյալ քաղված դասերը.

 � Գնումների գործակալությունը կարող է ազդարարել, թե ինչն է արժեք ներկայացնում հասարակության տեսանկյունից` 
պարգևատրելով բարձր կատարողական ունեցող հաստատություններին և պատժամիջոցներ կիրառելով վտանգներ 
առաջացնողների նկատմամբ և ապահովելով ծառայությունների մատուցման հետևողականությունը:

 � Ծառայությունների փաթեթի շրջանակներում ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավոր հատվածում կատարողականի վերաբերյալ 
տեղեկատվության պարբերական հավաքումը և օգտագործումը նախապայման է ընտրողական պայմանագրերի համար: 

 � Ստանդարտներին չհամապատասխանող մատակարարների բացառումը նպաստում է առողջապահության որակի 
բարելավմանը: Այն պահանջում է որոշումների կայացման հստակ կանոններ, ներառյալ օրինական իրավասություն, անկախ 
քննություն և մատակարարների համար բողոքարկման իրավունք:

 � Այն համատեքստերում, որտեղ կան տարածքային մենաշնորհներ, և մատակարարի բացառմամբ խոչընդոտներ են ստեղծվում 
հասանելիության համար, երկրները կարող են դիմել ֆինանսական խթանների ներմուծման՝ նոր ընկերությունների մուտքը 
շուկա խթանելու համար, պետական ոլորտի հաստատությունների կառավարման փոփոխությունները դյուրացնելու և 
մատակարարների կատարողականի համեմատական վերլուծության` առողջապահություն բարելավման խթաններ ապահովելու 
նպատակով: 

Ինչ վերաբերում է մատակարարի վճարմանը և մշտադիտարկմանը, գնորդը հաճախ թերի տեղեկատվություն է ունենում 
մատակարարի կատարողականի, ծառայության մատուցման կլինիկական արդյունքների և արտաքին գործոնների դերի մասին: 
Հետևաբար, ռազմավարական գնումները պահանջում են այնպիսի պայմանագրի պատրաստում, որի համաձայն մատակարարը 
կհամապատասխանի գլխավոր նպատակներին և մշտադիտարկման պահանջներին՝ ողջամիտ ծախսերով: Հայաստանում 
ԱՐՄԵԴ-ի միջոցով հաշվետվությունները հիմնականում ուղղված են խարդախության կանխարգելման և ծածկույթի մակարդակի 
մշտադիտարկմանը: Այնուամենայնիվ, վճարման և մշտադիտարկման մեխանիզմները չեն խթանում որակյալ ծառայությունների 
մատուցումը: Մատակարարի վճարման և մշտադիտարկման վերաբերյալ համաշխարհային փորձից քաղված կարևոր դասերը 
ներառում են հետևյալը.

 � Հիմնական տեխնիկական մարտահրավերը վճարային մեխանիզմների ճիշտ համակցման սահմանումն է, քանի որ առանձին 
մեթոդներ ունեն դրական և բացասական հետևանքներ:
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 � Վճարման պարզ մոդելից սկսելը, նոր առաջարկությունների պիլոտային իրականացումը և ժամանակի ընթացքում բարդ 
բաղադրիչների ավելացումը թույլ կտան զարգացնել օժանդակ համակարգերի՝ ավելի բարդ մեխանիզմներ կառավարելու 
կարողություն:

 � ՈՎՀ-ների համար բարձրորակ բուժօգնության տրամադրման խթաններ ձևավորելու նպատակով, ՏՀԶԿ երկրները 
ներմուծեցին հավելավճարների մեխանիզմ՝ որպես մատակարարի համակարգման բարելավման հատուցում, ինչպես 
նաև բնակչության հիման վրա վճարումներ, որոնք թույլ են տալիս առաջնային և մասնագիտացված ծառայությունների 
մատակարարներին ամբողջությամբ կամ մասնակի պահպանել իրենց խնայողությունները որակի չափանիշներին 
համապատասխանելու դեպքում:

 � Վճարման մեխանիզմների մոնիտորինգը և բարելավումը պայմանավորված են գնորդի կողմից տվյալների հավաքագրումով, 
կառավարումով և վերլուծությամբ: Շատ երկրներում ընթացիկ (ռուտին) տվյալները դեռևս թերի են օգտագործվում 
վճարման բանաձևի թարմացման համար: Մշտադիտարկումը, համեմատական վերլուծությունը և մատակարարի 
կատարողականի հրապարակումը կարող են ոչ դրամային խթաններ ապահովել ծառայությունների մատուցման 
բարելավման համար: 

Ինչ վերաբերում է համատեքստին, ապա գնումների ոլորտում բարեփոխումների հաջողությունը հաճախ կախված է այնպիսի 
գործոններից, որոնք կարող են դուրս լինել գնորդի իրավասությունից, ներառյալ մատակարարի ինքնավարությունը, ռիսկերի 
խմբավորումը և առողջապահական համակարգում ֆինանսական ռեսուրսների բավարար լինելը և հոսքը: Այս գործոնները ազդում 
են գնողունակության և ծառայության մատուցման պատրաստակամության վրա: Հայաստանի առողջապահական համակարգում 
ռազմավարական գնումների էական խոչընդոտ է հանդիսանում հանրային առողջության ֆինանսավորման ցածր մակարդակը: 
Ստորև ներկայացված են ՀԱԾ-ի հասնելու քաղաքականության հետ համատեղելի դասերը․

 � Գնումների բարեփոխումները կարող են բարելավել ծառայությունների տրամադրումը միայն այն դեպքում, եթե 
մատակարարները կարողանան արձագանքել խթաններին և կանոնակարգերին` փոխելով իրենց վարքագիծը կամ 
վերակազմակերպելով գործառնությունները:

 � Ավելի բարձր մակարդակի հիվանդանոցներին անհրաժեշտ կլինի ավելի շատ ինքնավարություն, քան առողջության 
առաջնային պահպանման ծառայություններ տրամադրող փոքր հաստատություններին: Հաստատությունների ղեկավարները 
կարող են վերապատրաստման կարիք ունենալ անձնակազմի կառավարման, գնումների, վարչարարության, հաշվապահական 
հաշվառման կամ հաշվետվությունների պատրաստման ոլորտներում:

 � Ավելի հեշտ է ազդել մատակարարների վրա, եթե ռեսուրսները խմբավորված են, կառավարվում են սահմանափակ քանակի 
գնորդների կողմից, և մատակարարներին հակասական ազդանշաններ չեն ուղարկվում: Բազմաթիվ խմբավորումների 
դեպքում սխեմաների միջև փոխազդեցությունները պետք է վերահսկվեն: Բազմակի ֆինանսական ռեսուրսներով սոցիալական 
արդարության հասնելը պահանջում է ռիսկերի համահավասարեցման բարդ մեխանիզմներ:

 � Եկամուտների հավաքագրման արդյունավետ մեխանիզմները պետք է ներառեն ինչպես սուբսիդավորում, այնպես էլ 
պարտադիր բաղադրիչ, քանի որ անբարենպաստ ընտրության (adverse selection) պատճառով բնակչության ծածկույթը 
կամավոր սխեմաներում սահմանափակ է, իսկ սուբսիդիաների վերացումը դուրս է թողնում աղքատ և խոցելի խմբերին, 
որոնք չեն կարող իրենց թույլ տալ առողջության ապահովագրություն:
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 � Առողջապահության մարմինները պետք է կենտրոնանան պետական առողջապահական ծախսերի ընդհանուր մակարդակի 
շուրջ: Ընդհանուր եկամուտների տեղաբաշխումը կարող է կրճատվել նպատակային հատկացումները փոխհատուցելու 
համար: Նաև առողջապահության ոլորտի պետական ֆինանսավորման մասնաբաժնի պաշտպանությունը արդյունավետ 
ռազմավարություն չի հանդիսացել հարկաբյուջետային հնարավորությունների ընդլայնման համար:

ԴԵՊԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐ

Սույն գնահատումը ցույց է տալիս, որ գնումների ոչ լիարժեք արդյունավետ մեխանիզմները Հայաստանում բարձրորակ 
բուժօգնության հասանելիության մարտահրավերների պատճառ են հանդիսանում: Ինստիտուցիոնալ դերերի համընկնումը, 
քաղաքական բռնազավթումը և շահագրգիռ կողմերի ներգրավման դժվարությունները խոչընդոտել են առողջապահական 
համակարգի մարտահրավերների լուծմանն ուղղված՝ առողջապահության ոլորտի ֆինանսավորման հատկացումների արդյունավետ 
և պատասխանատու կառավարումը: Ավելին, չնայած առաջին ՀԾՓ-ում ներառված էին գերակշիռ առողջապահական 
կարիքները, վերանայումներն, այնուամենայնիվ, չեն արտացոլել հիվանդության փոփոխվող բեռը և պայմանավորվել են 
քաղաքական շահերով: Բացի այդ, ծառայությունների ծախսակազմման և համապատասխան սակագների սահմանման հետ 
կապված մարտահրավերները նպաստել են առողջության պահպանման ոչ ֆորմալ վճարումների, ԳԿՎ ծախսերի ավելացմանը և 
հասանելիության ֆինանսական խոչընդոտներին: Ավելին, ԱՐՄԵԴ էլեկտրոնային առողջապահության համակարգը աջակցել է 
ՊԱԳ-ի կողմից խարդախությունների և ծառայությունների արդյունքների վերահսկմանը, սակայն չի գործադրվել դեղատոմսերի 
դուրսգրման գործելակերպերի, ուղեգրման վարքագծի և բուժծառայությունների բովանդակության մշտադիտարկման համար: 
Նաև մատակարարի վճարման և ընտրության ընթացակարգերը չեն հատուցում բարձրորակ ծառայությունների մատուցումը: 
Հետևաբար, գնման բարեփոխումները հրամայական են Հայաստանում ՀԱԾ օրակարգի առաջխաղացման համար:

Ինչպես և Խորհրդային Միության փլուզումից հետո արդյունավետության բարձրացմանը ուղղված գնումների բարեփոխումների 
դեպքում, Հայաստանը դիմեց գնումներին` COVID-19-ին առողջապահական համակարգի դիմագրավումը դյուրացնելու համար: 
Բախվելով COVID-19 դեպքերի աճի և առողջության համակարգում դեպքերի կառավարման համար մեծ կարողությունների 
մոբիլիզացման անհրաժեշտության հետ, հարմարեցվեցին գնումների մեխանիզմները: Ընդլայնվեց ծառայությունների 
մատակարարների հետ պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների շրջանակը` ներառելով COVID-19 թեստերը, դեպքերի 
կառավարումը և հեռավար բժշկությունը: Հիվանդանոցային մակարդակում ինտենսիվ թերապիայի մահճակալները մոբիլիզացնելու 
համար ներդրվեցին վճարման խրախուսական միջոցներ, իսկ մատակարարի կատարողականի վերաբերյալ համապատասխան 
ցուցիչները ավելացվեցին ԱՐՄԵԴ էլեկտրոնային առողջապահության համակարգում: Հաշվի առնելով ամուր առողջապահական 
համակարգերի դերը COVID-19-ին արձագանքման, COVID-19 դեպքերի հայտնաբերման և կառավարման և համավարակի 
ընթացքում հիմնական ծառայությունների շարունակականության ապահովման գործում՝ առողջապահության ֆինանսավորման և 
ծառայությունների մատուցման ոլորտում իրագործելի բարեփոխումների իրականացումը շարունակում է հրատապ և ակներև մնալ:

Մենք զեկույցը եզրափակում ենք ռազմավարական գնումների ամրապնդմանն ուղղված առաջարկություններով` ուղղված 
Հայաստանում որակյալ առողջապահության բարելավմանը: Մենք նաև դիտարկում ենք լրացուցիչ բարեփոխումները, որոնք 
անհրաժեշտ կլինեն մատակարարի ինքնավարության ամրապնդման, ծառայությունների մատուցման պատրաստակամության 
բարելավման և բավարար կանխավճարային և խմբավորված ֆինանսական հոսքերի ապահովման համար` գնողունակությունը 
մեծացնելու նպատակով: Այս բարեփոխումներն առաջարկելով՝ մենք սահմանում ենք կարճաժամկետ կտրվածքով իրագործելի 
գործողությունները՝ հաշվի առնելով ընթացիկ COVID-19 համավարակը, քաղաքական առաջնահերթությունները և բյուջետային 
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սահմանափակումները: Առաջարկվող բարեփոխումները կարող են հիմք հանդիսանալ հետագա միջնաժամկետ գործողությունների 
համար՝ Հայաստանում գնումների կառավարման և իրականացման հիմնարար բարեփոխումների նպատակով: 

ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐ՝ ԲԱՐԵԼԱՎՎԱԾ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ 
ՀԱՄԱՐ ՀԻՄՔ ԿԱՌՈՒՑԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ

 � Առաջարկություն 1. Կառավարությունը պետք է վերաձևակերպի ՊԱԳ-ի իրավաբանական կարգավիճակը՝ ապահովելով 
նրա անկախությունն ու ԱՆ-ից առանձնացվածությունը, որոշումների հստակ իրավունքներով և արտաքին վերահսկմամբ 
օժտված լինելը՝ արդյունքների ուղղությամբ հաշվետվողականությունը խթանելու նպատակով: ՊԱԳ-ի գնողունակությունը 
մեծացնելու համար մասնավոր ապահովագրական ընկերությունների դերը պետք է սահմանափակվի միայն ՀԾՓ-ից դուրս 
առողջապահական ծառայությունների ծածկույթով: 

 � Առաջարկություն 2. ԱՆ-ն և ՊԱԳ-ը պետք է մշակեն և իրականացնեն որակի վրա հիմնված գնումների տարեկան 
ռազմավարություն՝ առաջնահերթ առողջական վիճակների ցուցանիշներ սահմանելու միջոցով, նշված ցուցանիշների հիման 
վրա մատակարարի գործունեության պարբերական մոնիտորինգի, մատակարարների գործունեության համեմատական 
արդյունքների հրապարակման և առողջապահությունում որակի բարելավման և ինտեգրման խրախուսանքների միջոցով: 

 � Առաջարկություն 3. ԱՆ-ն և ՊԱԳ-ը պետք է ներդնեն և պարբերաբար վերանայեն գործառնությունների պիլոտային 
վահանակ (dashboard)` շահագրգիռ կողմերի հետ գնումների որոշումների վերաբերյալ բանակցություններում 
ապացույցների կիրառումը դյուրացնելու համար:

ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԵՎ ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐ՝ ՈՒՂՂՎԱԾ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ 
ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԻ ԸՆԴԼԱՅՆՄԱՆԸ 

 � Առաջարկություն 4. Կառավարության որոշումը առաջարկվող ՀԱԾ բարեփոխումների վերաբերյալ պետք է 
հիմնավորված լինի այդ բարեփոխումների հնարավոր արդյունավետությամբ՝ գրպանից դուրս վճարումները նվազեցնելու, 
բուժծառայությունների որակը բարելավելու, ինչպես նաև ՈՎՀ կանխարգելման և վերահսկման համար անհրաժեշտ 
ծառայությունների ծածկույթը ընդլայնելու համար: 

 � Առաջարկություն 5. ԱՆ-ն և ՊԱԳ-ը պետք է ձևավորեն և իրականացնեն կոմպետենտ բուժծառայությունների 
մատակարարների ընտրողական պայմանագրերի կնքում, նոր դերակատարների շուկա մուտք գործելու ֆինանսական 
խթաններ կամ առողջապահական հաստատությունների կառավարման մեջ փոփոխություններ` կախված ծառայությունների 
մատուցման շուկայում մասնատման աստիճանից և հաստատության սեփականության տեսակից: 

 � Առաջարկություն 6. Հաշվի առնելով բժշկական պարագաների ապակենտրոնացված գնումների որակի և 
արդյունավետության բացերը, ԱՆ-ն պետք է ընդլայնի կենտրոնացված գնումները և շրջանակային պայմանագրերը՝ 
երկարաժամկետ հեռանկարում զարգացնելով հաստատությունների մակարդակում գնումների համակարգման, պլանավորման 
և իրականացման կարողություններ:
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ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԵՎ ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐ՝ ՈՒՂՂՎԱԾ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ 
ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆԸ 

 � Առաջարկություն 7. Առողջապահության հասանելիության ֆինանսական խոչընդոտները վերացնելու համար Հայաստանին 
անհրաժեշտ է մոբիլիզացնել կանխավճարային և խմբավորված առողջապահության ֆինանսավորումը` ֆինանսավորելու 
համար ընդլայնված ծառայությունների փաթեթը, որը վերանայվում է թափանցիկ, ներառական և համակարգված իրավական 
գործընթացով և նպատակ ունի ներառել ամբողջ բնակչության համար հիմնական առողջապահական ծառայությունները և 
տարածված հիվանդությունների համար ամբուլատոր տրամադրվող դեղամիջոցները:

 � Առաջարկություն 8. Առողջապահական ծառայությունների մատուցման պատրաստականությունը բարձրացնելու համար 
ԱՆ-ն պետք է կիրառի համապատասխան կարգավորիչ չափորոշիչներ ենթակառուցվածքների, առողջապահական մարդկային 
ռեսուրսների և կլինիկական փոխազդեցությունների համար, ներառյալ մատակարարների լիցենզավորումը, ծառայությունների 
մատուցման ցանցի պլանավորումը և տարածված հիվանդությունների կլինիկական ուղեցույցների մշակումը:
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ԳԼՈՒԽ 1: ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ 
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ

Հայաստանի Հանրապետությունը Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում գտնվող միջինից բարձր եկամտով երկիր է: Երկիրը 
զբաղեցնում է մոտավորապես 29,743 կմ2 տարածք և ունի մոտավորապես 2.99 միլիոն բնակչություն: Երկիրը բաժանված 

է 11 վարչական միավորի, ներառյալ 10 մարզերը և մայրաքաղաք Երևանը: Երկրի բնակչության մեկ երրորդը բնակվում է 
մայրաքաղաք Երևանում, 28 տոկոսը՝ քաղաքներում և 36 տոկոսը՝ գյուղական բնակավայրերում: 1991-ին Խորհրդային Միության 
փլուզումից հետո Հայաստանը սկսել է շուկայական տնտեսության անցնելու կառուցվածքային բարեփոխումների գործընթաց: 
Սոցիալ-տնտեսական բևեռացումով բնութագրվող առաջին տասնամյակից հետո մեկ շնչին ընկնող համախառն ներքին արդյունքը 
(ՀՆԱ) եռապատկվել է՝ 2000 թ.-ի 1,404 ԱՄՆ դոլարից հասնելով 4406 ԱՄՆ դոլարի՝ 2018 թվականին: Այնուամենայնիվ, 
ծնելիության մակարդակը ևս նվազել է և ցածր է նետտո վերարտադրության մակարդակից: Ավելացել է նաև աշխատող տարիքի 
բնակչության արտագաղթը: Բնակչությունը աստիճանաբար ծերացել է. բնակչության 11.3 տոկոսի տարիքը 2018 թվականին 
կազմել է 65 տարեկան և բարձր (Աղյուսակ 1):1 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1 • Ընտրված սոցիալական և տնտեսական ցուցանիշներ

ՑՈՒՑԱՆԻՇ 1990 2000 2010 2018

Համախառն ներքին արդյունք (ՀՆԱ) մեկ մարդաշնչի կտրվածքով (մշտական 2010 USD) 1,796.9 1,404.3 3.218.4 4,406.7

ՀՆԱ-ի- աճը մեկ մարդաշնչի կտրվածքով (տարեկան տոկոս) - 6.6 2.6 5.0

Բնակչության աճը (տարեկան տոկոս) 0.0 -0.6 -0.4 0.2

65 և բարձր տարիքի բնակչություն (ընդհանուր բնակչության տոկոս) 5.6 10.0 11.0 11.3

Ընդհանուր ծնելիության մակարդակ (ծնունդներ մեկ կնոջ հաշվով) 2.5 1.6 1.7 1.8

Աղքատության հաշվարկման հարաբերակցությունը աղքատության ազգային գծերում 
(բնակչության տոկոս)

- - 35.8 23.5

Կյանքի տևողությունը ծննդյան պահից (տարիներ) 67.9 71.4 73.3 74.9

Աղբյուրը՝ Աշխարհի զարգացման ցուցանիշներ
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Հայաստանը մեծահասակների և երեխաների ապրելիության  ցուցանիշներն ավելի բարձր են միջին եկամուտ ունեցող երկրների 
միջին ցուցանիշներից, ինչը նախկին առողջապահական բարեփոխումների և տնային տնտեսությունների բարօրության 
բարելավման գործողությունների նշանակալի վկայություն է: 2 1990 թվականից ի վեր, մինչև 5 տարեկան երեխաների շրջանում 
մահացության մակարդակը իջել է 42-ից մինչև 10՝ 1000 կենդանի ծնունդների հաշվարկով, իսկ կյանքի տևողությունը ծննդյան 
պահից աճել է 68-ից մինչև 75 տարի (Գծապատկեր 1):3 Այնուամենայնիվ, սպասվող առողջ կյանքի տևողությունը ծննդյան 
պահին, որի միջոցով ապրելիությունը ըստ վատառողջության պայմաններում ապրած տարիների բացասաբար է ճշգրտվում, 
Հայաստանում կազմում է 66,3 տարի, ինչը ցածր է Եվրոպայի միջին ցուցանիշից՝ 68,4 տարի:4 Ոչ վարակիչ հիվանդությունները 
այժմ կազմում են մահացության պատճառների 93 տոկոսը, իսկ 2017 թ.-ին վատառողջության հիմնական պատճառներն էին՝ 
սիրտ-անոթային հիվանդությունները (16.9 տոկոս), շաքարային դիաբետը (5.7 տոկոս) և ինսուլտը (5,6 տոկոս):5 Հայաստանում 
սիրտ-անոթային հիվանդությունների, շաքարախտի և ցիռոզի բեռը գերազանցում է Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի (ԵԿԱ) 
տարածաշրջանի նմանատիպ սոցիալ-ժողովրդագրական ցուցանիշներով երկրների միջին ցուցանիշը:6

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1 • Երեք տասնամյակների ընթացքում մանկական մահացության մակարդակի զգալի նվազում
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Աղբյուրը՝ Առողջության չափորոշիչների և գնահատման ինստիտուտ

ՈՎՀ-ները հաճախ քրոնիկական վիճակներ են, որոնք բարդությունների դեպքում թանկարժեք բուժծառայություններ են 
պահանջում, և ներգրավվում են բազմաթիվ մատակարարներ: Միացյալ Նահանգներում սիրտ-անոթային հիվանդություն 
ունեցող հիվանդների ուսումնասիրության ընթացքում պարզվել է, որ սրտի կաթվածից հետո երկրորդ անգամ հիվանդանոց 
ընդունվելու տարեկան ծախսերը 4,5 անգամ գերազանցել են ամբուլատոր ծախսերը:7 Որակյալ բուժօգնությունը, մասնավորապես 
առողջության առաջնային պահպանման մակարդակում, կարող է նպաստել առողջ ապրելակերպի խթանմանը, հետաձգել ՈՎՀ-
ների առաջացումը, ապահովել վաղ ախտորոշում և կանխել բարդությունները: ՈՎՀ-ների մեծ բեռը ավելացնում է վաղաժամ 
մահացության մակարդակը, նվազեցնում աշխատունակ բնակչության արտադրողականությունը և մեծացնում առողջապահական 
ծախսերը: Հայաստանում բուժօգնության ծախսերը հիմնականում բաժին են ընկնում ընտանիքներին, կազմելով ընդհանուր 
առողջապահության ծախսերի 85 տոկոսը, ինչը մասամբ պայմանավորված է ամբուլատոր տրամադրվող դեղերի ինքնարժեքով 
և թանկարժեք ախտորոշիչ ծառայություններով, որոնք որոշ խմբերի համար ներառված չեն ապահովագրական փաթեթներում: 
Գրպանից դուրս վճարումների (ԳԿՎ) այս մակարդակը ավելի բարձր է, քան նույն համամասնությունը խոցելի և բախումներից 
տառապող պետություններում, ինչպիսիք են Աֆղանստանը (76 տոկոս) և Եմենը (81 տոկոս):8 Հայաստանի տնտեսության 
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տարեկան գնահատված ՈՎՀ-ների ծախսը 2017 թվականին կազմել է 362,7 միլիարդ դրամ կամ երկրի տարեկան ազգային 
եկամուտի 6,5 տոկոսը (Գծապատկեր 2):9

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2 • Հայաստանի տնտեսության տարեկան գնահատված ՈՎՀ-ների ծախսը

ՀՆԱ-ի
6.5%

362.7
մլրդ դրամ

Ներկայիս ՈՎՀ 
բեռը

տարեկան 
կորուստ

294.9
մլրդ դրամ

անուղղակի ծախս` 
աշխատուժի կորստի և 

արտադրողականության 
նվազման պատճառով

22% 
հավանակ
անություն

չորս հիմնական 
ՈՎՀ-ներից մեկի 

պատճառով  
վաղաժամ մահվան

Աղբյուրը՝ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն

Առողջապահության հասանելիության ապահովման մարտահրավերները նպաստում են ՀՀ-ում ՈՎՀ-ների բեռի ավելացմանը: 
2015-ին հայաստանցիները կատարել են միջինում 4 ամբուլատոր այց մեկ անձի համար, ինչը ցածր է Եվրոպայի միջին 7.1 
ցուցանիշից:10 Հայաստանում ամբուլատոր ծառայությունների օգտագործելիության ցածր մակարդակը  առողջապահական 
համակարգի ծառայությունների ավելի փոքր անհրաժեշտության կամ ավելի բարձր արդյունավետության ցուցանիշ չէ: Երեք 
հայաստանցիներից միայն մեկն է հիվանդանալիս դիմում առաջնային բուժօգնություն օղակ:11 Բուժծառայություններ չեն 
ստացվում նույնիսկ հիվանդի կողմից որպես ծանր ներկայացված դեպքերում (87 տոկոս): Անհրաժեշտ բուժօգնությունից 
խուսափելու հիմնական պատճառներն են ինքնաբուժումը (56%) և ծախսը (17%):12 Տարբերություններ կան նաև աղքատ և 
ոչ աղքատ ընտանիքների միջև. ավելի մեծ թվով այցելություններ գրանցվում են ոչ աղքատների շրջանում (ամսական 1,53 
անգամ) աղքատ բնակչության համեմատությամբ (ամսական 1.42-ից 1.45 անգամ):13 Ի պատասխան՝ Առողջապահության 
նախարարությունը (ԱՆ) մեկնարկել է ԱԱՊ մակարդակում հիպերտոնիայի, շաքարային դիաբետի և արգանդի վզիկի քաղցկեղի 
վաղ հայտնաբերման համար անվճար սկրինինգային ծրագրերի ներդրումը: Չնայած այդ ջանքերին, հիմնական առողջապահական 
ծառայությունների թերօգտագործումը շարունակվում է: 

Ցածր որակի պատճառով շահառուները Հայաստանում զրկված են առողջապահական ծառայություններից օգտվելու հնարավոր 
առավելություններից:14 Համապատասխան կլինիկական խնամքի ցուցումները հաճախ չեն պահպանվում կամ մշտադիտարկվում: 
Օրինակ՝ հիպերտոնիայի ախտորոշումից հետո, ծառայություններից օգտվողների միայն 39 տոկոսին է խորհուրդ տրվում 
վերահսկել քաշը, և 17.8 տոկոսին՝ թողնել ծխելը:15 Ծառայությունների որակի բացերին ակտիվորեն չեն անդրադառնում: 
Ներկայացուցչական հարցումներում տնային տնտեսությունների ավելի քան 68 տոկոսը նշում են, որ ուղղիչ միջոցներ 
չեն ձեռնարկվել՝ կապված ստանդարտից ցածր առողջապահական ծառայությունների վերաբերյալ բողոքների հետ:16 ԱԱՊ 
ծառայությունների մատակարարներին, որոնք պարտավոր են հանդիսանալ ծառայության առաջին կոնտակտը և համակարգել 
տարբեր մասնագետների տրամադրած առողջապահական ծառայությունների օգտագործումը, հաճախ շրջանցում են՝ գերադասելով 
դիմել թանկարժեք մասնագետի կամ շտապ օգնության: Հոսպիտալացումների միայն 26.8-ն է տեղի ունենում ԱԱՊ մասնագետի 
ուղեգրումով:17 Այս օրինաչափությունը տարածված է քաղաքային բնակավայրերում, որտեղ պոլիկլինիկական մոդելի շնորհիվ 
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նեղ մասնագետները և ընտանեկան բժիշկները միմյանց մոտ են գտնվում, և նրանց դերերը համընկնում են:18 Համաշխարհային 
փորձը ցույց է տվել, որ մասնագետակենտրոն առողջապահությունը ինչպես անարդյունավետ է, այնպես էլ ոչ արտադրողական 
ՈՎՀ-ների կառավարման տեսանկյունից:19 Այսինքն՝ հոսպիտալացումը ամբուլատոր խնամքի ենթակա վիճակների դեպքում, 
ինչպիսին են չբարդացած շաքարախտը, որը կարելի է կառավարել ամբուլատոր պայմաններում՝ առաջնային առողջության 
մակարդակում, այժմ Եվրոպայի առողջապահական համակարգերում դիտարկվում է որպես անարդյունավետության և 
անորակության ցուցիչ: Ի հակադրություն, Հայաստանում շաքարային դիաբետի ախտորոշումը պետք է հաստատվի ներզատաբանի 
կողմից, և ծառայություններից օգտվողները կարող են չբարդացած քրոնիկական հիվանդությունների բուժման համար դիմել 
մասնագետի:20 

Որակյալ բուժօգնության հասանելիության, մասնավորապես ՈՎՀ-ների հասանելիության այս մարտահրավերների 
հետևանքները կանխարգելելի մահերն են, հիվանդությունները և տնային տնտեսությունների զրկանքները: Տնային 
տնտեսությունների հարցումների միջոցով Հայաստանը մշտադիտարկում է զրկանքներ կրող այն ընտանիքները, որտեղ 
պատճառը բուժծառայությունների հասանելիության և որակի բացերի համակցված ազդեցությունն է: 2018 թ.-ին ՀՀ ոչ աղքատ 
տնային տնտեսությունների ներկայացուցիչների 20.9 տոկոսը և աղքատ տնային տնտեսությունների ներկայացուցիչների 
25 տոկոսը հայտնել են առողջապահական ծառայություններից զուրկ լինելու մասին:21 Առողջապահության չափորոշիչների 
և գնահատման ինստիտուտը մշակել է հասանելիության և որակի ցուցիչ, որը չափում է, թե որքանով համապատասխան 
որակի առողջապահությունը կարող է նվազեցնել մահացության մակարդակը: Արժեքները տատանվում են 0-ից մինչև 
100, որտեղ 100-ը ցույց են տալիս, որ երկիրը չունի խնամքի հասանելիության և որակի բացերից բխող մահացություն: 
Հայաստանում հասանելիության և որակի ցուցիչը կազմում է 70.6:22 Բացի այդ, վերջերս կատարված ուսումնասիրության 
արդյունքում պարզվել է, որ 2996 մահվան դեպք ամեն տարի տեղի է ունենում որակյալ առողջապահական ծառայությունների 
հասանելիության անհամարժեքության պատճառով, իսկ առողջապահական ծառայությունների ցածր որակի արդյունքում 
տեղի է ունենում 53,000 տարվա կյանքի կորուստ:23 Որակյալ առողջապահության հասանելիության ապահովման հրատապ 
բարեփոխումները անհրաժեշտ են բնակչության առողջության բարելավման և արտադրողականության բարձրացման համար: 

1995 թվականից ի վեր Կառավարության կողմից կա հաստատված քաղաքական հանձնառություն` ապահովել Հայաստանում 
Սահմանադրությամբ ամրագրված առողջության համընդհանուր իրավունքը:24 Գործնականում, ընտանիքների համար 
առողջապահության հասանելիության բարձր գներից բխող առողջապահական ծառայություններից օգտվելու կայուն ֆինանսական 
խոչընդոտները ենթադրում են, որ առողջապահությունը դիտվում է որպես առևտրային ապրանք և հիվանդ մարդկանց 
վրա բեռ է սահմանում։ Որակյալ բուժծառայությունների հասանելիության ապահովման քաղաքական հանձնառությունը 
վերահաստատվել է Կառավարության ամենաբարձր մակարդակներում Կայուն զարգացման նպատակների (ԿԶՆ) միջոցով: 
2015-ին Հայաստանը ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի 193 երկրներից մեկն էր, որն ընդունեց 2030 Կայուն զարգացման 
օրակարգը, ներառյալ՝ Համընդհանուր առողջապահական ծածկույթի (ՀԱԾ) իրականացման նպատակները: ՀԱԾ հանձն առած 
երկրները նպատակ ունեն առաջընթացի հասնել «ֆինանսական ռիսկերի պաշտպանության, որակյալ առողջապահական 
ծառայությունների հասանելիության ապահովման և բոլորի համար անվտանգ, արդյունավետ, որակյալ և մատչելի հիմնական 
դեղերի և պատվաստանյութերի հասանելիության ապահովման ուղղությամբ»: ՀԱԾ-ի հանդեպ ստանձնած պարտավորությունը 
Կառավարություններին պարտավորեցնում է անդրադառնալ բարձրորակ բուժօգնության հասանելիության բացերի պատճառներին՝ 
միաժամանակ պաշտպանելով իրենց քաղաքացիներին առողջության վատթարացման ծախսերից: 2018-ին տեղի ունեցած 
պատմական թավշյա հեղափոխությունից հետո առողջապահության համընդհանուր հասանելիություն ապահովելու այս 
քաղաքական հանձնառությունը վերահաստատեց վարչապետը:
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Սա ռազմավարական խնդիր է Հայաստանի Հանրապետության և մեր կառավարության համար, քանի 

որ առողջապահության և բժշկական ծառայությունների հասանելիությունը հասարակության բարեկեցության 

բանալին է, և «Իմ քայլը» դաշինքի նախընտրական ծրագրում մենք հստակ արձանագրել ենք, որ այս ոլորտում 

պետք է հասնենք շոշափելի առաջընթացի մինչև 2023 թվականը… Մեր քաղաքական դիրքորոշումը հետևյալն է. 

առողջության չափանիշները պետք է բարձր լինեն Հայաստանի Հանրապետությունում»:

-Նիկոլ Փաշինյան, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, 2019 թվականի հունվար 

ԿԶՆ շրջանակներում ՀԱԾ հասնելու ուղղությամբ երկրի առաջընթացը գրանցվում է երկու ցուցանիշներով: Առաջին ցուցանիշը՝ 
ՀԱԾ առողջության ծածկույթի ցուցիչը գնահատվում է 0-ից մինչև 100 սանդղակով և հանդիսանում է առողջապահական 
ծառայության ծածկույթի 14 հենակետերի երկրաչափական միջինը:25 Երկրորդ ցուցանիշը՝ առողջապահական աղետալի ծախսը, 
չափվում է որպես տնային տնտեսությունների ընդհանուր ծախսերի կամ եկամտի 10 տոկոսը գերազանցող առողջապահական 
ծախսեր կատարող բնակչության տոկոսը: Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանային միջին ցուցանիշի 
համեմատությամբ, Հայաստանն ունի ծառայությունների ավելի ցածր ծածկույթ և առողջապահական ավելի մեծ աղետալի 
ծախսեր: Սա զարմանալի չէ՝ հաշվի առնելով որակյալ բուժօգնության հասանելիության բացերը և ԳԿՎ վճարումների բարձր 
մակարդակը: Մասնավորապես, ՀԱԾ-ի առողջապահական ծածկույթի ցուցանիշը Հայաստանի համար 69 է, ինչը ցածր է 
տարածաշրջանի միջին ցուցանիշից, որը կազմում է 75: Հայաստանում տնային տնտեսությունների այն մասը, որը եկամտի 
ավելի քան 10 տոկոսը ծախսում է առողջապահության վրա, կազմում է 16,1 տոկոս, ինչը գերազանցում է տարածաշրջանային 
միջին ցուցանիշը՝ 7,4 տոկոսը (Աղյուսակ 2):26

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2 • ՀԱԾ հասանելիության բացերը Հայաստանում

ԵՐԿԻՐ ԿԱՄ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԽՈՒՄԲ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ 
ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՑՈՒՑԻՉ 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ 
ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ (ՈՎՀ)

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ 
ԱՂԵՏԱԼԻ ԾԱԽՍԵՐ (%)

Հայաստան 69 55 16.1

Եվրոպա և Կենտրոնական Ասիա 75 59 7.4

Համաշխարհային 64 64 12.7

Աղբյուրը՝ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն

Նշում՝ Թվերը ներկայացված են յուրաքանչյուր երկրի կամ երկրների խմբի համար վերջին տարվա համար

Թեև յուրաքանչյուր համատեքստում չի կարող կիրառվել որևէ պատրաստի ռազմավարություն, կան առողջության 
ֆինանսավորման ոլորտի բարեփոխումներ մշակելու գլոբալ փորձից քաղված կարևոր դասեր՝ ՀԱԾ-ի ուղղությամբ 
առաջընթացի հասնելու համար:27 Այն պետությունների մեծ մասը, որոնք հաջողությամբ ընդլայնել են ծառայության ծածկույթը 
և ֆինանսական ռիսկերի պաշտպանությունը, ապահովել են բավարար կանխավճարային եկամտի մոբիլիզացում և ռիսկի 
խմբավորում սոցիալական խմբերում: Նախավճարված եկամուտների խմբավորումը ապահովում է, որ առողջության պահպանման 
հետ կապված ֆինանսական ռիսկը կրեն խմբավորման բոլոր անդամները, և ոչ թե առանձին անհատը, հաշվի առնելով 
առողջապահական կարիքների ժամանակի և մեծության վերաբերյալ անորոշությունը:28 Այդ նպատակով առողջապահության 
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պետական ֆինանսավորման ավելացումը կենսական նշանակություն ունի, քանի որ ավելի բարձր ծախսերը կանխատեսում 
են միջինում բնակչության առողջության ավելի լավ վերջնարդյունքներ: Այնուամենայնիվ, առողջության վերջնարդյունքները 
տարբեր են նաև առողջության ծախսերի յուրաքանչյուր մակարդակում, ինչն ընդգծում է նախավճարված և խմբավորված 
միջոցների արդյունավետ հատկացման կարևորությունը:29 Առողջապահության ֆինանսավորման գնումների գործառույթը 
ներառում է մատակարարներին ֆինանսների հատկացում առողջապահական ապրանքի և ծառայությունների համար:30 Թեև 
տնային տնտեսությունները կարող են ուղղակիորեն գնել առողջապահական ծառայություններ, երրորդ կողմի գնորդները՝ 
առողջապահության նախարարությունները, առողջության ապահովագրության հիմնադրամները, վճարողները կամ այլ 
գործակալություններ, կարող են բնակչության անունից ձեռք բերել առողջապահական ծառայություններ: Ծառայությունների 
մատուցման շուկաներում տեղեկատվության անհամաչափության պատճառով, մասնավորապես շտապ բժշկական խնդիրների 
դեպքում, տնային տնտեսությունները կարող են ի վիճակի չլինել համարժեք տարբերակում իրականացնել մատակարարման 
աղբյուրների միջև:31 Հետևաբար, գնումների ազգային քաղաքականությունը, որն ուղղված է ՀԱԾ-ի դյուրացմանը, ձգտում 
է օգտագործել երրորդ կողմի գնումների մեխանիզմները և առանձնացնել հիմնական պարամետրերը` բաշխման որոշումները 
ղեկավարելու համար, ներառյալ նպատակները, ներգրավված դերակատարները և նրանց դերը, մատուցվող առողջապահական 
ծառայությունները և դրանց որակի չափորոշիչները, մատակարարների փոխհատուցման եղանակը և ծառայությունների համար 
կոմպետենտ մատակարարների ընտրության գործընթացը (Գծապատկեր 3):32

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3 • Գնումները առողջապահական ֆինանսավորումը հատկացնում են ծառայությունների 

մատուցմանը

Գնումներ

Ինչու՞
վճարել

Ո՞վ է 
վճարում

Ո՞ր 
մատակա
րարները

Ո՞ր 
մեթոդները

Ի՞նչ 
ծառայութ

յուններ

Ֆինանսական 
միջոցներ Ծառայություն

ներ

Բավարար, 
նախավճարված 
և խմբավորված

Ծառայություն 
ների 

տրամադրման 
պատրաստա 
կանություն

Աղբյուրը՝ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն

Այնուամենայնիվ, ոչ բոլոր գնումներն են նպաստում որակյալ առողջապահական խնամքի և ՀԱԾ-ի ապահովմանը: Գնումների 
նկատմամբ պասիվ մոտեցումը բնութագրվում է մատակարարների կողմից անկախ կատարողականից ֆինանսավորում ստանալով և 
հատուկ չի ձգտում ազդել առողջապահական ծառայությունների քանակի կամ որակի վրա:33 Ի հակադրում սրան, ռազմավարական 
գնումները կապակցում են առողջապահության ֆինանսավորման հատկացումները ՀԱԾ-ին: Հետևաբար, ռազմավարական 
գնումները ենթադրում են գնումների մեխանիզմների կանխամտածված ձևավորում` օգտագործելով առկա ապացույցները` 
ապահովելու համար, որ գնված ապրանքներն ու ծառայությունները, մատակարարները, որոնց հետ պայմանագիր է ստորագրվում, 
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և ընտրված վճարման մեխանիզմները նպաստում են նախապես սահմանված նպատակների իրականացմանը (Գծապատկեր 4): 
Հատուկ նպատակները կարող են ներառել բնակչության կարիքների բավարարման ապահովում, բուժծառայությունների գեր- 
կամ թերապահովում, առողջապահական ծախսերի արդյունավետության բարելավում և առողջապահության որակի բարձրացում: 
Առողջապահական համակարգի ավելի լավ արդյունքների խթանման հարցում ռազմավարական գնումների արդյունավետությունը 
կախված է գնողունակությունից, որը կախված է առողջության ֆինանսավորման համարժեքությունից և երրորդ կողմ հանդիսացող 
գնորդների շրջանում ռիսկերի խմբավորման մակարդակից: Ռազմավարական գնումները պահանջում են նաև ծառայություններ 
մատուցելու պատրաստակամություն, ինչը կախված է մուտքերի (ներառյալ բուժաշխատողների, սարքավորումների և 
ենթակառուցվածքների) համարժեքությունից, ծառայությունների որակի համապատասխան կարգավորիչ միջավայրից, և 
մատակարարի կողմից` խրախուսանքների փոփոխություններին արձագանքելու կարողությունից:

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 4 • Պասիվ առողջապահական գնումները ի հակադրում ռազմավարական գնումների

Ֆինանսական 
միջոցներ

Ֆինանսական 
միջոցներ

Տվյալներ

Պասիվ 
գնումներ

Ռազմավար
ական 

գնումներ

Ծառայությոն
ներ

Ծառայություն
ներ

Նպատակներ

Ընդդեմ

Աղբյուրը՝ Համաշխարհային բանկ

Նախկինում Հայաստանը ձեռնարկել է ռազմավարական գնումների բարեփոխումներ: 1990-ական թվականներին Խորհրդային 
Միությունից անկախացման արդյունքում տեղի ունեցած տնտեսական ցնցումները նվազեցրեցին առողջապահության համար 
հարկաբյուջետային հնարավորությունները և խթանեցին առողջապահության ֆինանսավորման և ծառայությունների մատուցման 
առաջին սերնդի բարեփոխումները: Այս բարեփոխումները առաջին հերթին նպատակ ունեին առավելագույնի հասցնել փողի 
դիմաց հատուցումը և ավելացնել մոր և մանկան առողջության պահպանման ծառայությունների հասանելիությունը: Հայաստանը 
անցում կատարեց պետական մատակարարների միջոցով բոլոր ծառայությունների համընդհանուր հասանելիության ապահովումից 
դեպի ծառայությունների փաթեթի սահմանում և մասնավոր մատակարարների դերակատարման աճի խթանում: Հիմնվեց Պետական 
առողջապահական   գործակալությունը (ՊԱԳ)՝ ծառայությունների փաթեթի շրջանակներում ծառայությունների համար վճարման 
և ընտրողական պայմանագրով մատակարարների հետ պայմանագրերի ստորագրման համար՝ առողջապահական համակարգի 
նպատակներին համապատասխան: Տեխնոլոգիաների ծախսարդյունավետության և բնակչության առողջապահական կարիքների 
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գնահատման հիման վրա սահմանվեց ծառայությունների առաջին փաթեթի կազմը, որի շրջանակում բնակչությանը տրամադրվում 
էին հիմնական առողջապահական ծառայություններ, ներառյալ մոր և մանկան հիմնական առողջապահական ծառայություններ: 
Ներդրվեցին վճարման մեխանիզմներ, ինչպիսիք են ըստ մարդաշնչի վճարումը, դեպքի հիման վրա վճարումները և, հետագայում՝ 
կատարողականի հիման վրա ֆինանսավորումը՝ ծախսերի վերահսկման նպատակով ռեսուրսների հատկացումը առողջապահական 
ծառայությունների ծածկույթի հետ կապակցելու համար: Այս վճարման մեխանիզմները փոխարինեցին ըստ ծախսային 
հոդվածների բյուջետավորման մեխանիզմը, որը պարգևատրում էր մուտքերի աճը և խթանում ուռճացված առողջապահական 
համակարգը:

Առաջին սերնդի գնումների բարեփոխումները, կարծես թե, նպաստեցին առողջապահական համակարգի ձեռքբերումներին, 
որոնք Հայաստանն ունեցավ 1990-ականների վերջին: Այնուամենայնիվ, կային մարտահրավերներ նաև ներդրված որոշ 
քաղաքականությունների պահպանման ուղղությամբ, ներառյա` ՊԱԳ-ի անկախ մանդատը և հիվանդությունների բեռի կիրառումը 
և ծախսարդյունավետության վերլուծությունը` ծառայությունների փաթեթի վերանայման համար: Գնումների քաղաքականության 
հետ կապված խնդիրները կարող են նաև լինել Հայաստանում խնամքի հասանելիության և որակի ներկայիս բացերի պատճառը: 
Նախ, ԱՆ-ն ներգրավված է գնումների և բուժծառայությունների տրամադրման ոլորտում, ինչը կարող է կանխել շահերի 
բախման պատճառով առողջապահական ծառայությունների մատակարարների հետ ընտրովի պայմանագրերի կնքումը: Նաև, 
ՊԱԳ-ը կենտրոնանում է հիմնականում հայտերի մշակման և խարդախության կանխարգելման շուրջ՝ անտեսելով գնումների 
էական գործառույթները, ինչպիսիք են որակի ապահովումը և տեղական կարիքներին պայմանագրերի համապատասխանեցումը: 
Բնակչության մի հատվածի առողջապահական հայտերի մշակման համար մասնավոր ապահովագրողների ներդրումը վարչական 
անարդյունավետություններ է առաջացրել թերի ֆինանսավորվող առողջապահական համակարգում: Ավելին, չնայած 
էլեկտրոնային առողջության համակարգում կատարված ներդրումներին, մատակարարի կատարողականի և բնակչության 
կարիքների վերաբերյալ առկա տեղեկատվությունը սովորաբար չի օգտագործվում գնումների որոշումներ կայացնելու համար:

Առողջապահության նախարարությունը ձեռնամուխ է եղել հասանելիության և բուժծառայությունների որակի խոչընդոտները 
վերացնելուն ուղղված բարեփոխումների իրականացման: «Համընդհանուր առողջության ապահովագրության ներդրման 
հայեցակարգում» առաջարկ է արվել մեկնարկել առողջապահական ոլորտի բարեփոխում, որի շրջանակում կներդրվի 
համընդհանուր առողջության ապահովագրություն: Առաջարկը ներկայացվել է հանրային քննարկման և բանավեճի: Բացի նոր 
հարկերի միջոցով առողջապահության համար եկամուտների մոբիլիզացման առաջարկից, հայեցակարգը խորհուրդ է տալիս 
ռազմավարական գնումներ՝ բուժծառայությունների որակի, ծառայությունների հասանելիության և ֆինանսական ռիսկերի 
պաշտպանության բարելավման նպատակով: Նախ, ԱՆ-ն առաջարկում է, որ Կառավարությունը ստեղծի ԱՆ-ից անկախ 
պետական   երրորդ կողմ հանդիսացող գնումների կազմակերպություն՝ գնումների մասին որոշումները բուժծառայությունների 
տրամադրումից տարանջատելու համար: Առաջարկվում է մատակարարների հետ ընտրողաբար պայմանագրեի կնքում՝ 
առողջապահական ծառայությունների որակի և ֆինանսական կարգապահության բարելավման համար: Նաև նախատեսվում է, որ 
գնորդը պարբերաբար կվերանայի ծառայությունների փաթեթը՝ օգտագործելով ծախսարդյունավետության և առողջապահական 
կարիքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը: Ավելին, առաջարկվել է մեծահասակների և երեխաների համար համընդհանուր 
ծառայությունների փաթեթ, որը կներառի տարածված ոչ վարակիչ հիվանդությունները: Ի վերջո, ավելի լավ ծառայությունների 
տրամադրման համար կներմուծվեն կատարողականի հիման վրա վճարումներ, որոնց միջոցով կհատուցվի որակի 
առկայությունը:34

Առաջարկվող երկրորդ սերնդի բարեփոխումների հաջողության համար Հայաստանը պետք է դասեր քաղի գնումների և 
առողջապահական այլ բարեփոխումների իր նախկին հաջողություններից և ձախողումներից: Բացի այդ, միջազգային փորձից 
համապատասխան դասեր են քաղվել, որոնցով կարող են հիմնավորվել Հայաստանում բարեփոխումների նախագծումն ու 
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իրականացումը: Հետևաբար, Առողջապահության նախարարի խնդրանքով Համաշխարհային բանկը պատրաստել է այս զեկույցը: 
Երկրորդ գլխում մենք գնահատում ենք Հայաստանում գնումների փորձը: Երրորդ գլխում ուսումնասիրվում են քաղաքական, 
մակրոֆիսկալ և առողջապահական համակարգի գործոնները՝ բարեփոխումների իրագործելիության, գնողունակության, 
ծառայությունների մատուցման պատրաստականության և մատակարարի ինքնավարության վրա համապատասխան ազդեցությամբ: 
Չորրորդ գլուխը դիտարկում է համապատասխան գլոբալ դասերը, որոնք կարող են հիմնավորել Հայաստանի համատեքստում 
գնումների թերություններին անդրադառնալու մոտեցումները: Վերջապես, հինգերորդ գլուխը եզրափակվում է գնումների ոլորտի 
բարեփոխումների հաջորդ սերնդի համար առաջարկություններով՝ հիմք ընդունելով ազգային և համաշխարհային փորձը: 
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Մենք ուսումնասիրել ենք Հայաստանում գնումների մեխանիզմները` ուսումնասիրելով համապատասխան գրականություն և 
իրականացնելով հարցազրույցներ առանցքային շահագրգիռ կողմերի հետ, որոնք ներգրավված են եղել անցյալ և ընթացիկ 

քաղաքականության մշակման և իրականացման գործընթացներում: Ուսումնասիրված փաստաթղթերը ներառում են քաղաքականության 
փաստաթղթեր, օրենքներ, կառավարության որոշումներ և կանոնակարգեր՝ համապատասխան փոփոխություններով, ինչպես նաև 
զեկույցներ և համարժեք մարմինների կողմից հրապարակումներ, որոնք փաստում են ժամանակի ընթացքում Հայաստանում գնումների 
մեխանիզմների զարգացումը: Տեսական ուսումնասիրության արդյունքները հետագայում ստուգվել են հարցազրույցների միջոցով 19 
մասնակցի հետ, այդ թվում՝ առողջապահության նախկին նախարարների և փոխնախարարների, ԱՆ աշխատակազմի ղեկավարների 
և վարչության պետերի, ֆինանսների նախարարների տեղակալների, ՊԱԳ ներկայիս և նախկին ղեկավարների և տեղակալների, 
մասնավոր ապահովագրական ընկերությունների տնօրենների, էլեկտրոնային առողջապահության ազգային օպերատորի 
ղեկավարության, տեղական և միջազգային տեխնիկական փորձագետների, ինչպես նաև Երևանում և մարզերում առաջնային և 
երկրորդային առողջապահական հաստատությունների ղեկավարների հետ հարցազրույցների միջոցով:

Մենք միտումնավոր ընտրել ենք շահագրգիռ կողմերին` հիմնվելով առողջապահության ֆինանսավորման անցյալ և ներկայիս 
բարեփոխումներում ներգրավված հաստատությունների քարտեզագրման վրա: Հարցազրույցները իրականացվել են երկու 
կիսակառուցվածքավորված հարցաթերթիկի հիման վրա. մեկը՝ առողջապահության ֆինանսավորման փորձագետների և 
նախկին քաղաքականության մշակողների համար, մյուսը՝ ներկայիս քաղաքականություն մշակողների և հաստատությունների 
ղեկավարների համար: Հարցաթերթերը մշակվել են բժիշկներից, առողջապահության տնտեսագետներից և առողջապահության 
քաղաքականության փորձագետներից բաղկացած հետազոտական   խմբի կողմից` հիմք ընդունելով գծապատկեր 5-ում 
ներկայացված առողջապահական գնումների առաջընթացի հարմարեցված շրջանակը: Բնօրինակը մշակվել է մի շարք 
առողջապահական համակարգերում գնումների մեխանիզմների ուսումնասիրման և ամբողջ աշխարհում առողջապահության 
ֆինանսավորման ոլորտում տեխնիկական մասնագետների ներդրումների արդյունքում: Շրջանակում գնումների որոշումները 
խմբավորված են ըստ չորս հիմնական ուղղությունների` գնումների կառավարում, գնվող առողջապահական ապրանքներ և 
ծառայություններ, մատակարարներ, որոնցից գնվում են ապրանքները և ծառայությունները, և մատակարարի վճարում և 
մշտադիտարկում:35 Մասնակիցների համաձայնությամբ հարցազրույցները ձայնագրվել և արձանագրվել են: Հարցազրույցների 
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միջին տևողությունը 1 ժամ է կազմել: Հարցազրույցներից հետո ձայնագրությունները վերծանվել են, անանուն 
փաստաթղթավորվել և հայերենից թարգմանվել անգլերեն: Մենք իրականացրել ենք վերծանումների թեմատիկ վերլուծություն և 
ուսումնասիրություն, ինչպես նաև կազմակերպել ենք արդյունքները՝ օգտագործելով շրջանակը:

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 5 • Առողջապահական ռազմավարական գնումների առաջընթացի շրջանակի ուղղությունների 

ամփոփում

Գնումների 
կառավարում

● Նպատակների 
սահմանում

● Ինստիտուցիոնալ 
մեխանիզմներ 

● Տեղեկատվության 
կիրարկում

● Մարդկային 
կարողությունների 
ձևավորում

● Շահագրգիռ կողմերի 
ներգրավում 

Գնվող ապրանք և 
ծառայություններ 

● Ծառայությունների 
փաթեթի 
վերանայման 
համակարգեր 

● Դեղերի 
արտոնությունները 
և ուղեցույցները 
վերանայելու 
համակարգեր 

Մատակարարներ, 
ումից կատարվում 

են գնումներ 

● Մատակարարների 
հետ ընտրողական 
պայմանագրերի  
կանոնների 
սահմանում 

● Ընտրողական 
գնումների 
կանոնների 
սահմանում 

Մատակարարների 
վճարում և 

մշտադիտարկում 

● Վճարային  
համակարգերի 
նախագծում 

● Պայմանագրերի 
կատարման 
մշտադիտարկում 

Աղբյուրը` Cashin et al. (2018)

2.1 ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

ՆԵՐԴԻՐ 1 • ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐ

Կառավարումը ներառում է գնումների նպատակների վերաբերյալ որոշումներ, որոնք ռազմավարական գնման դեպքում բացահայտ 
են: Նշված նպատակներին համահունչ՝ անհրաժեշտ է բացահայտել գնումների նախագծմանը և իրականացմանը ներգրավված 
կառույցների դերերը՝ հաշվետվողականության և որոշում կայացնելու իրավունքների հստակ ուղեգծերով: Անհրաժեշտ է, որ լինեն 
նաև հրապարակայնության խթանման և տարբեր կառույցներում կրկնորդումը կամ հակասությունները բացառող մեխանիզմներ: 
Ռազմավարական գնումների համար կարևոր են տեղեկատվական համակարգերը, որոնք ապահովում են տվյալների հավաքագրումը, 
վերլուծությունը և օգտագործումը վճարման մեխանիզմների, պայմանագրերի, ծառայությունների փաթեթի և գնման նպատակների կրկնվող 
(իտերատիվ) նախագծման մեջ: Կառավարումը ենթադրում է նաև շահագրգիռ կողմերի, այդ թվում՝ մատակարարների և հանրության 
հետ հաղորդակցվելու և ներգրավվածության գործիքների սահմանում և իրականացում՝ մատակարարների մասնակցությունը գնման 
ակտիվ հարաբերություններում խթանելու, սպառողների կողմից իրավունքների և պարտականությունների ըմբռնումն ավելացնելու և 
հետադարձ կապ ստանալու համար, ինչը կարող է ծառայել գնման մեխանիզմների կատարելագործմանը:
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2.1.1 ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ

Հայաստանի առողջապահական համակարգում գնումների նպատակները անուղղակիորեն կապակցված են եղել առողջապահական 
համակարգի ավելի ընդգրկուն բարեփոխումներին: Այնուամենայնիվ, այս կապերը միշտ չէ, որ ուղղակիորեն նշված են եղել 
քաղաքականության կամ իրավական փաստաթղթերում։ Մինչ 2019 թ. Հայաստանը չուներ առողջապահական քաղաքականության 
հաստատված ռազմավարություն: Առողջապահության համակարգի բարեփոխումների նպատակները հիմնականում արձանագրվում 
էին նախարարների հրամանների, բարեփոխումների առաջարկների և դոնորների կողմից ֆինանսավորվող առողջապահական 
նախագծերի ծրագրային փաստաթղթերում: Բացի այդ, միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը սահմանում էր առողջապահության 
ոլորտում ԱՆ հիմնական քաղաքականության նպատակները և դրանք կապում էր կանխատեսվող ծախսերի հետ: 2019 թ. ԱՆ 
ներկայացրել է առողջապահական համակարգի զարգացման հնգամյա ռազմավարության նախագիծ:

Հայաստանում գնումների բարեփոխումների նպատակը հիմնականում արդյունավետության և հասանելիության բարելավումն 
էր: 1991 թ. Խորհրդային Միության փլուզումից հետո Հայաստանը բախվեց ծանր տնտեսական ճգնաժամի: Այն ժառանգեց 
առողջապահական անարդյունավետ համակարգ՝ որակի խնդիրներով: 1990-ականների կեսերին Հայաստանը ձեռնամուխ եղավ 
բարեփոխումների, որոնց առաջնային նպատակն առողջապահական ծառայությունների արդյունավետության բարձրացումն 
էր: Այս նպատակով ձեռնարկվեցին գնումների ոլորտի բարեփոխումներ: 1996 թ. «Բնակչության բժշկական օգնության 
և սպասարկման մասին» օրենքի ընդունմամբ ներդրվեց Հիմնական ծառայությունների փաթեթը (ՀԾՓ), որով սահմանվեցին 
պետության կողմից ֆինանսավորվող առողջապահական ծառայությունները, ինչպես նաև դրանցից օգտվելու իրավունք ունեցող 
խմբերը:36 ՀԾՓ-ն օգնեց առողջապահական ծախսերի ավելի լավ կանխատեսմանը և ապահովեց ոլորտում ծախսերի աճի 
վերահսկման մեխանիզմ: Հայաստանը նաև ըստ ծախսային հոդվածների բյուջետավորման մեխանիզմը փոխարինեց արդյունքների 
հիման վրա վճարումների մեխանիզմով, այն է՝ ըստ մարդաշնչի վճարում ծածկույթում ներառված բնակչության կամ ԱԱՊ 
մակարդակում գրանցվածների համար և դեպքի հիման վրա վճարում հիվանդանոցային մակարդակում: Առողջապահական 
ծառայությունների արդյունավետության բարելավման նպատակը շարունակում էր Հայաստանում բարեփոխումների հիմնական 
առանցքը լինել: Օրինակ՝ 2011 թ. ծառայությունների համար ներդրվեցին համավճարներ՝ պաշտոնական բնույթ հաղորդելով 
առողջապահական ծառայությունների համար ոչ պաշտոնական վճարումներին, այդպիսով գները սկսեցին արտացոլել իրական 
արժեքը առանց ավելացնելու առողջապահության պետական ֆինանսավորումը:37 Ավելին, 2020թ. Առողջության համապարփակ 
ապահովագրության ներդրման հայեցակարգում նշված նպատակը «առողջապահության բնագավառում ծախսվող գումարների 
արդյունավետության մակարդակի բարձրացումն է»:

Գնումների մասին որոշումները նաև պայմանավորված էին բուժօգնության ծածկույթի և որակի բարելավման ջանքերով, 
սակայն ավելի փոքր չափով: Օրինակ՝ առողջության առաջնային պահպանման օղակում ներդրվեց կատարողականի հիման վրա 
ֆինանսավորում՝ խթանելու բուժօգնություն տրամադրողներին  իրականացնել հղիների և չափահասների շրջանում ՈՎՀ-ների վաղ 
ախտորոշում: Բացի այդ, 2008 թ. ներդրվեց Ծննդօգնության պետական հավաստագիրը, իսկ 2011թ. Մանկական առողջության 
պետական հավաստագիրը, ինչը ավելացրեց նախածննդյան խնամքի ծառայությունների օգտագործելիությունը` կրճատելով 
բուժծառայությունների ոչ պաշտոնական վճարները, նվազեցնելով հղիներին և երեխաներին տրամադրվող բուժծառայություններից 
օգտվելու ֆինանսական խոչընդոտները: Նպատակային միջամտությունների համար փոխհատուցման դրույքաչափերն ավելի լավ 
արտացոլեցին շուկայական գները և խթանեցին առաջարկի մեծացումը: Ուստի, եթե 2005 թ. հղիության ընթացքում նախածննդյան 
չորս այց էր կատարում մայրերի 71 տոկոսը, մինչ 2016 թ. ծածկույթն ավելացավ մինչև 96 տոկոս:38 Նաև այն կանանց 
համամասնությունը, ովքեր առողջապահական ծախսերը նշել են որպես հասանելիության խոչընդոտ, 2000-ից 2015 թվականների 
ընթացքում նվազել է 79-ից մինչև 55 տոկոս:39
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ԱՆ-ի կողմից ներկայացված հայեցակարգը անդրադառնում է անցյալում իրականացվող բարեփոխումներում անտեսված 
նպատակին, այն է՝ առողջապահության որակին:40 ԱՆ-ն առաջարկում է սահմանել կլինիկական ստանդարտներ, վերահսկել 
մատակարարների կլինիկական կատարողականը և ներդրել վճարման եղանակներ՝ որակյալ ծառայություններ մատուցելու համար: 
Հայեցակարգը նաև կարևորում է ԳԿՎ-ների բարձր մակարդակը և սահմանում ՀԾՓ-ից ամբուլատոր դեղամիջոցների բացառումը` 
որպես առողջապահության հասանելիության ֆինանսական խոչընդոտների կարևոր շարժիչ ուժ: Թեև առողջապահության 
ոլորտի 2019 թվականի ռազմավարության նախագիծը նաև սահմանում է ծածկույթի, որակի և արդյունավետության բարելավման 
կարևորությունը, այն գնումների ոլորտի բարեփոխումները բացահայտորեն չի կապում այդ նպատակների հետ: 2019-2021 
թվականների ՄԺԾԾ-ի նախագիծը սահմանում է հետևյալ ոլորտները որպես ծախսային հիմնական առաջնահերթություններ. 
ԱԱՊ զարգացում, սրտի հրատապ վիրահատությունների մատչելիություն, սոցիալական և անապահով խմբերի շրջանում ՈՎՀ 
ծառայությունների ապահովում, շտապ օգնության ծառայությունների որակի բարելավում և մոր և մանկան առողջության 
ծառայությունների հասանելիության ապահովում: Գնումների բարեփոխումների համակարգված կապակցումը այս 
առաջնահերթությունների հետ և գնումների նպատակների վերանայումը բնակչության առողջության կարիքների զարգացմանը 
զուգահեռ, կարևորագույն առաջին քայլն է առողջապահության ոլորտում հատկացումների ավելի ռազմավարական բնույթի 
ուղղությամբ:

2.1.2 ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ

Հայաստանում առողջապահական ծառայությունների դիմաց վճարելու ինստիտուցիոնալ մեխանիզմները ներառել են 
մարզպետարանները, ՊԱԳ-ը և մարզային գրասենյակները, ԱՆ, դոնորներին, առողջության ապահովագրության մասնավոր 
գործակալությունները, առողջության համայնքային ապահովագրությունը և ծառայություններից օգտվողներին՝ ուղղակիորեն 
գրպանից կատարվող վճարումների միջոցով: Առողջապահական ծախսերի համեմատաբար փոքր տոկոսի հոսքն իրականացվել է 
առողջության կամավոր ապահովագրության, առողջության համայնքային ապահովագրության և միջազգային դոնորների միջոցով: 
Երրորդ անձի կողմից առողջապահական ծառայությունների գնումը հիմնական իրականացվել է ՊԱԳ-ի և ԱՆ-ի միջոցով:41 
Այնուամենայնիվ, դժվարություններ են եղել Հայաստանում գնումների ինստիտուցիոնալ դերերի և որոշումների կայացման 
իրավունքի սահմանման հարցում, որոնք խթանում են հաշվետվողականությունը և առողջապահական համակարգի նպատակների 
իրագործումը:

ՊԱԳ-ի հիմնադրման նպատակը անցումն էր ըստ ծախսային հոդվածների բյուջետավորման մեխանիզմից, 

որի ժամանակ հայտնի չէ, թե ինչ ենք ֆինանսավորում, գնման ակտիվ համակարգի, որտեղ հստակ է, թե 

կառավարությունն ինչ է գնում, և ծախսերն ավելի հետևելի, կառավարելի դարձնելն էր, բուժսպասարկում 

իրականացնող հաստատությունների կատարողականը հասկանալը և ի վերջո բժշկական կազմակերպություններում 

ֆինանսական կարգապահություն հաստատելը»:

-Միջազգային փորձագետ

Նախքան ՊԱԳ-ի ստեղծումը տարածքային մարմիններն էին իրականացնում բուժծառայությունների մատուցման ֆինանսավորումը 
և իրականացումը: Նրանք ռեսուրսների հատկացումը համապատասխանեցնում էին կենտրոնական մակարդակով կայացված 
որոշումներին:42 ՊԱԳ-ը ստեղծվեց 1997 թ.-ին՝ որպես պետության կողմից ֆինանսավորվող բոլոր բժշկական ծառայությունների 
ռազմավարական գնորդ:43 Երրորդ կողմի գնումները տարանջատեցին ռեսուրսների հատկացումը առողջապահական 
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ծառայությունների մատուցումից և նպատակ սահմանեցին բարձրացնել մատակարարների հաշվետվողականությունը` նախապես 
որոշված ծառայության մատուցման նպատակներին հասնելու համար: ՊԱԳ-ին հանձնարարվեց պայմանագրեր կնքել ԾՀՓ–ում 
ներառված առողջապահական ծառայությունների համար և ստանձնել ծառայությունների մատուցման համար որակի ապահովման 
պատասխանատվությունը: ՊԱԳ-ի կողմից գնումների իրականացումը կապելով հատուկ նպատակների հետ ներառյալ փողի դիմաց 
հատուցումը` Հայաստանը նպատակ ուներ նպաստել պասիվ գնումներից ռազմավարական գնումների անցմանը:

ՊԱԳ-ը սկսեց գործել 1998 թ.-ին՝ պիլոտային ծրագրով մի շարք մատակարարների հետ պայմանագրեր կնքելով, այնուհետև, 
1999թ. հունվարից սկսեց գործունեություն ծավալել ամբողջ հանրապետությունում: Ընթացիկ մասնավորեցման օրակարգը 
ազդեցություն թողեց ՊԱԳ-ի գործունեության վրա: 1993 թ.-ին պետական բուժհաստատությունները դարձան կիսանկախ և 
կարող էին ունենալ իրենց սեփական եկամուտը: Ավելին, 1995 թ.-ին հիվանդանոցներին և պոլիկլինիկաներին թույլատրվեց 
բացի պետության կողմից ֆինանսավորվող ծառայություններից տրամադրել նաև մասնավոր ծառայություններ՝ մասնավոր 
և առևտրային ընկերությունների կարգավորիչ շրջանակում:44 ՊԱԳ- ի և մատակարարների միջև կնքված պայմանագրային 
պարտավորությունները սահմանափակվում էին պետական գույքի օգտագործմամբ տրամադրվող առողջապահական 
ծառայություններով: ՊԱԳ-ը ուներ նաև մասնավոր ձեռնարկություններ վերահսկելու սահմանափակ կարողություն և կարող 
էր անդրադառնալ միայն այն մարտահրավերներին, որոնք չէին խախտում այդ ձեռնարկությունների անկախությունը:45 
Օրինակ՝ հիվանդանոցները կարող էին սահմանել ծառայության պայմանները և ունեին ավելցուկային եկամուտների 
ներդրումների վերաբերյալ հայեցողություն:46 Նաև ԱՆ-ն շարունակեց իրականացնել որոշ դեղերի կենտրոնացված գնումներ 
և հատկացումներ սահմանել այնպիսի հանրային առողջապահական ծրագրերի համար, ինչպիսիք են տուբերկուլոզը, ՄԻԱՎ/
ՁԻԱՀ-ը և ուռուցքաբանությունը: Այն դեպքում, երբ հանրային առողջության այս ծրագրերը ֆինանսավորվում էին դոնոր 
կազմակերպությունների կողմից, ԱՆ-ից այդ գործակալություններին տրամադրվում էին համապատասխան զեկույցներ: ԱՆ-ն 
շարունակում էր անմիջականորեն ներգրավված լինել ծառայությունների մատուցման գործում, մասնավորապես՝ երրորդային 
օղակում:47

Ժամանակի ընթացքում ՊԱԳ-ի իրավաբանական կարգավիճակի և որոշումների կայացման իրավունքի փոփոխությունները 
նվազեցրեցին գնումների վերաբերյալ անկախ որոշումներ կայացնելու նրա կարողությունը: ՊԱԳ-ն ի սկզբանե ստեղծվել էր 
որպես անմիջականորեն ՀՀ կառավարության ենթակայության տակ գտնվող անկախ պետական մարմին և գործում էր ԱՆ-ից 
անկախ: Ամենօրյա աշխատանքների իրականացման համար Նախագահի կողմից ստեղծվել էր միջգերատեսչական վերահսկողական 
հանձնաժողով՝ ՊԱԳ–ի բարձրաստիճան աշխատակիցների և ՊԱԳ-ի պետի մասնակցությամբ: Ի սկզբանե նախատեսված 
էր, որ Գործակալության արտաքին վերահսկողությունն իրականացնելու է 7 հոգանոց կառավարման խորհուրդը՝ բաղկացած 
այնպիսի շահագրգիռ կողմերից, ինչպիսիք էին մատակարարները, պացիենտները, պետական մարմինները և առանցքային 
նախարարությունները՝ առողջապահության նախարարի ղեկավարությամբ: Այնուամենայնիվ, արտաքին վերահսկողության 
մեխանիզմը չիրականացվեց: Արդյունքում, հաշվետվողականության բացերը հանգեցրին ՊԱԳ-ը ԱՆ-ի ղեկավարման ներքո 
տեղափոխելու կոչերի: Նաև քաղաքական նկատառումներով 2002թ. հիմնավորվեց ՊԱԳ-ը ԱՆ-ի հովանու ներքո տեղափոխելու 
որոշումը: Մինչև ՊԱԳ-ի ստեղծումը, ԱՆ-ն իր ֆինանսական լծակն էր օգտագործում առողջապահության ոլորտը կարգավորելու 
համար: Օրինակ, միակ գնորդի մենաշնորհային իշխանությունը ԱՆ-ին թույլ էր տալիս սահմանել ծառայությունների գները: 
Բարձրաստիճան քաղաքականություն մշակողները նույնպես ունեին առողջապահական հաստատություններ և անձնական շահ 
ծառայությունների մատուցման նկատմամբ ԱՆ-ի վերահսկողությունը ավելացնելու հարցում:

2002թ. հուլիսին ՊԱԳ-ը կորցրեց անկախ պետական մարմնի իր կարգավիճակը և տեղափոխվեց ԱՆ-ի հովանու ներքո:48 
Լուծարվեց նաև միջգերատեսչական վերահսկողական հանձնաժողովը: ՊԱԳ-ի գործառույթները կանոնակարգվում էին թիվ 1302 

որոշմամբ: Այս մանդատը շարունակում էր ներառել պայմանագրերի կնքում, հայտերի մշակում և որակի ապահովում: Պետական 
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պատվերի շրջանակում ՊԱԳ-ը պետք է պայմանագրեր ստորագրեր ծառայությունների մատակարարների հետ: Մատակարարները 
կատարողականի մասին հաշվետվություններ էին կազմում, որն էլ հիմք էր հանդիսանում վճարումը թույլատրելու համար: 
ՊԱԳ-ը վերահսկում էր այդ հաշվետվությունների ճշգրտությունը: ՊԱԳ-ը նաև լիազորված էր մասնակցելու առողջապահության 
կազմակերպման, վճարման նոր եղանակների ներդրման և նորմերի ու չափորոշիչների վերաբերյալ որոշումներին: 
Այնուամենայնիվ, ԱՆ-ի կազմում ՊԱԳ-ի ներառումից հետո երկու հաստատությունների միջև չկար առանձին դերերի 
հստակ սահմանում: Օրինակ՝ 2002 թվականից մինչև 2011 թվականն ընկած ժամանակահատվածում ԱՆ-ն պատասխանատու 
էր ծառայությունների փաթեթի վերանայման, մատակարարների ընտրության և վճարման մեխանիզմների վերանայման 
համար: Առողջապահության նախարարությունը սահմանում էր ծառայությունների համար ֆինանսական հատկացումները և 
մատակարարների հետ պայմանագրերի դրույթները: ՊԱԳ-ը խորհուրդ էր տրամադրում այս որոշումների հետ կապված՝ ԱՆ-ի 
խնդրանքով, սակայն պատասխանատու էր պայմանագրերի մշակման և մատակարարներին վճարման համար: 2011-ից ԱՆ-ն նաև 
սկսեց ուղղակիորեն պայմանագրեր կնքել ծառայությունների մատակարարների հետ:

ՊԱԳ-ի տեղափոխումը ԱՆ զուտ սուբյեկտիվ որոշում էր: Երբ ՊԱԳ-ի նախկին պետը դարձավ 

առողջապահության նախարար, նա ցանկացավ իր կազմակերպությունն իր հետ տեղափոխել իր ենթակայության 

ներքո»:

-Առողջապահության քաղաքականություն մշակող

ՊԱԳ-ի միջոցով ծառայությունների մատուցման մշտադիտարկման վարչական մեխանիզմները տարիների ընթացքում զարգացել 
են: Հիմնադրման սկզբում ՊԱԳ-ի կառուցվածքը բաղկացած էր Երևանի կենտրոնական գրասենյակից և մարզային 10 
գրասենյակներից՝ մոտ 100 աշխատակցով: Այս մասնաճյուղերը պատասխանատու էին տեղում ստուգումների և կանոնավոր 
աուդիտների միջոցով ծառայությունների մատուցման մշտադիտարկման համար: Նրանք նաև միջնորդ էին հանդիսանում 
ծառայության մատակարարների և օգտագործողների միջև ծառայության մատուցման քննարկումների համար: 2017 թ.-ին 
ՊԱԳ-ի կառուցվածքը վերանայվեց. առողջապահական տեղեկատվության կառավարման նոր համակարգի ներդրման արդյունքում 
փակվեցին մարզային մասնաճյուղերը: ՊԱԳ-ի տարածքային մասնաճյուղերի փակումը նվազեցրեց մատակարարներին 
մշտադիտարկելու, տեղական խնդիրները լուծելու և շահառուների կարիքներին արձագանքելու՝ ՊԱԳ-ի կարողությունները:

ՊԱԳ-ի մարզային գրասենյակները փակվեցին այն հիմնավորմամբ, որ այլևս անհրաժեշտ չեն, քանի որ 

էլեկտրոնային առողջապահության համակարգը կատարում էր նույն գործառույթը էլեկտրոնային եղանակով, 

ինչպես նաև օպտիմալացման և ծախսերի խնայողության նպատակով: Դրա շնորհիվ վատթարացան ՊԱԳ-ի 

կարողություններն ու ուժը, քանի որ հաստատությունների խնդիրները շատ ավելի տեսանելի էին մեր մարզային 

գրասենյակների համար, նրանք ավելի լավ գիտեին տեղական համատեքստը, և ուղղակիորեն հասանելի էին 

մարդկանց համար՝ բողոքներ ներկայացնելու կամ իրենց գործերով օգնություն ստանալու համար»:

-Առողջապահության քաղաքականություն մշակող

Պետական գնորդի հետ ունեցած կառավարման մարտահրավերները լուծելու համար ՀՀ կառավարությունը դիմեց մասնավոր 
ապահովագրողներին: Կար ընկալում, որ մեկ գնորդի մոդելը անարդյունավետ է, և որ գոյություն ունեցող ինստիտուցիոնալ 
մեխանիզմները ՊԱԳ-ը խոցելի էին դարձնում կոռուպցիայի համար: Մինչև 2010 թվականը առողջության կամավոր 
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ապահովագրությանը բաժին էր ընկնում առողջապահական ոլորտի ընդհանուր ծախսերի 0,7 տոկոսը:49 Այնուամենայնիվ, 2012 
թվականի հունվարից պետական հատվածի որոշ աշխատակիցներ «սոցիալական փաթեթի» իրավունք ստացան, որը ներառում 
էր մասնավոր առողջության ապահովագրության փաթեթ և կամավոր ապահովագրություն՝ ընտանիքի մեկ անդամի համար:50 
Երրորդ կողմ հանդիսացող վեց մասնավոր կառավարիչներ (ԵԿԿ) սկսեցին վճարել սոցիալական փաթեթի 100,000 շահառուների 
առողջապահական ծառայությունների համար՝ նպատակ ունենալով մրցակցության միջոցով խթանել ծառայությունների 
մատուցման արդյունավետությունը և ավելացնել ծառայությունների հասանելիությունը: ՊԱԳ-ը պայմանագրեր կնքեց ԱՆ-ի 
կողմից ընտրված մատակարարների հետ փաթեթում նշված ծառայությունների մատուցման համար: Այնուհետև ԵԿԿ-ները 
վճարում էին հայտերը՝ ԱՆ-ի կողմից սահմանված վճարման եղանակների և դրույքաչափերի հիման վրա: Հետևաբար, առկա էին 
գների կամ ծառայությունների մրցակցության սահմանափակ հնարավորություններ:

Այդ ժամանակ կառավարությունում ընկալումն այնպիսին էր, որ ՊԱԳ-ը կոռումպացված էր և չէր 

կարողանալու արդյունավետ ձևով վերահսկել սոցիալական փաթեթի տրամադրումը: Որոշվեց, որ գնումները 

կիրականացվեն երրորդ կողմ հանդիսացող կառավարիչների կողմից: Սակայն երկու տարի անց երրորդ կողմ 

հանդիսացող կառավարիչների պարագայում ակնհայտ էին անարդյունավետությունները և հանրային միջոցների 

կորուստները: Դրա հետևանքով սոցիալական փաթեթի համար գնումների իրականացումը պատվիրվեց ՊԱԳ-ին»:

-Միջազգային փորձագետ

Ինչպես և Հայաստանում մասնավոր այլ ապահովագրությունների դեպքում, երրորդ կողմ հանդիսացող կառավարիչների 
վերահսկողությունն իրականացվում էր ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից (ՀՀ ԿԲ): ՀՀ ԿԲ կանխատեսմամբ՝ սոցիալական փաթեթի 
ԱԿԱ ապահովագրավճարների եկամուտն աճելու էր 4.5 անգամ: ՀՀ ԿԲ-ն նախատեսում էր նաև, որ ԱԿԱ հատուցումների 
հարաբերակցությունը, որն առողջապահական ծառայությունների վրա ծախսված ԱԿԱ եկամուտների մասնաբաժինն է, նվազելու 
էր՝ 2011 թ. 70.7 տոկոսից 2012 թ. կազմելով 41.4 տոկոս: Սակայն իրականացումից մեկ տարի անց հատուցումների 
հարաբերակցությունը 33 տոկոս էր, ինչը միջազգային չափանիշներով չափազանց ցածր էր, քանի որ ԱԿԱ-ից ստացված 
շահույթը կանխատեսվածից բարձր էր:51 Ընդհանուր առմամբ, ԱԿԱ-ի ծախսերը 2010 թ. աճել են ընդհանուր առողջության 
ծախսերի 1 տոկոսից մինչև 3,5 տոկոս 2013 թ.-ին:52 Հանրային առողջապահական համակարգերի տեսանկյունից, հայտերի 
ցածր հարաբերակցությունը վկայում է անարդյունավետ ծախսերի մասին՝ հաշվի առնելով այն միջոցների մեծ հատվածը, որոնք 
չեն հատկացվել առողջապահական ծառայությունների ծախսերին: Հայտերի ցածր հարաբերակցության պատճառներից էր նաև 
շահառուների շրջանում տեղեկատվության անբավարարությունը իրենց իրավունքի մասին և ԵԿԿ-ների կողմից հայտերի անհարկի 
մերժումների թիվը:53

2013 թվականին, հաշվի առնելով հայտերի ցածր հարաբերակցությունը, ԵԿԿ-ները դադարեցրին զինծառայողների և 
այլ նմանատիպ ծառայությունների հայտերի մշակումը: Մինչև 2014 թվականը ՊԱԳ-ը վերսկսեց սոցիալական ամբողջ 
փաթեթի կառավարումը: Սոցիալական փաթեթի ընդհանուր կառավարման համար ՊԱԳ-ին հատկացվող ընդհանուր գումարը 
կազմում էր վեց ԵԿԿ-ներին նույն փաթեթի կառավարման համար հատկացված գումարի 50 տոկոսը:54 Չնայած ավելի փոքր 
ֆինանսավորմանը, 2016 թվականի գնահատմամբ նշվեց, որ ՊԱԳ-ի կողմից կառավարումը բարելավել է ծառայությունների 
հասանելիութունը : Շահառուների ընդհանուր թիվը աճել է, հանվել են ծածկույթի սահմանափակումները, մասնակիցները 
հայտարարել են ավելի ցածր ԳԿՎ վճարումների մասին, իսկ կանխարգելիչ օգնության առաջարկն աճել է:55 Ծածկույթի 
ընդարձակման ձեռքբերումները վերագրվեցին պետական բյուջեից ֆինանսավորվող բոլոր ծառայությունների համար 
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ռեսուրսների խմբավորման արդյունքում խաչաձև սուբսիդավորմանը: Նույն գնահատման մեջ նշվում է, որ ՊԱԳ-ի ներքո աճել է 
սպասման ժամանակը, սակայն շահառուների շրջանում ընդհանուր գոհունակությունը բարձրացել է:56

2017 թվականից ԵԿԿ-ների հետ կրկին պայմանագրեր կնքվեցին՝ սոցիալական փաթեթի ծառայությունների գնումներ 
իրականացնելու համար: Այս որոշումը կայացրել է Առողջապահության նախարարը, որը ղեկավարում էր առողջության 
ապահովագրության մասնավոր ընկերություն: Այս մեխանիզմի համաձայն՝ ծառայությունները, սակագները, մատակարարներին 
և շահառուներին շարունակում էր սահմանել ԱՆ-ը՝ առողջապահական համակարգի ավելի ընդարձակ նպատակներին 
համապատասխան, և արդյունավետորեն նվազեցվում են մասնավոր ապահովագրողների շրջանում մրցակցության 
հնարավորությունները: ԵԿԿ-ի գործառույթները ներառում էին շահառուներին՝ առողջապահական համակարգում կողմնորոշվելու 
օգնությունը և հայտերի մշակումը: Ապահովագրավճարների գծով հատուցումների հարաբերակցությունը ամրագրված էր 90 
տոկոսի չափով:57 Չնայած այս թիրախին, դեռևս կան անարդյունավետության և ծածկույթի նվազման նշաններ:

Սոցիալական փաթեթը երրորդ կողմ հանդիսացող կառավարիչներին տրվեց երկու պատճառով: Նախ՝ 

ուղղությունը, որով կառավարությունն ուզում էր գնալ, բազմաթիվ վճարողներով համակարգն էր՝ հաշվի 

առնելով ավտոմեքենաների ապահովագրության համակարգի հաջողված օրինակը և այն, որ այդ ժամանակ, 

Հայաստանում տնտեսական զարգացման մի զգալի մասը ապահովագրական համակարգի ներդրման հաշվին էր: 

Երկրորդն այն էր, որ ապահովագրական համակարգի վերահսկողությունը և հսկողությունը իրականացվում 

էր Հայաստանում ամենակայացած կազմակերպություններից մեկի, այն է՝ Կենտրոնական բանկի կողմից: 

Սա (երրորդ կողմ հանդիսացող կառավարիչների համակարգը) նպաստեց անարդյունավետությունների, 

բյուրոկրատիայի և ոչ պաշտոնական վճարումների, որոնք մենք տեսնում ենք ՀԾՓ կառավարման ոլորտում»:

-Առողջապահության քաղաքականություն մշակող

2017 թ. հոկտեմբերից մինչև 2018 թ. մարտ ամիսը՝ ԵԿԿ-ի կողմից կառավարման ժամանակահատվածում, սոցիալական 
փաթեթի շրջանակում տրամադրված ծառայությունների ընդհանուր թիվը նվազել է 15.9 տոկոսով: Միաժամանակ, 
ծառայությունների ուղղությամբ ընդհանուր ծախսերն աճել են 4.2 տոկոսով (Գծապատկեր 6): Նշված փոփոխություններն 
արտացոլում են տարբեր ծառայությունների փոփոխությունները: Արտահիվանդանոցային ծառայությունների թիվը 
և դրանց ուղղությամբ ծախսերը նվազել են համապատասխանաբար 18.4 տոկոսով և 26.9 տոկոսով: Բազմաթիվ 
ամբուլատոր ծառայություններ Հայաստանում անվճար հասանելի են ամբողջ բնակչությանը՝ առողջության առաջնային 
պահպանման մակարդակում: Այսպիսով, ամբուլատոր խնամքը բացառվել է ԵԿԿ-ի ներքո ծածկույթից, բացառությամբ 
պարտադիր տարեկան հետազոտությունների և մի քանի թանկ ամբուլատոր ախտորոշիչ ծառայությունների՝ համավճարով: 
Հիվանդանոցային ծառայությունների օգտագործումն ավելացել է 17.6 տոկոսով՝ ծախսերի 16.7 տոկոս աճով: 
Հիվանդանոցային ծախսերի աճը պայմանավորված էր վիրաբուժական ծառայությունների ավելի մեծ մասնաբաժնով, որը 
55.1 տոկոսից բարձրանալով՝ կազմել է 86.9 տոկոս: Թեև արտահիվանդանոցային և հիվանդանոցային ոչ վիրաբուժական 
ծառայությունների ուղղությամբ ծախսերը նվազել են համապատասխանաբար 27 տոկոսով և 84 տոկոսով, ընդհանուր 
ծախսերն աճել են 53 տոկոսով:58 Հայտերի հարաբերակցությունը 2017թ. 76.4 տոկոս էր, որը ցածր էր ամրագրված 90 
տոկոսից:59
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 6 • Ծառայությունների օգտագործման փոփոխությունը 2017 թ.–ին  երրորդ կողմ հանդիսացող 
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ՊԱԳ (Q4 2016 + Q1 2017) ԵԿԿ (Q4 2017 + Q1 2018)

Աղբյուրը՝ Համաշխարհային բանկ

Երրորդ կողմ հանդիսացող կառավարիչներին վերագրվում է սոցիալական փաթեթի կառավարման ավելի ցածր արդյունավետություն, 
քան ՊԱԳ-ին, չնայած ԿԲ-ի վերահսկողությանը: ԵԿԿ-ները նաև ի վիճակի չեն վերացնել առողջապահական համակարգում որակի 
և արդյունավետության բացերի պատճառ հանդիսացող հիմնական խոչընդոտները: Օրինակ, բուժման ստանդարտ ցուցումների 
բացակայությունը դժվարացրել է փոխհատուցվող ծառայությունների ստանդարտների վերաբերյալ բանակցությունները 
մատակարարների հետ, ինչպես դա տեղի էր ունեցել ՊԱԳ-ի դեպքում: Որոշ ծառայություններ մատուցող ընկերությունների 
շրջանում մենաշնորհային իրավասությունը, մասնավորապես հեռավոր շրջաններում, սահմանափակել է ընտրովի պայմանագրերի 
կիրարկումը, ինչպես ԵԿԿ-ների, այնպես էլ ՊԱԳ-ի ներքո:60 Այս եզրակացությունը անակնկալ չէ: Հայաստանում գնումների 
կառավարման հիմքում ընկած խոչընդոտները արմատավորված են գերատեսչություններում մանդատների համընկնման, 
ծառայությունների որակի կանոնակարգի բացերի և գնումների ու մատակարարման տարանջատման բացակայության մեջ:

2.1.3 ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ 
ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԵՎ ՀԱՐՄԱՐԵՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

Ռազմավարական գնումների համար պահանջվում են տվյալների ամուր համակարգեր և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ենթակառուցվածքներ՝ պայմանագրերի մշակման, իրականացման և հարմարեցման, ծառայությունների փաթեթի 
նախագծման, ծառայությունների չափորոշիչների և ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների համար: Հայաստանում գնորդները 
հիմնականում կիրառում են առողջապահական տեղեկատվական համակարգերը հայտերի մշակումը ապահովելու և 
ծախսային օրինաչափությունների մշտադիտարկման համար: Տվյալները կարող էին նաև օգտագործվել ծառայությունների 
որակի մշտադիտարկման, պայմանագրերի նախագծման բարելավման կամ ծառայությունների փաթեթի համար: Գործարկված 
ֆինանսական տեղեկատվական համակարգը դյուրացրել է տվյալների ինքնաշխատ վերլուծությունը, մատակարարներին վճարումը 
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և հաշվապահությունը: Համակարգը նաև ՊԱԳ-ին հնարավորություն է տվել վերահսկել պայմանագրերով նախատեսված 
ծառայությունների ծավալը, հաշվարկել մատակարարների տարբեր մակարդակներում հատկացումները և իրականացնել 
ֆինանսական և գործունեության տվյալների այլ վերլուծություններ: Ի սկզբանե այն մշակվել էր հիվանդանոցների համար:61

ՊԱԳ-ը հետագայում ներդրեց բժշկական հաստատության տվյալների վերլուծության համակարգը (MIDAS) կամ առաջնային 
բուժհաստատությունների համար e-polyclinic համակարգը: Հայտերը մշակելուց բացի, այն օգտագործվել է հիվանդների 
հաշվառման և այցերի վերահսկման համար: Ժամանակի ընթացքում որպես MIDAS-ի մաս մշակվել է նաև էլեկտրոնային 
հիվանդանոց (e-hospital) համակարգը` հիվանդանոցային ծառայությունների մշտադիտարկման համար: Այնուամենայնիվ, 
առողջապահական համակարգում գնումներ կատարելու համար առկա էին տվյալների օգտագործման մարտահրավերներ: 
Երկու MIDAS համակարգերը փոխկապակցված չէին: Համակարգի թարմացումները հասանելի չէին իրական ժամանակում: 
MIDAS համակարգը նաև կապված չէր բնակչության ազգային ռեգիստրի հետ, ինչը հանգեցնում էր օգտագործողների 
կրկնակի հաշվառման: MIDAS–ը տվյալներ է տրամադրել մատուցված ծառայությունների ծավալի, հիվանդների գրանցման և 
հաստատություններում ֆինանսական միջոցների հատկացման վերաբերյալ: Այնուամենայնիվ, այս տվյալները չէին հիմնավորում 
ծառայությունների փաթեթը, մատակարարի վճարումը կամ հաստատությունների ընտրությունը:

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 7 • ԱՐՄԵԴ համակարգի ամփոփումը

Էլեկտրոնային 
նույնականացման 

ազգային համակարգ 
(EKENG)

Պետական 
եկամուտների կոմիտե 

(Հարկային մարմին) 
գործատու - աշխատող 

հարաբերություններ

Արդարադատության 
նախարարություն 

երեխա - 
ծնող/խնամակալ 

հարաբերություններՆերկրված դեղորայքի 
տվյալների շտեմարան 

(Մաքսային 
ծառայություն)

Աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի 

նախարարություն
հաշմանդամություն 

ունեցող անձանց և ցածր 
եկամուտ ունեցող խմբերի 

ռեգիստր

Ազգային  բնակչության 
գրանցամատյան 

(Ոստիկանության 
բաժին)

Հիվանդանոցների 
կառավարման 

տեղեկատվական 
համակարգեր

Շտապ օգնության 
ծառայություն

ների համակարգ

Ինտեգրումը կատարված է

Ինտեգրումը նախատեսված է

ArMed

Աղբյուրը՝ Է-առողջապահության ազգային օպերատոր
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2017-ին MIDAS-ին փոխարինեց ԱՐՄԵԴ համակարգը (Գծապատկեր 7): ԱՐՄԵԴ համակարգը կառավարում է մասնավոր 
օպերատորը՝ ըստ Կառավարության հետ համաձայնության: Օպերատորը պատասխանատու է համակարգի արդիականացման և 
պահպանման, օգտագործողի աջակցության և ուսուցման համար: ԱՐՄԵԴ համակարգը թույլ է տալիս թարմացումներ իրականացնել 
իրական ժամանակում: Այն միասնական համակարգ է առաջնային, շտապ և հիվանդանոցային բուժօգնության համար: Համակարգը 
ինտեգրված է բնակչության ազգային ռեգիստրում, ինչը կանխում է կրկնակի գրանցումները: Համակարգում տվյալները հասանելի են 
պայմանագրային մատակարարների, ԱՆ-ի և ՊԱԳ-ի համար: Նախատեսվում է կապել համակարգը այլ տվյալների բազաների հետ` 
գործառույթների ընդլայնման նպատակով: Օրինակ, պետական   եկամուտների ծառայության հետ ինտեգրումը հնարավորություն կտա 
մշակել հիվանդության արձակուրդի վճարումները: Այնուամենայնիվ, չկա սահմանված ժամանակացույց Առողջապահության ազգային 
ինստիտուտի և Հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի առողջապահական տվյալների հետ ինտեգրելու համար, ինչը 
հնարավորություն կտա հաշվի առնել հիվանդությունների բեռը և բնակչության առողջապահական կարիքները ծառայությունների 
մատուցման պլանավորման ժամանակ: Բացի այդ, կարևոր կլինի տվյալների շտեմարանը կապել գանձապետական   միասնական հաշվին, 
ինչը կարող է նպաստել առողջապահական ոլորտում ֆինանսական հաշվետվողականության ու պլանավորման բարելավմանը:62 
ԱՐՄԵԴ համակարգում գրանցումները և դրանց կատարման մակարդակը նկարագրված են ստորև (Աղյուսակ 3), որտեղ լիարժեք 
իրականացումը ենթադրում է ռեգիստրի բոլոր գործառույթների օգտագործումը որոշ հաստատությունների կամ ծառայության 
օգտագործողների կողմից:

Այն, ինչն այսօր իրականացվում է, ԱՐՄԵԴ համակարգի ողջ հնարավորությունների շուրջ 20 տոկոսն է: 

Ներկայումս այն որպես փոխհատուցման հայտերի գործիք է աշխատում»:

-Երրորդ կողմ հանդիսացող մասնավոր կառավարիչ
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3 • ԱՐՄԵԴ համակարգի գրանցամատյանները

# ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ

1
Հայտերի կառավարման 
գրանցամատյան

Մոդուլն օգտագործվում է ՊԱԳ-ի կողմից պետական պատվերի, երրորդ 
կողմ հանդիսացող կառավարիչների կողմից սոցիալական փաթեթի 

համար հայտերի նախնական թույլտվության և փոխհատուցման համար: 
Ծառայությունների համար հայտերը փոխհատուցվում են ՊԱԳ-ի կողմից 

մշակված նույնականացման կոդերի միջոցով:

Լիարժեք իրականացվում է

2
Պացիենտների հոսքի 
կառավարման և այցերի 
գրանցման մոդուլ

Մոդուլը պացիենտներին կտա առցանց հերթագրվելու և նրանց 
այցը համապատասխան բժշկական կազմակերպություն գրանցելու 

հնարավորություն՝ կրճատելով սպասելաժամանակը:
Լիարժեք իրականացվում է

3
Բժշկական 
հաստատությունների 
գրանցամատյան

Շտեմարանը ներառում է պետպատվերի և սոցիալական փաթեթի 
ծառայություններ մատուցող բոլոր բժշկական կազմակերպությունների 

ցուցակը և դրանց կոնտակտային տվյալները:
Լիարժեք իրականացվում է

4
Բժշկական 
ծառայությունների 
գրանցամատյան

Գրանցամատյանը տեղեկություններ է պարունակում բուժսպասարկում 
իրականացնող մատակարարների կողմից մատուցվող բժշկական 

ծառայությունների վերաբերյալ: Պահանջում է բուժծառայությունների 
միասնական և ստանդարտացված կոդավորում:

Լիարժեք իրականացվում է

5 Էլ. ուղեգրում

Մոդուլը մատակարարներին տալիս է մատակարարների միջև պացիենտների 
տեղաշարժին և բուժօգնությանը հետևելու հնարավորություն, ինչպես 

օրինակ՝ առաջնային օղակից հիվանդանոցներ և հակառակը: Ուղեգրման 
ձևը պարունակում է պացիենտի նույնականացման տվյալներ, ուղեգրող 

հաստատության վերաբերյալ տվյալներ, նախնական ախտորոշում և 
պահանջվող ծառայությունները հաստատությունում, ուր ուղեգրվում է:

Լիարժեք իրականացվում է

6
Էլ. դեղատոմսերի 
դուրսգրում

Մոդուլը հնարավորություն է տալիս վերահսկել նշանակումները և թույլ 
է տալիս պացիենտներին նշանակված դեղորայքը ստանալ ցանկացած 

դեղատնից: ԾՀՓ-ում ներառված դեղամիջոցների համար դեղատունը կարող 
է փոխհատուցման հայտ ներկայացնել ռեգիստրի միջոցով: 

Մասամբ իրականացվում է

7
Մարդկային 
ռեսուրսների 
գրանցամատյան

Գրանցամատյանը ներառում է առաջնային օղակի բոլոր բուժաշխատողների 
անուն/ազգանունը և կոնտակտային տվյալները: Լիարժեք իրականացվելու 

դեպքում մոդուլը կներառի նաև բուժաշխատողների շարունակական կրթության, 
լեզուների իմացության վերաբերյալ տեղեկություններ և այլ տվյալներ:

Մասամբ իրականացվում է

8 Պացիենտների պորտալ

Մոդուլը պացիենտներին հասանելի է դարձնում բժշկական գրառումները, 
այդ թվում՝ լաբորատոր և ախտորոշիչ հետազոտությունների 

արդյունքները և հնարավորություն տալիս համակարգում գրանցելու 
հսկված զարկերակային ճնշումը և արյան մեջ գլյուկոզայի մակարդակի 
ցուցանիշները: Ամբողջական տարբերակի համար կա նույնականացման 
քարտի և ՓԻՆ կոդի միջոցով պացիենտների նույնականացման պահանջ, 

ինչը սահմանափակում է կիրառումը:

Մասամբ իրականացվում է

9
Սարքավորումների 
և ռեսուրսների 
գրանցամատյան

Գրանցամատյանը ներառում է գրանցված հաստատություններում առկա 
սարքավորումների վերաբերյալ տեղեկություններ, ինչպիսիք են օրինակ՝ 
արտադրողը, նախկին սեփականատերերը և սպասարկման/պահպանման 

պատմությունը: Պահանջվող տվյալները կանոնավոր չեն ներմուծվում կամ 
թարմացվում հաստատությունների կողմից:

Մասամբ իրականացվում է

10 Հեռաբժշկության մոդուլ
Այս ռեգիստրը կարող է օգտագործվել հեռավոր, անբավարար 

ծառայություններով տարածքներում գտնվող հիվանդների հետ բժիշկների 
խորհրդատվության համար:

Չի իրականացվում

Աղբյուրը՝ Է-առողջապահության ազգային օպերատոր

Մուտքագրված տեղեկատվությունը միշտ չէ, որ ամբողջական և արդիական է, քանի որ բժշկական 

հաստատությունների համար պարտադիր չէ լրացնել մոդուլները»:

-Էլեկտրոնային առողջության օպերատոր
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Մինչև 2019 թվականը ԱՐՄԵԴ համակարգում լիարժեք իրականացված մոդուլներն էին հայտերի կառավարման 
գրանցամատյանը, բժշկական ծառայությունների մատուցման և մատակարարների գրանցամատյանները, որոնք բոլորն էլ ՀԾՓ-ի 
համար պահանջների վերանայման և մշակման հնարավորություն են տալիս: 2020 թվականից սկսած, հիվանդների հոսքի 
կառավարման և էլեկտրոնային ուղեգրման մոդուլները դարձան լիարժեք գործող և կարող են օգտագործվել այցերի նշանակման 
և ուղեգրումների համար: Այս մոդուլները կարող են օգտագործվել` տարբեր մատակարարների կողմից պացիենտներին 
տրամադրվող բուժծառայությունների համակարգման և ինտեգրված առողջապահությունը խթանող վճարային մեխանիզմների 
իրագործման համար: Այնուամենայնիվ, վերջին հնարավորությունները չեն օգտագործվել: ԱՐՄԵԴ-ում մուտքագրված 
տեղեկատվությունը հաճախ թերի է կամ ոչ արդիական, հատկապես, երբ մատակարարների վճարման համար տվյալների 
մուտքագրումը պարտադիր չէ: ԱՐՄԵԴ համակարգում ստացված տեղեկատվությունը ամենօրյա կտրվածքով չի կիրառվում 
ծառայությունների որակի վերահսկման կամ բարելավման, ՀԾՓ-ի վերանայման կամ գնումների մասին այլ որոշումների 
հիմնավորման համար: ԱՐՄԵԴ-ը նաև լիարժեք չի օգտագործվում գաղտնիության կարգավորման բացերի, հաստատությունների 
ենթակառուցվածքները պահպանելու ծախսերի, համակարգչային գրագիտության պակասի և համակարգի ոչ պարտադիր 
օգտագործման պատճառով: Այս մարտահրավերներով զբաղվում է առողջապահության նախարարությունը: 2020 թվականի 
հունվարին մշակվել է օրենսդրական նախագիծ` էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի և ազգային օպերատորի 
իրավաբանական կարգավիճակը սահմանելու համար, բոլոր լիցենզավորված առողջապահական ծառայություններ մատուցողներին 
պարտադրելու համար ներկայացնել վարչական, ֆինանսական և կլինիկական տվյալներ, սահմանել համակարգը օգտագործելու 
իրավասություն ունեցող կողմերին, և հստակեցնել համապատասխան տվյալների սեփականությունը և օգտագործումը: Ազգային 
օպերատորը իրականացրել է անհատական դասընթացներ և ստեղծել է վիդեո ձեռնարկներ՝ բուժական հաստատություններում 
ԱՐՄԵԴ-ի օգտագործումը խթանելու նպատակով։

Բժշկական անձնակազմի մեծ մասը չունի գիտելիքներ` համակարգիչներ և էլեկտրոնային առողջապահության 

համակարգ օգտագործելու համար: Հետևաբար, մենք պետք է վարձենք օպերատորներ, ինչը մեծացնում է մեր 

ծախսերը»:

-Բուժհաստատության ղեկավար

2.1.4  ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՍՏԵՂԾՈՒՄՆ ՈՒ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ

Ռազմավարական գնումների իրականացման համար կարևոր է տեխնիկական կարողությունների ձևավորումը: Հնարավոր 
գործառույթներ են պայմանագրերի կնքումը, բյուջեի կազմումը և հաշվապահական հաշվառումը, մատակարարների վճարման 
մեթոդների նախագծումը և իրականացումը, ծառայությունների փաթեթի նախագծումը և ծառայությունների ծախսակազմումը, 
հայտերի ուսումնասիրությունը, որակի գնահատումը, առողջապահական ռեսուրսների գնահատումը և դեղորայքի օգտագործման 
ուսումնասիրությունը: Որոշ գործառույթներ կարող են վերապահված լինեն երրորդ կողմ հանդիսացող գնորդին, իսկ այլ 
հաստատություններ, ներառյալ հետազոտական կազմակերպությունները, կարող են ապահովել գնումների տեխնիկական 
աջակցությունը:

1990-ականների կեսերին, Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ, ՊԱԳ-ում և ԱՆ-ում իրականացվեց վերապատրաստում 
ռեսուրսների պլանավորման, մատակարարների վճարման և պայմանագրերի կնքման ուղղությամբ: ՊԱԳ-ը կարողացավ այս 
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կարողությունների վրա հիմնվելով ներդնել մատակարարների վճարման նոր մեթոդներ և պայմանագրերը: Միջազգային 
փորձագետների աջակցությամբ իրականացվել են առողջապահական տեխնոլոգիաների գնահատումներ՝ ԾՀՓ-ի բովանդակության 
հիմնավորման համար: Ստեղծման պահից ի վեր ՊԱԳ-ը չի ունեցել ներքին տեխնիկական կարողություններ` ծառայությունների 
որակը վերահսկելու, առողջապահական տեխնոլոգիաների գնահատումներ իրականացնելու կամ առողջապահական 
ծառայությունների ակտուարական ծախսակազմում կատարելու համար: Ոչ մի ԲՈՒՀ-ի կամ հետազոտական հաստատության 
չի հանձնարարվել առողջապահական տեխնոլոգիաների պարբերական գնահատումներ կամ ծառայությունների փաթեթի 
ծախսակազմում կատարել:
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ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

Գերատեսչության Ղեկավար (1)

Գերատեսչության  Ղեկավարի Տեղակալ (3)

Կառավարման և 
Վերլուծությունների 

վարչություն

• Վարչության 
Ղեկավար (1)

• Գլխավոր 
Իրավաբան (1)

• Գլխավոր 
Ֆինանսական 
պատասխանատու 
(2)

• Գլխավոր բժշկական 
պատասխանատու  
(1)

• Գլխավոոր 
Մասնագետ (1) 

• Ավագ Մասնագետ 
(1)

• Ֆինանսական 
Վերլուծությունների 
Համակարգող (1)

Պայմանագրերի 
Կառավարման 

Բաժին (1)

• Բաժնի Ղեկավար (1)

• Գլխավոր 
Ֆինանսական 
պատասխանատու 
(2)

• Գլխավոր 
Մասնագետ (3)

• Գլխավոր բժշկական 
պատասխանատու  
(1)

• Գլխավոր 
Իրավաբան(1)

Առողջապահության 
էլեկտրոնային 
համակարգի 

վերահսկողության  
բաժին(1)

• Բաժնի Ղեկավար(1)

• Գլխավոր բժշկական 
պատասխանատու  
(1)

• Գլխավոր 
Տնտեսագետ(1)

• Գլխավոր 
Մասնագետ(2) 

• Ավագ 
Մասնագետ(1)

Գնահատում և 
Մշտադիտարկում 

(Բաժին 1)

• Բաժնի Ղեկավար(1)

• Մշտադիտարկման 
ԳլխավորՊատասխ
անատու(1)

Գնահատում և 
Մշտադիտարկում 

(Բաժին 2)

• Բաժնի 
Ղեկավար (1)

• Գլխավոր 
Մասնագետ (13)

• Ավագ 
Մասնագետ (1)

Ֆինանսական 
Բաժին

• Բաժնի Ղեկավար (1)

• Գլխավոր 
Ֆինանսական 
պատասխանատու 
(4)

• Գլխավոր 
Մասնագետ (1)

• Ավագ 
Ֆինանսական 
Մասնագետ (1)

Քաղաքացիական և 
Տեխնիկական  

ծառայությունների 
բաժին

• Իրավաբանական 
Խորհրդատու(1)

• Ցանցային 
Ադմինիստրատոր(1)

• Վարորդ(2)

• Հավաքարարներ(1)

• Պահակ(1)

• Պարետ(1)

Աղբյուրը՝ Առողջապահության նախարարություն
Նշում՝ աշխատակիցների թիվը ներկայացված է քառակուսի փակագծերում

ՊԱԳ-ի կազմակերպական կառուցվածքն արտացոլում է պայմանագրերի և ֆինանսական կառավարման չափազանց մեծ 
շեշտադրումը (Գծապատկեր 8): 2015 թ. ՊԱԳ-ում աշխատում էր 103 աշխատակից, որից 90-ը հիմնական մասնագիտական 
աշխատողներն էին, 13-ը՝ օժանդակ: Հիմնական աշխատակիցներից 45-ը տեղակայված էին գլխամասում, մյուս 45-ը՝ մարզային 
մասնաճյուղերում: Ներկայումս ՊԱԳ-ն ունի 70 աշխատակից, որոնց գործառույթները ներառում են ծառայության ծածկույթի 
և ֆինանսական հոսքերի կառավարում, պայմանագրերի կառավարում, ծառայությունների մատուցման մշտադիտարկում, 
ֆինանսական կառավարման և օժանդակ գործառույթներ: Ակտուարական ծախսակազմում, առողջապահական տեխնոլոգիաների 
գնահատում և որակի ապահովում իրականացնելու համար ՊԱԳ-ի, ԱՆ-ի կամհետազոտական կառույցների աշխատակիցներից 
կպահանջվեն լրացուցիչ հմտություններ, ներառյալ՝ ծախսարդյունավետության վերլուծության, ակտուարական վերլուծության, 
համաճարակաբանության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, վիճակագրության և առողջապահական համակարգերի ոլորտում: 
ԱՐՄԵԴ համակարգի ներդրումից հետո մարզային գրասենյակները փակվեցին: ՊԱԳ-ը կորցրեց տեխնիկական աշխատակիցներին 
մարզային գրասենյակները փակվելուց և 2002-ին ԱՆ-ի հովանու տակ տեղափոխվելուց հետո: ՊԱԳ-ում առկա է նաև կադրերի 
հոսունության բարձր մակարդակ` պետական հատվածի ցածր աշխատավարձերի պատճառով, ինչը դժվարացնում է հմուտ 
տեխնիկական կադրերով համալրումը և նրանց պահպանումը:
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Մենք չունենք էլեկտրոնային առողջապահության համակարգերի մասնագետներ: Դժվար է լավ վճարվող ՏՏ 

ոլորտից մարդկանց ներգրավել՝ էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի հետ մշակման հարցում նրանց հետ 

համագործակցելու համար»:

-Առողջապահության քաղաքականություն մշակող

2.1.5 ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ ԿՈՂՄԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՈՒՄԸ

Առողջապահական ծառայությունների մատակարարների ներգրավումը նպաստում է գնումների նպատակների ընկալմանը և կարող 
է մեծացնել գնորդի հետ ակտիվ հարաբերությունների նրանց պատրաստակամությունը: Անհրաժեշտ է նաև հասարակությանը 
ներգրավումը՝ սեփական իրավունակության նրանց ընկալումը և բողոքներ ներկայացնելու կարողությունը ապահովելու համար:

ՊԱԳ-ի սկզբնական կառուցվածքում արտաքին վերահսկողության մարմնում պետք է ներկայացված լինեին մատակարարները և 
պացիենտները՝ ապահովելով նրանց մասնակցությունը որոշումների կայացմանը և պաշտոնական բնույթ հաղորդելով շահագրգիռ 
կողմերի առջև գնորդի հաշվետվողականությանը: Նշված մեխանիզմի լուծարման պայմաններում՝ չկա մատակարարների հետ 
բյուջեի կազմման, բուժման չափորոշիչների և ծածկույթում ընդգրկվող ծառայությունների սակագների շուրջ հետևողականորեն 
հաղորդակցվելու գործընթաց, ինչը պայմանագրային մեխանիզմների հզորացման համար հետադարձ կապի օգտագործման 
առումով կորսված հնարավորություն է: Չի իրականացվել նաև հանրության հետևողական ներգրավումը ծառայությունների 
փաթեթի հաճախակի փոփոխվող շրջանակի հարցերին: Որոշումներում չընդգրկումը նպաստում է արտոնությունների, ընդգրկված 
խմբերի և համավճարների փոփոխությունը պաշտպանող բարեփոխումների շուրջ քննարկումներին հանրային դիմադրությանը: 
Ներկայումս չկան ուղեցույցներ՝ քննարկումների անցկացման ժամանակացույցի և ընթացքի, կարծիքների կշռադատման, 
շահագրգիռ կողմերի սահմանման կամ ծառայությունների փաթեթի փոփոխությունների, մատակարարի ընտրության կամ վճարման 
եղանակի վերանայման վերաբերյալ փոխհամաձայնության գալու ուղղությամբ: Ուսումնասիրված չեն հասարակության կողմից 
շարունակական հետադարձ կապի և հանրության առջև հաշվետվողականության մեխանիզմները, ինչպիսիք են բողոքների 
հրապարակման թեժ գիծը և ՊԱԳ-ի համար կատարողականի գնահատման քարտի պարբերական հրապարակումը:

Հեռուստատեսությամբ և սոցիալական ցանցերով իրականացվում են շարունակական արշավներ՝ 

բարձրացնելու հասարակության իրազեկությունը ծառայությունների վերաբերյալ, որոնցից նրանք օգտվելու 

իրավունք ունեն: Սակայն շատերի համար այդ ուղիները հասանելի չեն»:

-Առողջապահական քաղաքականություն մշակող

Ինչ վերաբերում է առողջապահության ոլորտում ընդհանուր հատկացումներին, առողջապահության ազգային մարմինները 
ներգրավված են պետական բյուջեի կազմման և հաստատման գործընթացում: Այնուամենայնիվ, առաջնային ծառայություններ 
մատուցող մատակարարները ներգրավված չեն այս գործընթացում, այնպես որ հատկացումները չեն կարող արտացոլել 
ծառայությունների տրամադրման մակարդակում կարիքները: Առողջապահության բյուջեի պլանավորման հարցում նվազագույն 
դերակատարում ունեն նաև մարզային առողջապահական մարմինները: Շահագրգիռ կողմերի ներգրավման ավանդական 
դժվարությունները արտացոլում են Հայաստանում առողջապահական քաղաքականության որոշումների կենտրոնացված կայացման 
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ավելի լայն մշակույթը:63 Չնայած սա կարող է արդյունավետ լինել, շահագրգիռ կողմերի բացառումը նմանատիպորոշումներից 
նպաստում է այս դժվարին բարեփոխումների նկատմամբ հանրային դիմադրությանը: Չնայած առկա մարտահրավերներին, հարցված 
շահագրգիռ կողմերից շատերը կարծում են, որ ԱՆ-ի հաղորդակցությունը շահագրգիռ կողմերի հետ Թավշյա հեղափոխությունից 
հետո բարելավվել է՝ կառավարման շարունակական բարեփոխումներին զուգահեռ: ԱՆ-ն քննարկումներ է իրականացնում շահագրգիռ 
կողմերի հետ սոցիալական ցանցերի միջոցով և կազմակերպում հանրային հարթակներ հետագա ծրագրերի քննարկման համար: Այս 
համագործակցության շարունակությունը կախված է բարձրաստիճան քաղաքականություն մշակողների պատրաստակամությունից, 
այլ ոչ թե իրավական պահանջներից: Առողջապահության ոլորտի ավելի համապարփակ բարեփոխումների համար օրենսդրական 
նախագծերը նախքան ընդունումը պարտադիր տեղադրվում են www.e-draft.am կայքում՝ հասարակության կողմից դիտարկման 
համար: e-draft համակարգը նաև հնարավորություն է տալիս հանրությանը կողմ կամ դեմ քվեարկել քաղաքականության 
առաջարկներին:64 Թեև e-draft համակարգը ապահովում է հանրությանը առողջապահական քաղաքականության հնարավոր 
փոփոխությունների մասին տեղեկացնելու և նրանցից կարծիք ստանալու հնարավորություններով, չկան այլընտրանքային 
առաջարկությունները կշռադատելու և տարաձայնությունների դեպքում համաձայնության գալու հստակ ընթացակարգեր:

2.2  ԳՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ և 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2.2.1 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓԱԹԵԹԻ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

Կառավարությունը գնում է ՀԾՓ ծառայությունները, ներառյալ առաջնային բուժօգնությունը ողջ բնակչության համար, պետական 
պատվերը խոցելի խմբերի համար և սոցիալական փաթեթը որոշ պետական աշխատողների համար:65 Կառավարության կողմից 
հիմնադրված աշխատանքային խմբի կազմում ՀԾՓ-ի նախնական ձևավորման շուրջ համագործակցել են միջազգային և տեղական 
փորձագետներ: Աշխատանքային խումբը ուսումնասիրել է ծառայությունների փաթեթների ձևավորման միջազգային փորձը և 
վերլուծություններ է կատարել հիվանդության բեռի, այլընտրանքային միջամտությունների ծախսարդյունավետության և ծածկույթի 

ՆԵՐԴԻՐ 2 • ԳՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐ

Ռազմավարական գնումների դեպքում գործում են առողջապահական համակարգի նպատակներին համապատասխան ծառայությունների 
փաթեթի թափանցիկ գործընթացներ: Առաջադեմ համակարգերում նշված գործընթացները ներառում են առողջապահական տեխնոլոգիաների 
գնահատումներ (HTA), որոնք ծառայությունների սահմանման ժամանակ համակարգային ձևով ներկայացնում են նախապես սահմանված 
չափանիշները, այդ թվում՝ ծախսարդյունավետությունը, բյուջետային ազդեցությունը և կլինիկական արդյունավետությունը: 
Առողջապահական տեխնոլոգիաների գնահատումների համար հաճախ հիմք են հանդիանում շահագրգիռ կողմերի հետ ծառայությունների 
փաթեթի փոփոխությունների շուրջ երկխոսությունը: Կայացած համակարգերում հստակություն կա նաև բուժօգնության կլինիկական 
չափորոշիչների, սահմանափակող կարգավորումների (gatekeeping), ուղեգրումների և նշանակման/դեղատոմսերի դուրսգրման 
ուղեցույցերի վերաբերյալ: Նշված չափորոշիչները գնորդին ավելի արդյունավետ մեխանիզմներ կիրառելու հնարավորություն են տալիս 
պայմանագիր կնքելու այ նմատակարարների հետ, որոնք ցանկացած բուժօգնության համար հատուցումից զատ նաև ավելացնում են 
առողջապահական համակարգի և լրամշակման համար խթանները, ներառյալ որակը և արդյունավետությունը: Նշված ուղեցույցերի և 
չափորոշիչների վերանայման և լրամշակման սահմանված գործընթացն ապահովում է, որ դրանք շարունակեն արտացոլել ծառայությունների 
մատուցման լավագույն փորձի թարմացված փաստերը:



3 8 Ռ Ա Զ Մ Ա Վ Ա Ր Ա Կ Ա Ն  Գ Ն Ո Ւ Մ Ն Ե Ր ՝  Հ Ա Ն Ո Ւ Ն  Հ Ա Յ Ա Ս Տ Ա Ն Ո Ւ Մ  Ա Ռ Ո Ղ Ջ Ա Պ Ա Հ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն  Բ Ա Ր Ե Լ Ա Վ Մ Ա Ն

տարբերակների վրա բյուջետային ազդեցության վերաբերյալ: Կառավարությունն ու խորհրդարանը հավանություն են տվել ՀԾՓ-
ին և տարեկան կտրվածքով փոփոխություններ առաջարկել:

2001 թվականից Ազգային Ժողովը հաստատում է ծրագրերի բյուջեները, իսկ ԱՆ-ին պատվիրակվել է ՀԾՓ ծառայությունների 
հատուկ փոփոխությունների սահմանումը: ՀԾՓ-ի վերանայման հիմնական պատճառները, կարծես, քաղաքական նկատառումներն 
են և առկա ֆինանսական միջոցները:66 Ավելին, ոչ մի կանոնակարգ չի սահմանում, թե որ գործոնները պետք է հաշվի 
առնվեն, դրանց հարաբերական կշռադատումը, և որ շահագրգիռ կողմերը պետք է ներառվեն ՀԾՓ վերանայման գործընթացում: 
Չնայած օրենքով ԱՆ-ն է պատասխանատու է ՀԾՓ-ի թարմացման համար, ոչ մի տեխնիկական բաժնի այս պարտականությունը 
չի հանձնարարվում: Ծառայությունների ցանկում լրացումները կատարվում են նախարարի առաջարկությունների հիման 
վրա: Ծառայությունների և ընդգրկված բնակչության խմբերում հաճախակի փոփոխություններ են կատարվում: Հաճախակի 
փոփոխությունները և դրանց հիմնավորման փոփոխությունը կարող են հանգեցնել մատակարարների և ծառայություններից 
օգտվողների միջև իրավունակության վերաբերյալ թյուրընկալումների և անվստահության:67 

ՀԾՓ նախագծումը ՀԲ ծրագրի մաս էր կազմում, փորձագետների թիմեր աշխատեցին և գնահատեցին 

ծախսարդյունավետությունը՝ ՀԾՓ-ում ծառայությունների սահմանման համար: Սակայն ժամանակի ընթացքում 

ՀԾՓ փոփոխությունները դարձան զուտ քաղաքական որոշում և յուրաքանչյուր նախարարի հետ ՀԾՓ կամ մեծացվել, 

կամ կրճատվել է՝ ելնելով նրանից, թե որքանով է նախարարը պոպուլիստ եղել և որքան իշխանություն է ունեցել 

արտաքին ազդեցություններին դիմակայելու համար»:

-Միջազգային փորձագետ

Շահառուների խմբերը և ՀԾՓ-ի ծածկույթում ընդգրկված ծառայությունների շրջանակը անկանխատեսելի ձևերով փոփոխվել 
են` սկսած 1990-ականների վերջից: Օրինակ՝ 1998 թ.–ին ծածկույթում ընդգրկված են եղել մինչև 15 տարեկան երեխաները: 
Սակայն 2001թ.-ին ծածկույթը ժամանակավորապես կրճատվեց՝ ընդգրկելով մինչև 3 տարեկան երեխաներին: 2001-ից 
մինչև 2019 թվականները ՀԾՓ- ի ծածկույթում ընդգրկված տարիքային միջակայքը շարունակում էր փոփոխվել, իսկ 2019-

ին այն ընդգրկեց 0-ից 18 տարեկան բոլոր երեխաներին:68 Նմանապես, 2012 թ.-ին որոշ պետական աշխատողների համար 
սոցիալական փաթեթ ներմուծվեց, որն ավելի առատաձեռն ծառայություններ էր ընդգրկում, քան խոցելի խմբերի համար 
պետպատվերը: ՊԱԳ-ի և ԵԿԿ միջև սոցիալական փաթեթի կառավարման փոփոխությունները ազդել են շահառուների համար 
հասանելի ծառայությունների շարքի վրա: Առողջապահության ապահովագրությունը Հայաստանում այժմ տարբերակվում է ըստ 
խոցելիության, տարիքի, սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակի և ֆիզիկական անձանց զբաղվածության կարգավիճակի, ինչի 
արդյունքում գործնականում ՀԾՓ-ն վերածվում է ծառայությունների մի քանի ենթափաթեթի:

Ծառայությունների ծախսակազմումը մեր հիմնական խնդիրներից մեկն է, քանի որ ամեն ինչ կախված է 

սահմանափակ բյուջեից: Մենք ունենք ծառայությունների մի մեծ ցանկ, որոնք տրամադրում ենք ՀԾՓ-ում, սակայն շատ 

ցածր ֆինանսավորում, ինչի հետևանքով էլ ծառայությունների գները շուկայական գներից ցածր են»:

-Ֆինանսների քաղաքականություն մշակող
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Պատմականորեն չի իրականացվել ՀԾՓ-ում ընդգրկված ծառայությունների ակտուարական ծախսակազմում: Շահագրգիռ 
կողմերի հետ հարցազրույցներից հետևում է, որ ՀԾՓ շրջանակում ծառայությունների սակագները որոշվել են ֆինանսական 
միջոցների հասանելիությամբ, ծառայությունների դիմաց օգտվողների վճարած միջին գումարներով, ինչպես նաև մասնավոր 
ապահովագրական ընկերությունների սահմանած գներով: Նախկինում սակագների հաստատման գործընթացում ներգրավված 
էր Ֆինանսների նախարարությունը: 2019 թվականի հունվարի 53-Ն որոշմամբ սակագներն այժմ սահմանում է ԱՆ-ն՝ 
ՊԱԳ-ի հետ համագործակցությամբ: Այս գործընթացը ղեկավարում է ԱՆ-ի ֆինանսատնտեսական բաժինը: Ծախսակազմման 
ուսումնասիրությունների բացակայության պայմաններում սահմանված սակագները հաճախ չափազանց ցածր են, եթե 
Կառավարությունն միակ գնորդի իր իշխանությունն օգտագործում է գները իջեցնելու համար, կամ չափազանց բարձր, եթե 
այդ սակագներն արտացոլում են պատմական անարդյունավետությունը: Գների և ծառայության արժեքի միջև համընկնումը 
կամայական է: Այնուամենայնիվ, սոցիալական փաթեթի համար փոխհատուցման դրույքաչափերը միջին հաշվով ավելի 
բարձր են, քան պետպատվերի համար: 2019 թվականի հուլիսին առողջապահության բյուջեին կատարված ավելի բարձր 
հատկացումները հանգեցրել են պետպատվերով ստացվող ծառայությունների փոխհատուցման ավելացմանը՝ դրանք 
համապատասխանեցնելով սոցիալական փաթեթին որոշակի, բայց ոչ բոլոր դեպքերում: Պետպատվերի շրջանակներում 
սակագների այս փոփոխությունների կայունությունը կախված կլինի միջնաժամկետ ֆինանսավորման հասանելիությունից 
և բարձրաստիճան քաղաքականության մշակողների քաղաքական կամքից, այլ ոչ թե ծառայությունների մատուցման ամբողջ 
արժեքը ֆինանսավորելու իրավական դրույթներից:

ՀԾՓ-ում ընդգրկված ծառայությունների փաստացի գների հաշվարկման գիտական մեթոդ չկա: Այդ անելու 

դեպքում մենք կստանանք սարսափեցնող թիվ, երբ մեզ անհրաժեշտ կլինի շուրջ 500 միլիարդ ՀՀ դրամ բոլոր 

ծառայությունների ծածկույթն ապահովելու համար»:

-Առողջապահության քաղաքականություն մշակող

ՀԾՓ ծածկույթում ընդգրկված տարբեր խմբերի ծախսերը հաստատուն են: Օրինակ՝ քրոնիկ հիվանդություններով տարեց 
մարդկանց համար նախատեսված դեղորայքը մշտապես թերի է ֆինանսավորվում, և հատկացումները թերագնահատում են 
այս խմբում բուժծառայությունների անհրաժեշտությունը: Այսպիսով, ի վերջո ՀԾՓ-ի ներքո ընդգրկված խմբերը կատարում 
են գրպանից ուղիղ վճարումներ, երբ նրանց առաջնային խնամքի հաստատությունը սպառում է ընդհանուր բյուջեն:69 ՀԾՓ 
որոշ ծառայությունների ֆինանսավորման այս բացը մատակարարների համար լուրջ խթան է ստեղծում ոչ պաշտոնական՝ 
ուղղակիորեն գրպանից կատարվող վճարումներ պահանջելու և ավելացնելու այն ծառայությունների մատակարարումը, 
որոնց արժեքը մոտ է ծառայության իրական գնին: Ոչ ֆորմալ վճարումները նշանակում են ծառայությունների քողարկված 
սորտավորում, որն առավելապես հիմնված է վճարելու ունակության, և ոչ թե անհրաժեշտության վրա, և հանգեցնում են 
Հայաստանում առողջապահության մատչելիության ֆինանսական խոչընդոտների:70 Այս մարտահրավերների լուծման համար 
ԱՆ-ն իրականացրել է ՀԾՓ-ում ծառայությունների համար ծախսակազմման մեծ աշխատանք և մշակել է մեթոդաբանություն` 
առողջապահական ծառայությունների գները արդյունավետ հաշվարկելու համար: Ծառայությունների գների վերանայված ցանկը 
հաստատվել է 2019թ.՝ Առողջապահության նախարարի հրամանով (թիվ 456-Ա, թիվ 1842-Ա հրամաններ):
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2.2.2  ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

Հայաստանում հիմնական դեղերի ցանկը հաստատվում է առողջապահության նախարարի կողմից: Հիմնական դեղերի առաջին 
ցանկի հաստատումն առաջարկվել է 1994թ. Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական կենտրոնի (ԴԲՏՓԿ) 
կողմից՝ Առողջապահական համաշխարհային կազմակերպության՝ հիմնական դեղորայքի օրինակելի ցանկի հիման վրա:71 
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության դեղերի օրինակելի ցանկը մշակվել է 1977 թ. և երկու տարին մեկ 
վերանայվում է ԱՀԿ փորձագիտական հանձնաժողովի կողմից: Օրինակելի ցանկի նպատակը մի շարք երկներում բնակչության 
մեծամասնության առողջապահական պահանջների բավարարումն է: Դեղերը միշտ պետք է առկա լինեն բավարար քանակով և 
դեղաչափերով, իսկ գները՝ համայնքի համար լինեն մատչելի:72 Հայաստանը հետագայում թարմացրել է հիմնական դեղերի ցանկը 
կառավարության 1178-Ն որոշմամբ կարգավորվող գործընթացի միջոցով:

ԴԲՏՓԿ-ն շարունակում է վերահսկել վերանայված ցանկերի մշակման գործընթացը: Նշված վերանայումներն իրականացվում 
են նախապես սահմանված գործընթացով: Նախ և առաջ, շահագրգիռ կողմերը դիմում են դեղերի հիմնական ցանկում 
փոփոխությունների կատարման խնդրանքով: Դիմումն ուսումնասիրվում է ԱՆ-ում ստեղծված հանձնաժողովի կողմից, 
ինչը հանգեցնում է դիմումների հաստատման կամ մերժման: Հաշվի առնվող գործոններն են՝ հիվանդության բեռը, դեղերի 
արդյունավետությունն ու անվտանգությունը, բյուջեի վրա ազդեցությունը և պահանջվող ծառայությունների մատակարարների 
առկայությունը և որակավորումը: Վերանայման գործընթացում ներգրավված են Հայաստանի առողջապահության 
ոլորտի առաջատար մասնագետները, որոնք հաշվի են առնում Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության 
առաջարկությունները և թարմացված օրինակելի ցանկը: Հիմնական դեղերի ազգային ցանկում օգտագործվում են միայն 
վերարտադրված (գեներիկ) դեղորայքային անվանումներ: Այս համակարգային գործընթացը ապահովում է այնպիսի մոդել, որի 
հիման վրա կարող են սահմանվել Հայաստանում ՀԾՓ-ի թարմացման համակարգերը:

Մեկ այլ կանոնակարգով՝ 2019 թվականի մայիսի 30-ի 642-Ն որոշմամբ, սահմանվում է բնակչության խմբերի ցանկը 
և հիվանդությունները, որոնց համար դեղերը տրամադրվում են անվճար կամ 30 կամ 50 տոկոս զեղչով, ներառյալ 
հաշմանդամություն ունեցող երեխաները, 18 տարին չլրացած ծնողազուրկ երեխաները և զինծառայողները: Այս դեղերը 
ծածկույթում ներառված են առողջության առաջնային պահպանման ծառայությունների ծրագրի միջոցով: Հաստատությունը 
տրամադրում է պաշտոնական դեղատոմս, որը լրացվում է հաստատությունից դուրս իրավասու դեղատան կամ բուժհաստատության 
ներսում գտնվող դեղատան կողմից: Հանրային առողջապահական նշանակություն ունեցող հատուկ հիվանդությունների համար, 
ինչպիսիք են տուբերկուլոզը և էպիլեպսիան, և հոգեկան առողջության համար պետությունն ապահովում է հասանելիություն ողջ 
բնակչության համար: Ստացիոնար խնամքի ծածկույթում գտնվող խմբերի համար դեղերը փոխհատուցվում են դեպքերի հիման 
վրա վճարումների միջոցով: Այնուամենայնիվ, մնացած բնակչության համար ամբուլատոր դեղերը, ընդհանուր առմամբ, չեն 
տրամադրվում պետության կողմից, և ստացիոնար բուժման ծախսերը ներառված են ծառայությունների ԳԿՎ արժեքի մեջ:

Բժիշկները հակված են բրենդային արտադրանք նշանակել, չնայած գեներիկ դեղորայքի ավելի ցածր գներին՝ պայմանավորված այն 
կարծիքով, որ գեներիկ դեղերն ավելի ցածր որակի են: Թույլատրվում է գեներիկով փոխարինումը բացթողնման կետում, սակայն 
դեղատոմսերի դուրսգրման պատշաճ վարքագիծը մոնիթորինգի չի ենթարկվում կամ պարգևատրվում: Հակաբիոտիկները և այլ 
ներարկելի դեղերը վաճառվում էին առանց դեղատոմսի, չնայած ներառված չէին առանց դեղատոմսի վաճառող դեղերի ցանկում: 
2019-ին, 1080-Ն որոշմամբ, այժմ դեղատոմսեր են պահանջվում թմրամիջոցների, հոգեմետ դեղամիջոցների, հակաբակտերիալ 
դեղամիջոցների, հակասնկային, հակամանրէայինև հակավիրուսային դեղերի, իմունային շիճուկների, իմունոգլոբուլինների, 
պատվաստանյութերի և միզոպրոստոլ պարունակող դեղերի համար: ՀՀ ԱՆ կայքում առկա «դեղատոմսով բացթողնվող դեղերի 
ցանկում» նշված այլ դեղամիջոցների համար անհրաժեշտ է դեղատոմս՝ սկսած 2023-ի հունվարի 1-ից: Էլեկտրոնային 
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դեղատոմսի գրանցամատյանը չի օգտագործվել նախկինում նշանակումները վերահսկելու համար, բայց կարող է օգտագործվել այդ 
կանոնակարգերի կիրառման և նշանակումների պատշաճ վարքագծի խրախուսման համար:

2.2.3  ՈՒՂԵԳՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 
ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ ԵՎ ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄԸ

Հայաստանում ծառայության շահառուներն ունեն իրենց առողջության պահպանման առաջնային ծառայություն մատուցողներին 
ընտրելու և ցանկացած ժամանակ նրանց փոխելու օրենքով սահմանված իրավունք: Ծառայության շահառուների համար 
մրցակցությունը կարող է խթանիչ մեխանիզմ հանդիսանալ բուժծառայությունների բարելավման համար: Երբ պացիենտներն 
ունենում են մասնագիտացված բուժօգնության կարիք և պետպատվերից կամ սոցիալական փաթեթից օգտվելու իրավունք, 
կարգավորումները սահմանում են, որ նրանց անհրաժեշտ է առաջնային բուժսպասարկում իրականացնողից ուղեգիր (ՀՀ 
կառավարության թիվ 318-Ն որոշում):73 Ուստի առողջության առաջնային պահպանման օղակի բժիշկն ունի փաստացի 
սահմանափակող (gatekeeping) դեր՝ սահմանափակելով առողջապահական համակարգում ծառայության մատուցման 
մակարդակների միջև տեղաշարժը: Գործնականում՝ հոսպիտալացումների միայն 26.8 տոկոսն է առաջնային օղակից ուղեգրվել, 
իսկ մեծամասնությունը՝ 37.6 տոկոսը, ինքնուրույն է դիմել (Գծապատկեր 9):74 ՊԱԳ-ը որևէ ձևով չի մշտադիտարկում 
առաջնային օղակի բուժսպասարկում իրականացնողների շրջանցումը կամ մատակարարների առջև որևէ սահմանափակում չի 
դնում: Ինչևիցե, ծառայությունից օգտվողները հիվանդանոցում ծառայություն ստանալիս բախվում են ավելի մեծ ծախսերի քան 
ԱԱՊ մակարդակում:

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 9 • Սահմանափակումը գործնականում չի կիրառվում

26.8%

19.9%

1%

14.8%

37.6%

ԱԱՊ Բժիշկ

Մասնագետ

Զինվորական ծառայության բժիշկ

Շտապ օգնության ծառայություն

Ինքնադիմում

Աղբյուրը՝ Առողջապահության ազգային ինստիտուտ

Մինչ վերջերս ուղեգրումները պացիենտներին տրամադրվում էին ԱՆ-ի կողմից առաջնային օղակի կլինիկաներին տրամադրված 
ձևաթղթով: Ձևաթղթի վրա նշվում էին ուղեգրող կազմակերպության անվանումը և բժշկի տվյալները, պացիենտի տվյալները և 
ուղեգրման պատճառը: Վավերական ուղեգիր չունեցող պացիենտները ստիպված էին վճարել ծառայությունների համար, եթե 
ներառված չէին պետպատվերի կամ սոցիալական փաթեթի ծածկույթում: Հարցման ռեսպոնդենտները նշել են, որ կան առաջնային 
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օղակից հիվանդանոցներ չափից շատ ուղեգրումներ՝ պայմանավորված առաջնային օղակի բժիշկների ցածր վարձատրությամբ, 
տարբեր հիվանդությունների համար ուղեգրման վերաբերյալ հստակ ուղեցույցների բացակայությամբ և ԱԱՊ մակարդակում 
ախտորոշման սահմանափակ հնարավորությունով: Հայտնի է նաև առաջնային պահպանման բժիշկների կողմից ոչ պաշտոնական 
վճարումներ պահանջելու մասին: 2020 թ.-ին ներմուծվել է ԱՐՄԵԴ-ի ուղեգրման մոդուլը, որը կարող է բարելավել համակարգի 
միջոցով հիվանդների տեղաշարժի մշտադիտարկումը:

ԱՆ պաշտոնական կայքում հրապարակվել է ավելի քան 300 կլինիկական ուղեցույց՝ ավելի քան 48 բժշկական 
մասնագիտությունների համար: Դրանցից մինչև 2019 թվականը ԱՆ-ի կողմից հաստատվել է 111 կլինիկական ուղեցույց 
և գործելակարգ, իսկ 207-ը դեռ ենթակա են հաստատման: Այնուամենայնիվ, ԱՆ-ը կամ ՊԱԳ-ը չունեն հաստատված 
ուղեցույցների որակի կամ դրանց կանոնավոր թարմացումների ապահովման համար պատասխանատու գերատեսչություն, որը 
կաշխատի նոր տեխնոլոգիաների և ծառայությունների ապացուցողական բազայի աճին զուգահեռ: Ավելին, ԱՐՄԵԴ համակարգով 
չի մշտադիտարկվում մատակարարների համապատասխանությունը այդ չափորոշիչներին և այն հաշվի չի առնում պայմանագրերի 
կնքման ժամանակ: Այս ուղեցույցների կատարումը ապահովելու այլ մեխանիզմներ չեն կիրառվում:

Մեր խնդիրը բուժման ուղեցույցերի և ստանդարտ գործելակարգերի հետ այն է, որ ԱՆ-ն ներկայումս թվով 

շատ քիչ ուղեցույցեր ունի: Պետք է սահմանվեն չափորոշիչներ և ուղեցույցեր: Այն գնման համակարգը կապահովի 

որակի դիմաց պայմանագրերի կնքման հնարավորությամբ»:

-Նախկինում առողջապահության քաղաքականության մշակող
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2.3 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐ, ՈՒՄԻՑ ԳՆՎՈՒՄ ԵՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ ԵՎ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2.3.1 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԸՆՏՐՈՂԱԿԱՆ ԿՆՔՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ

Նախքան ՊԱԳ-ի հիմնումը Հայաստանում պայմանագրերի կնքման պաշտոնական համակարգ չկար: Ֆինանսավորումը 
տրամադրվում էր ըստ ծախսային հոդվածների բյուջետավորման մեխանիզմի և բաշխվում էր մարզային իշխանություններին, 
որտեղ ինտեգրված էր բուժծառայությունների ֆինանսավորումը և տրամադրումը: Բյուջեի հատկացումները հիմնված էին 
նախկին ծախսային օրինաչափությունների վրա: Անկախացումից հետո, սահմանափակ բյուջեի պայմաններում ապացուցվեց 
ֆինանսավորման նման համակարգի անկայունությունը: ՊԱԳ-ի հիմնադրումով պաշտոնապես ներդրվեց պայմանագրերի կնքման 
գաղափարը, հնարավոր դարձավ քննարկել փողի դիմաց արժեքը և ներդրվեցին հաշվետվողականության մեխանիզմներ, այդ թվում 
ՀԾՓ ծածկույթում ներառված ծառայությունների տրամադրման համար մատակարարների հետ պայմանագրերի ընտրողական 
կնքում: Աղյուսակ 4-ում ներկայացված են ՀԾՓ-ում ներառված ծառայություններ մատուցող բժշկական հաստատությունների 
տեսակները։

ՆԵՐԴԻՐ 3 • ԲՈՒԺԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ 

ՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐ

Գնորդը կարող է սահմանել մատակարարների կողմից ծառայությունների մատուցման իրավունակությունը սահմանող 
կանոններ, որոնք իդեալական տարբերակում պետք է արտացոլեն կարողությունները, բուժծառայությունների չափորոշիչները և 
բնակչության կարիքները: Այսպիսով, ընտրողական պայմանագրերը հիմնված են սպասարկման չափորոշիչների կանոնակարգման 
և մատակարարների լիցենզավորման վրա: Լավագույն տարբերակում այս կանոններում պետք է նշվեն տարաձայնությունների 
լուծման կազմակերպչական պահանջները և մեխանիզմները։ Առողջապահության տեղեկատվական արդյունավետ համակարգը կարող 
է մշտադիտարկել մատակարարի կատարողականը այդ չափորոշիչների առումով և հիմնավորել իրավունակության չափանիշների 
փոփոխությունը: Պայմանագրային դրույթները կարող են նաև հաշվի առնել առանձին մատակարարների խրախուսական միջոցները, 
օրինակ, երբ հանրային ծառայությունները սուբսիդավորվում են մուտքերի համար: Դեղորայքի դեպքում, որոշ մեծածախ մատակարարներ 
կարող են նախնական որակավորում ստանալ կառավարության կողմից, ինչը կարող է ազդել գնումների որոշումների վրա: Կարևորագույն 
նշանակություն ունի դեղերի և հիմնական պարագաների գնման գործընթացի ըմբռնումը և թե ինչպես է այն խթանում կամ 
խոչընդոտում առողջապահական համակարգի նպատակների իրագործումը:
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4 • 2019 թ. ՀԾՓ ծառայություններ մատուցող բժշկական կազմակերպությունները

ԲԺՇԿԱԿԱՆ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒ-ԹՅԱՆ 

ՏԵՍԱԿԸ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱՎՈՐ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
ԲԸ ՊՈԱԿ ՀՈԱԿ ՀԴ

ԸՆԴ. 
ՊԵՏԱԿԱՆ

ԲԸ ԱՊԸ ԱՁ
ԸՆԴ. 

ՄԱՍՆԱՎՈՐ

1. Բժշկական 
կենտրոններ

53  - - 2 55 11 12 - 23 78

2. Առողջության 
կենտրոններ

12  -  - - 12  - 2  - 2 14

3. Հիվանդանոցներ 7  -  -  - 7  - 5  - 5 12

4. Պոլիկլինիկաներ 39  - -  - 39  - 1  - 1 40

5. Առաջնային օղակի 
այլ կազմակերպու-
թյուններ

 - 157 93  - 250  - 3  - 3 253

6. Ախտորոշիչ 
կենտրոններ

 -  -  -  - - 2 4 1 7 7

7. Ստոմատոլոգիական 
կլինիկաներ

18  -  -  - 18  - 17 2 19 37

8. Առողջարաններ, 
վերականգնողա-կան 
կենտրոններ

6  -  -  - 6  - 1  - 1 7

9. Շտապ օգնության 
կայաններ

2  -  -  - 2  -  -  - - 2

10. Այլ 14  -  -  - 14 5  -  - 5 19

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 151 157 93 2 403 18 45 3 66 469

Աղբյուրը՝ Պետական առողջապահական գործակալություն75

Նշումներ՝ ԲԸ-բաժնետիրական ընկերություն, ՊՈԱԿ-պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն, ՀՈԱԿ–համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն, ՀԴ-հիմնադրամ, ՍՊԸ–
սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն, ԱՁ-անհատ ձեռնարկատեր:

Թիվ 49-Ն որոշմամբ սահմանվում են մատակարարների հետ պայմանագրերի կնքման պայմանները:76 Ծառայություն մատուցելու 
պայմանագրի կնքման համար բուժհաստատություններին անհրաժեշտ է ունենալ ծառայության լիցենզիա ԱՆ-ից, անհրաժեշտ 
սարքավորումներ և բուժանձնակազմ, նախորդ ֆինանսական տարվա ֆինանսական հաշվետվություններ, վճարովի ծառայություններից 
առնվազն 30 տոկոս եկամուտ և ԱՐՄԵԴ համակարգից օգտվելու հնարավորություն: Նախարարի հրամանով ստեղծված հանձնաժողովը 
պայմանագրերի կնքման վերաբերյալ որոշումներ է կայացնում: ՊԱԳ-ը ստորագրում է պայմանագրերը և իրականացնում 
է կազմակերպությունների մշտադիտարկում՝ ԱՐՄԵԴ համակարգի և պարբերական հաշվետվությունների միջոցով: ՊԱԳ-ը 
պատասխանատու է նաև հաշվետվությունների ամփոփման, դրանց ճշտության վերլուծության և Ֆինանսների նախարարության 
գանձապետարան հայտերը ներկայացնելու համար: Պայմանագրերում սահմանվում է ծառայության տեսակը, յուրաքանչյուր ծառայության 
համար հատկացված ընդհանուր գումարը, պայմանագրի տևողությունը, սակագները, փոխհատուցման համար կատարվող քայլերը, 
հաշվապահական հաշվառման և կառավարման, հաշվետվությունների և պահանջների առումով կազմակերպչական պահանջները, ինչպես 
նաև պատժամիջոցների կամ խրախուսանքների կիրառման պայմանները: Պայմանագրերում չեն սահմանվում որակի չափանիշներ, 
ինչպիսիք են թիրախային սպասման ժամանակը: Գոյություն ունեն հստակ մեխանիզմներ, որոնք կարող են օգտագործվել մատակարարների 
կողմից պայմանագրային դրույթներից շեղումների լուծման համար, ներառյալ` դատական կարգով որոշումը և հաստատության 
ֆինանսավորման կրճատումը: Ռեսպոնդենտները տեղյակ չէին, թե արդյոք առկա է դատական կարգով վեճերի լուծման նախադեպ:
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Հայաստանում ներկայումս ունենք 125 հիվանդանոց , երբ համեմատության համար Իսրայելը, որի բնակչությունը 

երեք անգամ ավելի է, ունի շուրջ 70 հիվանդանոց: Վերջիվերջո մենք ծառայություններ ենք գնում այդ բոլոր 125 

հիվանդանոցներից՝ առանց նախապայմանների: Միակ պայմանն այն է, որ վավերական լիցենզիա ունենան: Սա 

նշանակում է, որ մեր նվազագույն ռեսուրսները հաշվի առնելով, մենք չունենք հստակ ռազմավարություն առ այն, թե 

ինչ ենք գնում, ումից, որտեղ և ինչ քանակով: Ուստի, մենք մեր ռեսուրսներն անարդյունավետ ենք ծախսում: Եվ պարզ 

հաշվարկով կարելի է տեսնել, որ հիվանդանոցային համակարգի ուղղությամբ մեր առողջապահական ծախսերի մի 

զգալի մասն ուղղվում է այդ 125 հիվանդանոցների կառավարչական ծախսերը հոգալուն»:

-Առողջապահության քաղաքականության մշակող

Հայաստանում պետական հիվանդանոցների գրեթե 100 տոկոսի հետ ՊԱԳ-ը պայմանագիր է կնքում՝ ՀԾՓ շրջանակում 
ծառայությունների մատուցման համար: Հայտերի մերժումները հաճախ սուբյեկտիվ են և կապված չեն վերը նշված որևէ 
չափանիշի հետ:77 Հաստատութունները ժամանակ առ ժամանակ կարող են փակվել կամ տույժի ենթարկվել որակի կամ 
արդյունավետության բացերի պատճառով, սակայն այդ որոշումները հիմնված չեն պաշտոնական կանոնակարգերի վրա: 
Մասնավոր մատակարարների մոտավորապես 83 տոկոսի հետ ԱՆ-ն պայմանագիր է կնքել ՀԾՓ ծառայությունների 
մատուցման համար՝ նույն ընթացակարգերով, ինչ պետական մատակարարները: Հիմնականում ԱՆ-ն պայմանագիր չի 
կնքում, և պետական բյուջեից ֆինանսավորում չեն ստանում մասնավոր արտահիվանդանոցային ախտորոշիչ կենտրոններն 
ուատամնաբուժարանները:78 Հաստատությունների կատարողականի հիման վրա պայմանագրերի սահմանափակման 
դժվարությունը մասամբ առաջանում է ծառայության մատուցման տարածական մենաշնորհների պատճառով, որոնք 
Սեմաշկոյի մոդելի ժառանգությունն են: Երևանից դուրս ծառայությունների մատուցման շուկան բաժանված է սեգմենտների՝ 
ծածկույթի տարածքում յուրաքանչյուր ծառայության մատուցման մակարդակի փոքր համընկնումներով: Հետևաբար, որակի 
և արդյունավետության բացերի պատճառով մատակարարի բացառումը կհանգեցնի առողջապահության աշխարհագրական 
հասանելիության խոչընդոտների: Այնուամենայնիվ, նույնիսկ Երևանում, Հայաստանը պայմանագրերը չի կնքում մատակարարի 
կարողունակության կամ ծառայություն մատուցման չափորոշիչներին համապատասխանության հիման վրա: Կա պայմանագրերի 
կնքման միատեսակության միտում ծառայության մատուցման յուրաքանչյուր մակարդակում, և դրանք պայմանավորված չեն տեղի 
բնակչության առողջության մարտահրավերներով և ծառայությունների օգտագործման օրինաչափություններով:

ԱՆ-ն ունի թիվ 49-Ն հրաման, որով սահմանվում են պայմանագրերի կնքման պայմանները, և պետական կամ 

մասնավոր ընկերությունների միջև, որոնց հետ պայմանագիր է կնքվելու, տարբերակում չի կատարվում: Այն շատ 

իրավահավասար գործընթաց է»:

-Առողջապահության քաղաքականության մշակող

2.3.2 ԸՆՏՐՈՂԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

«Գնումների մասին» օրենքը ընդունվել է 2016 թ.–ին և նախատեսում է էլեկտրոնային և թղթային գնումների համակարգեր: 
Հանրային հատվածում առկա են ինչպես կենտրոնացված այնպես էլ ապակենտրոնացված գնումներ: Գնման նախընտրելի մեթոդը 
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մրցույթն է, սակայն օրենքով ամրագրված են նաև ոչ մրցութային գնումների մեթոդների կիրառման պայմաններ: Օրինակ՝ կարելի 
է կիրառել մեկ անձից գնումներ, երբ վաճառողն ունի բացառիկ իրավունքներ:79 Մեկ անձից գնումների բացառությունը արվել է 
ԱՆ կողմից պատվաստանյութի կենտրոնացված գնման համար։

Ապակենտրոնացված գնումներ են իրականացվում ՀԾՓ շրջանակում ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններում: 
Առողջության առաջնային պահպանման կազմակերպություններում դեղորայքի բյուջեն հաշվարկվում է հաշվառված մարդկանց 
թվով: ՊԱԳ-ի կողմից առողջության առաջնային պահպանման կազմակերպություններին դեղորայքի համար վճարումը կատարվում 
է դեղորայքի փաստացի ծախսի հիման վրա: Հիվանդանոցային մակարդակում դեղորայքի և բժշկական պարագաների բյուջեն 
ներառված է յուրաքանչյուր դեպքի սակագնում: Փոքր հաստատությունները հաճախ չունեն կարողություններ ապակենտրոնացված 
եղանակով դեղամիջոցների, սարքավորումների և պարագաների համար անհրաժեշտ տեխնիկական մասնագրերը մշակելու համար: 
Այսպիսով, մատակարարները հաճախ ընտրվում են ամենացածր առաջարկած գնի հիման վրա: Ավելին, չնայած գնումների 
կանոնակարգերը սահմանում են, որ պետք է լինի համակարգման տարանջատում պայմանագրերի կնքման իրավունքից, փոքր 
հաստատությունները կարող են չունենալ վերապատրաստված անձնակազմ այս բոլոր գործառույթների կատարման համար և այդ 
պահանջների բավարարման համար դիմեն ոչ որակավորված անձնակազմի:80 Հմտությունների հետ կապված մեկ այլ ընդհանուր 
բաց է հաստատությունների մակարդակում անհրաժեշտ դեղերի տարեկան ծավալը կանխատեսումը:81

Առողջապահության բնագավառում որակը թիվ մեկ առաջնահերթություն է, և ցածրորակ նյութերն ու 

դեղորայքը կարող են հսկայական խնդիրների հանգեցնել: Անհրաժեշտ է գրել ապրանքի բնութագիրը, որի կարիքն 

ունենք, սակայն կան նյութեր, օրինակ՝ վիրաբուժական թելը, որի մանրամասն բնութագիր գրելը հնարավոր չէ՝ 

որակյալ ապրանք ձեռք բերելու համար, ուստի վերջիվերջո գնում ենք ամենաէժանը, որը բարձր որակի չէ»:

-Բժշկական կազմակերպության տնօրեն

2019 թվականի 642-Ն որոշման հիման վրա Առողջապահության նախարարությունը կենտրոնացված եղանակով իրականացնում է 
դեղերի հիմնական ցուցակի մի շարք դեղերի գնումը: Այս գնումները կարող են իրականացվել շրջանակային համաձայնագրերի կամ 
«մեկ աղբյուրից գնման» պայմանագրերի մրցույթների միջոցով, Կառավարության կողմից բացառության տրամադրման հիմքով: 
Այնուամենայնիվ, կենտրոնացված գնումները ամենից հաճախ տեղի են ունենում մրցութային ընթացակարգով: Մրցույթների 
վերաբերյալ տեղեկատվությունը հասանելի է հանրությանը, և ԱՆ-ում առկա է մասնագրեր մշակելու զգալիորեն ավելի բարձր 
տեխնիկական կարողություն: Առկա է կենտրոնացված գնումների միջոցով առողջապահական համակարգի արդյունավետության 
բարելավման շրջանակ: 2016 թվականին կատարված 2147 դեղորայքի ապակենտրոնացված գնման վերլուծության արդյունքում 
պարզվել է, որ դեղերի գների տատանումները միջինում կազմել են 41.83 տոկոս, և ըստ գնահատման, տեղի է ունեցել 2.78 
միլիոն ԱՄՆ դոլարի հավանական խնայողության կորուստ:82 Մյուս կողմից, երբ ուսումնասիրվեցին 19 դեղորայքի գները, քիչ 
բացառություններով, ԱՆ-ի կողմից կենտրոնացված գնումների միջոցով ձեռք բերված գները 58,24 տոկոսով ցածր էին, քան 
Միացյալ Թագավորությունում:
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2.4 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՎՃԱՐՈՒՄ և ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄ

ՆԵՐԴԻՐ 4 • ՎՃԱՐՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ԵՎ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ 

ՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐ

Գնորդի կողմից մատակարարների վճարման եղանակը կարող է ազդել ստացվող ծառայությունների ծավալի և որակի վրա, որն էլ 
իր հերթին՝ բնակչության առողջության վրա: Գնման այս գործառույթն ընդգրկում է վճարման մեթոդների նախագծում, որն առաջացնում 
է խթաններ մատակարարի համար: Գնորդը սահմանում է պայմանագրի ժամկետը, վճարման հիմքերը (ըստ վերջնական արդյունքի, 
ծառայության, անձի, դեպքի կամ օրվա), սակագները և մեխանիզմները՝ պայմանագրի դրույթների կատարումը մշտադիտարկելու 
համար: Հիվանդանոցային բուժօգնության դեպքում մատուցված ծառայությունների դիմաց փախանցումները կարող են ներառել նաև 
հիմնական դեղերի և պարագաների արժեքը: Պայմանագրերի կնքման և հարակից կարգավորումները ֆորմալ հիմք են ստեղծում գնորդի 
և մատակարարի պարտավորությունները սահմանելու և մատակարարի վարքագծի մշտադիտարկման համար: Գնման համակարգերի 
ռազմավարական դառնալուն զուգահեռ՝ հստակ սահմանվում են մատակարարների կատարողականի ցուցանիշները: Բացի այդ, 
ծառայությունների օգտագործման վերաբերյալ տեղեկություններով և մատակարարների արձագանքով հիմնավորվում են վճարման մեթոդն 
ու պայմանագրի կառուցվածքը: Ավելին, վճարման մեխանիզմները վերանայվում են՝ մատակարարների համար համապատասխան 
խթաններ ապահովելու համար, իսկ վճարման ցուցանիշներն արտացոլում են օպտիմալ ծախսերը:
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2.4.1 ՎՃԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ

ՊԱԳ-ը իր ստեղծման օրվանից ներդրել է վճարային նոր մեխանիզմներ: Ստացիոնար բուժհաստատությունների համար ներդրվել 
է դեպքի հիման վրա փոխհատուցման մեխանիզմ, որով փոխհատուցում է տրամադրվում յուրաքանչյուր ավարտված դեպքի համար` 
նախապես սահմանված սակագների հիման վրա: Սակագները տարբերակվում են ըստ կլինիկական մասնագիտության, ստացիոնար 
կամ ամբուլատոր կարգավիճակի և հիվանդանոցում գտնվելու միջին տևողության:83 Հիվանդանոցներն այդ միջոցները ստանում են 
ընդհանուր բյուջեների միջոցով` առկա միջոցներով, պատմական ծախսերով և դեպքերի քանակով սահմանված սահմանաչափերով:

Կառավարության 2013 թվականի 1515-Ն որոշմամբ, տուբերկուլյոզի և հոգեկան առողջության համար ամբուլատոր բուժօգնությունը 
ապահովագրվում է հաստատուն և փոփոխական ծախսերի փոխհատուցումների միջոցով: Այս դեպքում հաստատությունը ստանում է 
ընդհանուր բյուջե իր գործառնական ծախսերի համար (մոտ 70 տոկոս), իսկ փոփոխական ծախսերը ներառում են յուրաքանչյուր դեպքի 
համար դեղորայքի և սննդի ծախսերը: Նախկինում մասնագիտացված խնամքը փոխհատուցվում էր մահճակալի զբաղվածության հիման 
վրա, ինչը ստեղծում էր հիվանդներին երկար ժամանակահատվածներով հոսպիտալացնելու արատավոր խթաններ:84

ԱԱՊ հաստատությունների փոխհատուցումն իրականացվում է ըստ մարդաշնչի, արդյունքների վրա հիմնված ֆինանսավորման 
և մասնագիտացված ծառայությունների դեպքում՝ ծառայությունների վարձավճարների միջոցով: Ըստ մարդաշնչի մեխանիզմով 
առաջնային բուժօգնության հաստատությունները ստանում են տարեկան հաստատագրված գումար յուրաքանչյուր գրանցված 
հիվանդի համար` ՀԾՓ-ի շրջանակներում ծառայության մատուցման բոլոր ծախսերը հոգալու, ինչպես նաև հաստատությունների 
սպասարկման համար: Գումարը տարբեր է մեծահասակների և երեխաների համար: Լրացուցիչ 7 տոկոս է հատկացվում լեռնային 
և 14 տոկոս՝ բարձրադիր լեռնային տարածքների համար:85 1,1 գործակից է կիրառվում նաև յուրաքանչյուր գրանցված բնակչի 
համար մինչև 2300 բնակիչ սպասարկող հաստատությունների համար: Նախկինում ըստ մարդաշնչի վճարումները հիմնված էին 
ծածկույթի բնակչության վրա: Ըստ գրանցված բնակչության վճարման անցումը խրախուսում է ծառայություններից օգտվողներին 
ընտրել ավելի գրագետ մատակարարներ:

Արդյունքների հիման վրա ֆինանսավորման սխեման փորձնական ներդրվել է 2003 թ.-ին և ընդարձակվել 2011 թ.։ 
Հաստատությունները տարեկան ստանում են պարգևավճար ԱՆ-ի կողմից սահմանված մի շարք չափանիշների ուղղությամբ 
կատարողականի համար:86 Որոշ մասնագիտացված ծառայություններ, ինչպիսիք են սրտաբանական ծառայությունները կամ 
ամբուլատոր լաբորատոր հետազոտությունները, հատուցվում են ծառայության վարձավճարով: 2011-ին ներդրվել են համավճարներ՝ 
ոչ պաշտոնական վճարումները ձևակերպելու և ՀԾՓ ծառայությունների համար պետական ֆինանսավորման բացը ծածկելու համար: 
Միասին, ԱԱՊ մակարդակի վճարման մեխանիզմները խթանում են հեռավոր շրջաններում ծախսերի զսպումը և առողջապահության 
հասանելիությունը: Ստացիոնար մակարդակում, դեպքերի հիման վրա վճարումները նվազեցնում են անարդյունավետության խթանը: 
Քանի որ հիվանդանոցային մակարդակում մասնագետները կարող են փոխհատուցում ստանալ այն ծառայությունների համար, որոնք 
կարող են ստացվել առաջնային բուժօգնության մակարդակում, առկա է ավելորդ ուղեգրումների խթան:

Ծառայության սակագների տարեկան վերանայումները կատարվում են պայմանագրի կնքման ժամկետից առաջ և հաստատվում 
են նախարարի հրամանով: Վճարման նոր մեխանիզմները, ինչպիսիք են օրինակ՝ կատարողականի հիման վրա ֆինանսավորումը, 
հիմնավորվել են ծառայությունների տրամադրման գնահատմամբ և առաջնային օղակում կատարողականի բարելավման 
միջազգային փորձով: Նախարարի 2014թ. թիվ 37-Ա հրամանով ստեղծվել են որակի մշտադիտարկման խմբեր պետության կողմից 
ֆինանսավորվող ստացիոնար բուժօգնության ծառայության համար և սահմանվել են հաստատությունների մակարդակի 23 որակի 
ցուցանիշ: Այնուամենայնիվ, բուժծառայությունների որակի բարելավման համար չի գործադրվել մատակարարին վճարման 
նորամուծությունը: Բուժաշխատողներին վճարվում է սահմանված ամսական աշխատավարձ, բոնուսներ` ելնելով աշխատանքի 
ծավալից, կամ երկուսն էլ: Գոյություն ունեն գնումների և կանոնակարգերի միջոցով բուժհաստատությունների կողմից 
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բուժաշխատողներին ավելի ճիշտ խթանելու հնարավորություններ, քանի որ ֆիքսված աշխատավարձերը բնավ չեն խթանում ավելի 
բարձր արտադրողականություն կամ ծառայությունների ավելի լավ որակ: Չնայած ԱՆ-ն մշակել է աշխատավարձերի վերաբերյալ 
ցուցումներ, առողջապահական հաստատություններից խստորեն չի պահանջվում պահպանել կանոնները, և բուժաշխատողները 
համեմատաբար ցածր են վարձատրվում:87

Կարծում եմ, որ պոլիկլինիկաների ֆինանսավորման համակարգն ունի վերանայման կարիք: Ինչու՞: Որովհետև, 

օրինակ, եթե գրանցել եմ 2000 հոգու և նրանց համար ստանում եմ X գումար, կարևոր չէ, թե նրանցից քանիսն է 

այցելում, քանիսը՝ ոչ, քանի որ ես կստանամ իմ հաստատուն գումարը: Լավ բժիշկները, ովքեր շատ են աշխատում, 

ունեն շատ այցելուներ, իսկ որոշ բժիշկներ այդքան լավը չեն ու շատ այցելու չունեն, բայց ի վերջո նրանց էլ իրենց 

բնակիչների թվի հիման վրա նույն գումարն է վճարվում, ուստի չկա ավելին անելու մոտիվացիա»:

-Բուժհաստատության տնօրեն

2.4.2 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄԸ

ՊԱԳ-ը պատասխանատու է պայմանագրերի իրականացումը վերահսկելու համար, որը կենտրոնանում է հիմնականում 
ծառայութունների ծավալի և ֆինանսական կառավարման վրա: Նախքան փոխհատուցումը վերլուծվում է հայտերի 
հաշվետվությունների ճշտությունը: Նաև կատարվում են մշտադիտարկման այցեր՝ ստուգելու նախկինում վճարման ներկայացված 
պացիենտների ֆայլերը: Նախկինում յուրաքանչյուր բժշկական կազմակերպության համար սահմանված էր, թե առավելագույնը 
որքան ֆինանսական միջոցներ կարող են օգտագործել տվյալ ամսում: ՊԱԳ-ը մշտադիտարկում էծախսերը և ապագայում 
համապատասխանաբար ճշգրտում կազմակերպություններին հատկացված միջոցները: 2020թ. մի շարք ծառայությունների 
համար վերացվեց տարեկան սահմանաչափը և ծախսերը խմբավորվեցին սրտի շտապ վիրահատությունների, մանկաբարձական 
ծառայությունների, ինչպես նաև զինծառայողներին և նրանց ընտանիքներին տրամադրվող բուժծառայությունների համար: Այս 
փոփոխությունները պացիենտներին հնարավորություն են տալիս ընտրել ավելի լավ մատակարարների, որը խթանում է որակի 
բարելավումը և ռիսկի խաչաձև սուբսիդավորումը:

Շարունակական մշտադիտարկումը ծառայում է պայմանագրում նշված գումարի վերանայման համար. 

օրինակ, եթե մի տարի 10 միլիոն ՀՀ դրամ եք ստանում և այն մինչև հաջորդ տարի ամբողջությամբ չեք 

օգտագործում, նրանք պայմանագիր կկնքեն Ձեր օգտագործած գումարի չափով: Այժմ նախարարի նոր հրամանով, 

վերանայումն իրականացվում է երկու ամիսը մեկ, իսկ էլ. առողջապահության համակարգը խթանում է գործընթացը․ 

եթե մենք մի դեպքի վրա քիչ միջոցներ ենք օգտագործում և մյուսի վրա շատ, նրանք վերանայում են յուրաքանչյուրի 

համար հատկացված միջոցները. նախկինում այս գործընթացն իրականացվում էր տարեկան մեկ անգամ»:

-Բուժհաստատության տնօրեն
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Այլ ծառայությունների համար ֆինանսավորման սահմանաչափերի վերանայումներ տարեկան մեկ անգամ էին կատարվում: Սակայն 
նախարարի հրամանով այժմ փոփոխությունը կատարվում է երկու ամիսը մեկ: ԱՐՄԵԴ համակարգի օգտագործումը դյուրացրել է 
պայմանագրերի իրականացումը: Բացի այդ, ՀԾՓ պայմանագրեր կնքած առողջապահական հաստատությունները պարտավոր են 
ամսական տվյալներ տրամադրել ԳԿՎ վճարումների վերաբերյալ ՊԱԳ-ին և եռամսյակային հաշվետվություններ ներկայացնել 
ԱՆ` ներառելով ոչ ֆինանսական և ֆինանսական ցուցանիշների կատարողականը:88 Այնուամենայնիվ, ԳԿՎ վճարումների այս 
գնահատականները պլանավորման նպատակներով չեն համախմբվել տարածաշրջանային կամ ազգային կտրվածքով: Հիմնադրման 
պահից ի վեր ՊԱԳ-ը չի զբաղվել ծառայության մատուցման որակի մշտադիտարկմամբ: Կլինիկական չափորոշիչների համար 
կարգավորիչ շրջանակի բացակայությունը ևս սահմանափակել է այս ոլորտում արդյունքների համար մատակարարներին 
պատասխանատվության ենթարկելու՝ ՊԱԳ-ի կարողությունը:89 Մատակարարների համեմատական կատարողականի վերաբերյալ 
տվյալները չեն հրապարակվում:

2.5 ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐԸ

Ամփոփելով՝ գնումների ոլորտում Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումները կենտրոնացել են արդյունավետության և 
ծառայությունների ծածկույթի բարելավման վրա, հատկապես մոր և մանկան առողջության պահպանման ոլորտում: 90-ական 
թվականներից ի վեր մոր և մանկան առողջության ծառայությունների ծածկույթը մեծացել է, և պասիվ ըստ ծախսային հոդվածների 
բյուջետավորման մեխանիզմը փոխարինվել է ծառայության արդյունքների հիման վրա վճարման մեխանիզմներով, ներառյալ 
հիվանդանոցի մակարդակում ըստ դեպքերի և առաջնային բուժօգնության մեջ ըստ ընդգրկված օգտագործողների թվի վճարումները: 
Այնուամենայնիվ, մարտահրավերներ են եղել Հայաստանում գնումների արդյունավետ կառավարմանը նպաստող ինստիտուցիոնալ 
դերերի և որոշումների իրավունքի սահմանման ուղղությամբ: ՊԱԳ-ը տեղափոխվել է ԱՆ-ի ենթակայության ներքո՝ կորցնելով 
անկախ պետական գործակալության իր կարգավիճակը: Այս որոշումով բացառվել է ֆինանսավորման և ծառայությունների 
տրամադրման տարանջատումը, քանի որ ԱՆ-ն շարունակում է ներգրավվել ծառայությունների մատուցման մեջ: Այժմ ՊԱԳ-ի 
գործառույթները զգալիորեն համընկնում են ԱՆ-ի դերի հետ: Հայտերի մշակման և սոցիալական փաթեթի համակարգման համար 
մասնավոր ապահովագրողների ներդրումը` ՊԱԳ-ի համեմատությամբ զուգորդվում է ավելի ցածր ծածկույթի և ավելի ցածր 
արդյունավետության հետ` չնայած ՀՀ Կենտրոնական բանկի վերահսկողությանը: Մասնավոր հատվածում ծառայությունների 
մատուցման վրա ազդելու ՊԱԳ-ի կարողությունը սահմանափակվում է պետական գույքի օգտագործմամբ և պետության 
ֆինանսավորումով մատուցվող ծառայություններով: Սա ընդգծում է առողջության պահպանման բարձր որակ ապահովելու համար 
կանոնակարգի անհրաժեշտությունը` հաշվի առնելով առողջության մասնավոր ֆինանսավորման բարձր մակարդակները:

Գնումները հիմնականում կենտրոնանում են ոչ ընտրողական պայմանագրերի, հայտերի մշակման և ծախսերի օրինաչափությունների 
մոնիտորինգի վրա՝ ավելի քիչ ուշադրություն հատկացնելով որակի ապահովմանը և տվյալների վրա հիմնված որոշումների 
կայացմանը: Հայաստանը ներդրում է կատարել ԱՐՄԵԴ համակարգում, որն իրական ժամանակում թարմացնում է ծառայությունների 
մատուցման վերաբերյալ տվյալները: Այնուամենայնիվ, գնորդներն ու առողջապահական մարմինները համակարգված ձևով չեն 
օգտագործում տվյալները՝ բուժծառայությունների որակի վերահսկման, դեղորայքի նշանակման գործելակերպերի կարգավորման, 
պայմանագրերի ձևակերպման բարելավման կամ ծառայութունների փաթեթում փոփոխությունների հիմնավորման համար: 
Առողջապահության ոլորտը չունի հատուկ հաստատություն, որը պատասխանատու է առողջապահական տեխնոլոգիաների 
գնահատման համար` ծառայությունների փաթեթի փոփոխությունները հիմնավորելու կամ առողջապահական ծառայությունների 
ակտուարական ծախսակազմում կատարելու ուղղությամբ: Ավելին, կլինիկական չափորոշիչները պետք է պարբերաբար թարմացվեն, 
վերանայվեն, և այդ չափորոշիչների կատարման վրա պետք է հիմնված լինի պայմանագրերի կնքումը: Գնումների օգտագործումը 
բարելավելու հնարավորություններ կան` ծառայությունների որակը խթանելու համար: 
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Բնակչության առողջապահական կարիքների և փողի դիմաց հատուցման հիման վրա կազմված ծառայությունների նախնական 
փաթեթի ներմուծումից հետո մյուս փոփոխությունները պայմանավորվել են քաղաքական նկատառումներով: Կա կանոնակարգի 
անհրաժեշտություն, որը կսահմանի ծառայությունների փաթեթի վերանայման պաշտոնական գործընթացը և հաշվի կառնի 
փոփոխվող առողջապահական կարիքները, փողի դիմաց արժեքը և շահագրգիռ կողմերի ներգրավվածությունը: Այս կանոնակարգը 
կարող է հիմնված լինել հիմնական դեղամիջոցների ցուցակը թարմացնելու հստակ և համակարգված գործընթացի վրա: 
ՀԾՓ-ի ֆինանսավորման ճեղքը մատակարարների կողմից ծառայություններից օգտվողներից ոչ պաշտոնական վճարումներ 
պահանջելու ուժեղ խթան է հանդիսանում, ինչը առաջացնում է առողջապահության ծառայություններից օգտվելու 
ֆինանսական խոչընդոտներ: Բուժաշխատողների պայմանագրերը պայմանավորված չեն կլինիկական չափորոշիչներին 
համապատասխանությամբ, մատակարարի կարողունակությամբ կամ տեղական կարիքների բավարարմամբ, ինչը կորսված 
հնարավորություն է խնամքի որակը բարելավելու համար: Սա մասամբ պայմանավորված է Սեմաշկոյի մոդելով ստեղծված 
տարածական մենաշնորհներով, որոնք սահմանափակում են ցածր կատարողական ունեցող մատակարարներին մերժելու 
հնարավորությունները: Դեղերի մատակարարների ընտրության հարցում հաճախ հաստատություններն օգտագործում են 
ապակենտրոնացված գնումներ: Այնուամենայնիվ, շատ հաստատություններ չունեն տեխնիկական մասնագրեր մշակելու կամ 
մրցակցային գների շուրջ բանակցելու հմտություններ, ինչը հանգեցնում է ցածր որակի և անարդյունավետության:
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Ավելի ընդգրկուն քաղաքական և սոցիալական կարգավորումները, մակրոֆիսկալ միջավայրը և առողջապահական 
համակարգի գործառույթները հետևանքներ են ունենում գնողունակության, ծառայությունների մատուցման 

պատրաստակամության և մատակարարի ինքնավարության համար: Այս գործոնները կարող են սահմանափակել 
Հայաստանում ծառայությունների մատուցման բարելավման համար պահանջվող գնումների ոլորտի բարեփոխումների 
ներուժը: Ավելին, քաղաքական համատեքստով է որոշվում, թե առողջապահական բարեփոխումների որ տարբերակներն են 
իրագործելի:90 Հետևաբար, սույն գլխում մենք դիտարկում ենք ՀՀ-ում քաղաքական, մակրոֆիսկալ և առողջապահական 
համակարգի համատեքստի հետևանքները՝ ռազմավարական գնումների հաջորդ սերնդի ձևավորման և իրականացման համար 
(Գծապատկեր 10):

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 10 • Գնումերի բարեփոխումների վրա ազդեցություն ունեցող համատեքստային գործոնները

Քաղաքական և վարչական

Մակրոֆիսկալ

Առողջապահական համակարգ

• Ապակենտրոնացում 
• Պետական ֆինանսական կառավարում
• Քաղաքական հոսունություն
• Քաղաքականությա օրակարգ, և այլն

• Տնտեսական աճ 
• Զբաղվածության մակարդակ
• Պարտքի պարտավորություններ
• Հարկային համակարգ, և այլն

• Եկամուտների հավաքագրում
• Ռիսկերի խմբավորում
• Մատակարարման կարողություն
• Մատակարարման կառավարում 

Աղբյուրը՝ Համաշխարհային բանկ
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3.1 ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏ

Վերջին երեք տասնամյակների ընթացքում Հայաստանը իրականացրել է ապակենտրոնացման բարեփոխումներ՝ տարանջատելով 
կենտրոնական և մարզային իշխանությունների պարտականությունները: Առողջապահական ծառայությունների գործարկումն 
ու սեփականության իրավունքը հանձնվել է մարզային իշխանություններին: Այնուամենայնիվ, որոշ երրորդային մակարդակի 
հիվանդանոցներ գտնվում են Առողջապահության նախարարության ենթակայության տակ: Այս որոշմամբ մարզպետարաններին 
և տեղական ինքնակառավարման մարմինների առողջապահական վարչություններին էական ինքնավարություն է տրվել 
հաստատությունների կառավարման գործում, ներառյալ՝ ծախսերի մասին որոշումները և գների սահմանումը՝ պետության 
կողմից երաշխավորված փաթեթից դուրս ծառայությունների համար: ԱՆ-ի կողմից հիվանդների վճարների վերաբերյալ 
սահմանված կարգավորումները պարտադիր չեն կամ չեն կիրառվում: Եթե բուժհիմնարկը չի սպառում ֆինանսական տարվա 
սկզբում հաստատված հաստատության բյուջեն, մնացած ֆինանսական միջոցները հարկային տարվա վերջում վերադարձվում 
են ազգային գանձապետարան: Այսպիսով, բուժհաստատությունները կարող են արձագանքել խթանիչ միջավայրում կատարված 
փոփոխություններին՝ վերակազմավորելով իրենց գործողությունները:

Այս փոփոխությունը ոչ միտումնավոր թուլացրել է ԱՆ-ի միջոցով ծառայությունների մատուցման պաշտոնական 
կարգավորիչ վերահսկողությունը: Մարզպետարանները և Առողջապահության նախարարությունը օրենքով սահմանափակ 
վերահսկողություն ունեն հաստատությունների կառավարման, բյուջեի կատարման և առողջապահական կառավարման 
ոլորտի մարդկային ռեսուրսների վրա:91 Մարզպետարաններին հանձնարարված է վերահսկել մատուցվող առողջապահական 
ծառայությունների որակը, իսկ Առողջապահության նախարարությունը պատասխանատու է մշտադիտարկման ուղղորդման 
համար՝ անհրաժեշտ կանոնակարգերի մշակման համար: Որոշ դեպքերում բուժհաստատությունները պարտավոր չեն 
պահպանել այդ կանոնակարգերը, օրինակ՝ բուժաշխատողների վարձատրության ուղեցույցների դեպքում: Հայտնի է, որ 
բուժհաստատությունների ղեկավարները խորհրդակցում են մարզպետների և ԱՆ-ի հետ՝ կառավարման որոշումների 
վերաբերյալ, սակայն դա պաշտոնական պահանջ չի հանդիսանում: Այնուամենայնիվ, ճանաչելով նրա վերահսկողական 

ՆԵՐԴԻՐ 5 • ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱՏԵՔՍՏԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ինչպես է քաղաքական և վարչական համատեքստն ազդում գնումների բարեփոխումների վրա: Կառավարման կառուցվածքը, 
մասնավորապես՝ վարչական ապակենտրոնացման մակարդակը, հաճախ ուղղակի ազդեցություն է ունենում առողջապահության 
ֆինանսավորման բարեփոխումների վրա: Հակասություններ կարող են առաջանալ, երբ առողջապահության ֆինանսավորման 
բարեփոխումները պաշտպանում են առողջապահական գործառույթների կենտրոնացումը, ներառյալ ռիսկերի խմբավորումը, այն 
դեպքում, երբ մյուս ոլորտները գնում են ապակենտրոնացման: Վարչական կառուցվածքը և պետական ֆինանսների կառավարումը 
ազդում են մատակարարների՝ ծառայությունների մատուցման փոփոխությունների կատարելու ինքնավարության աստիճանի վրա՝ ի 
պատասխան գնորդի խրախուսական միջոցների: Օրինակ՝ ՊՖԿ համակարգում պարտավորությունների վերահսկողությունը կարող է 
խոչընդոտել հաստատությունների մակարդակում որոշումների կայացման ճկունությունը: Վարչական կառուցվածքը կարող է ազդել նաև 
առողջապահության ազգային մարմինների` մատակարարների պահվածքը կարգավորելու կարողության վրա: Քաղաքական գործոնները 
ազդում են բարեփոխումներ սկսելու ժամկետների կամ քաղաքականապես կենսունակ տարբերակների վրա: Այս գործոնները ներառում 
են կառավարության հոսունությունը, ընդհանուր շահեր հետապնդող խմբերի քարոզարշավները, գերակշռող գաղափարախոսության 
փոփոխությունները, բարեփոխումների առաջատարների առկայությունը և առաջարկվող առողջապահության բարեփոխումների 
համապատասխանությունը քաղաքական ընդհանուր օրակարգին:
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դերը, ծառայություններից օգտվողները հաճախ ծառայությունների մատուցման հետ կապված մտահոգությունները ուղղում են 
ԱՆ՝ շրջանցելով մարզպետարանները: 

Վերջին երկու տասնամյակում Հայաստանը կառավարման մարտահրավերների է բախվել, ներառյալ առողջապահական 
համակարգում: «Թրենսփերընսի Ինթերնեյշընըլ» կազմակերպության Կոռուպցիայի ընկալման 2018 թ. ցուցիչով Հայաստանը 
180 երկրների շարքում 105-րդն էր: 2017 թ Հայաստանը նաև Կոռուպցիայի հսկողության և հաշվետվողականության 
Համաշխարհային կառավարման ցուցանիշներով ստորին մեկ երրորդ երկրների թվում էր:92 Համաշխարհային տնտեսական 
ֆորումի 2018 թ. Համաշխարհային մրցունակության ցուցիչով ևս ընդգծվեց, որ Հայաստանում ներքին հսկողության 
մեխանիզմները անարդյունավետ են, քաղաքացիական ծառայողների պաշտոնային առաջխաղացման ժամանակ արժանիքները 
հաշվի չեն առնվում, որոնք երկուսն էլ թույլ կառավարման ցուցանիշներ են:93 2018 թ. գարնանը, պաշտոնավարումն 
ավարտող նախագահը փորձեց առաջադրվել նոր՝ վարչապետի պաշտոնում: Թեև փողոցում բողոքի ակցիաների մասշտաբը և 
կառավարության արագ հեռացումը բոլորին անակնկալի բերեցին, հայաստանցիների դժգոհությունը կառավարման իրավիճակից 
կուտակվել էր տարիների ընթացքում:94

Վարչապետ նշանակվեց խորհրդարանական ընդդիմության անդամ Նիկոլ Փաշինյանը, որը ղեկավարում էր բողոքի շարժումը: 
Իշխանության այս խաղաղ փոփոխությունը հայտնի դարձավ որպես Հայաստանի Թավշյա հեղափոխություն: Ազգային Ժողովի 
կողմից 2019 թվականի փետրվարին հաստատված Կառավարության ծրագրով որպես գերակա ոլորտներ սահմանվեցին 
կառավարման բարելավումը, բաց շուկայական մրցակցությանը, մարդկային կապիտալի զարգացումը և աղքատության 
կրճատումը:95 Այսպիսով, առկա է բարեփոխումների ուղղությամբ քաղաքական հանձնառության բարձր մակարդակ, որոնք 
կամրապնդեն պետական ինստիտուտների կառավարումը, ներառյալ թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունը, և 
կխթանեն բաց շուկայական մրցակցությունը: Մարդկային կապիտալի զարգացման և աղքատության կրճատման շեշտադրումը 
հնարավորություն է ընձեռում բարեփոխումների իրականացման, որոնք կարող են բարելավել առողջությունը և, հետևաբար՝ 
աշխատուժի արտադրողականությունը:

Քաղաքական առաջնահերթությունների կտրուկ փոփոխություն Է տեղի ունեցել COVID-19 համավարակի պատճառով: 
Հիվանդության առաջին հաստատված դեպքը գրանցվել է 2020 թ.-ի մարտի 1-ին: 2020 թվականի մայիսի 28-ի դրությամբ 
գրանցվել է վարակի 8216 դեպք և 113 մահվան դեպք, որոնք վերագրվել են COVID-19-ին, իսկ համաճարակը Հայաստանում 
դեռևս պիկի չի հասել (Գծապատկեր 11):96 2020 թվականի մարտի 16-ին համապետական արտակարգ դրության 
հայտարարությունից հետո փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանին հանձնարարվել է ստանձնել Պարետատան ղեկավարությունը, 
որը համակարգում է անմիջական միջոլորտային դիմագրավումը, իսկ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ղեկավարում է 
տնտեսական փաթեթների մշակումը՝ համավարակի միջնաժամկետ և երկարաժամկետ ազդեցություններին առճակատելու 
նպատակով: Կառավարությունը որդեգրել է մի շարք քաղաքականություններ կորոնավիրուսով վարակման մակարդակը 
նվազեցնելու, առողջապահության ոլորտում դեպքերի կառավարման լրացուցիչ կարողությունների մոբիլիզացման, 
հիմնական առողջապահական ծառայությունների մատուցման շարունակականության պահպանման, սոցիալապես անապահով 
խմբերին սոցիալական աջակցության տրամադրման, բիզնեսին ֆինանսական աջակցության ցուցաբերման և սովորողների 
համար հեռավար ուսուցման ծրագրերի իրականացման համար:97 COVID-19-ի համաճարակն ընդգծել է առողջապահական 
ծառայություններ մատուցելու համարժեք կարողությունների և որակի ապահովման կարևորությունը: Կարճաժամկետ 
հեռանկարում, ավելի հավանական է, որ կիրականացվեն գնումների բարեփոխումներ, որոնք նպաստում են համաճարակի դեմ 
ավելի արդյունավետ պայքարին:
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 11 • 2020թ. մայիսի 29-ի դրությամբ հաստատված COVID-19 դեպքերի թիվը
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Աղբյուրը՝ Վարակիչ հիվանդությունների մաթեմատիկական մոդելավորման կենտրոն 

3.2 ՄԱԿՐՈՖԻՍԿԱԼ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏ

2017-ին Հայաստանի տնտեսությունն աճեց 7,5 տոկոսով և 2018-ին էլ մնաց հաստատուն 5,2 տոկոս՝ չնայած թուլացնող 
արտաքին պայմաններին: 2019 թվականին, մասնավոր սպառմամբ պայմանավորված, իրական համախառն ներքին արդյունքի 
(ՀՆԱ) աճը հասավ 7,6 տոկոսի: COVID-19 համավարակի և ապրանքի գների անկման պատճառով Հայաստանի ՀՆԱ-ի 2020 

թվականի աճի կանխատեսումները իջան մինչև -2,8 տոկոս: Հետևաբար, ըստ կանխատեսումների, COVID-19 համավարակը 
կհանգեցնի կրճատման: Նախատեսվում է, որ 2021-2022 թվականներին ՀՆԱ-ի աճը կվերականգնվի միջնաժամկետ կտրվածքով՝ 
հասնելով շուրջ 4,9 տոկոսի, երբ կայունանան արտաքին պայմանները:98 Ընդհանուր առմամբ, COVID-19 համավարակը 
զգալի լրացուցիչ սահմանափակումներ առաջացրեց պետական սոցիալական ծախսերի համար, գոնե կարճաժամկետ 
հեռանկարում, որոնք հետևանքներ ունեն հարկաբյուջետային հնարավորությունների ընդլայնում պահանջող առողջապահական 
բարեփոխումների իրագործելիության համար: 

ՆԵՐԴԻՐ 6 • ՄԱԿՐՈՖԻՍԿԱԼ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐ ՎՐԱ

Ինչպիսի՞ն է մակրոֆիսկալ համատեքստի ազդեցությունը գնումների բարեփոխումների վրա: Հարկաբյուջետային 
կայունությունը հաճախ առողջապահական բարեփոխումների հիմնական նպատակն է, քանի որ ցանկացած երկիր բախվում է ռեսուրսների 
սահմանափակումների: Առողջապահության ոլորտի բարեփոխումները ֆինանսավորելու երկրի կարողությունը կախված է տնտեսական 
աճից, պետական ծախսերի ընդհանուր ծավալից և առողջապահության ոլորտին կատարվող հատկացումներից: Հանրային ծախսեր 
կատարելու կարողությունը համահարաբերակցում է հարկային վարչարարության արդյունավետության, հարկերի և դրույքաչափերի 
համակցության, բյուջեի պակասուրդների և պարտքային պարտավորությունների հետ: Առողջապահության ոլորտից դուրս շահագրգիռ 
կողմերի հետ ծառայությունների ապահովագրության ծածկույթի ընդլայնման ծախսերը ֆինանսավորելու համար եկամտի աղբյուրներ 
սահմանելը հաճախ բարեփոխումների պլանավորման էական քայլ է: Առողջապահության հատկացումների հետևանքները քննարկվում 
են ստորև ներկայացված առողջապահական համակարգի գործառույթներում:
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Հարկային եկամուտները` որպես ՀՆԱ-ի տոկոս աճել են վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում և այժմ բարձր են 15 տոկոսի 
շեմից, որը կապված է կայուն սոցիալական ծախսերի հետ:99 Հարկային եկամուտներն աճել են ՀՆԱ-ի 15-ից մինչև 21,4 տոկոսի 
չափով 2002-ից 2018 թվականների ընթացքում՝ տնտեսական գործունեության և հարկային պարտավորությունների կատարման 
բարելավման շնորհիվ: Հիմնական խթանները բարձր եկամուտը, շահույթը և ավելացված արժեքի հարկն էին: Բարելավումներ 
են եղել նաև վառելիքի և ծխախոտի ակցիզային հարկի հավաքագրման գործընթացում: Ծխախոտի ակցիզային հարկի հետագա 
ավելացման հնարավորություն կա: Ակցիզային հարկի բարձրացումը մինչև 75 տոկոս՝ գնի 45 տոկոս ավելացմամբ կարող է 
կանխել տնային տնտեսությունների 63 միլիոն և պետության կողմից ծխախոտի հետ կապված առողջապահական ծախսերում 
26 միլիոն ԱՄՆ դոլարի սպառումը:100 2019 և 2020 թվականների Doing Business զեկույցները ճանաչեցին վարչական 
միջոցառումների առաջխաղացումները, որոնք ավելի են դյուրացրել համապատասխանությունը կորպորատիվ եկամուտների, 
ավելացված արժեքի և աշխատանքային հարկի կանոններին: Հարկային եկամուտները կարող են ավելի մեծանալ՝ վերացնելով 
հարկերից համատարած խուսափումը և աշխատավարձերի թերհայտարարագրումը և փակելով քաղաքականության ճեղքերը:

Գործազրկությունը և ոչ ֆորմալ զբաղվածությունը խոչընդոտում են Հայաստանում եկամտահարկի բազայի աճը: Կանանց 
միայն 51 տոկոսն է մասնակցում աշխատուժին, իսկ գործազրկության մակարդակը՝ 17,7 տոկոս, շարունակում է մնալ 
Եվրոպայում և Կենտրոնական Ասիայում ամենաբարձր ցուցանիշներից մեկը: Նախատեսվում է, որ 60 տարեկան և բարձր 
տարիքի բնակչության մասնաբաժինը 2017-2050թթ. 17-ից կդառնա 30 տոկոս: Չնայած ընդհանուր բնակչության թիվը 
նվազել է 90-ականներից ի վեր արտագաղթի պատճառով, վերջին տարիներին տնտեսական հեռանկարները բարելավումները 
խթանել են որոշակի վերադարձ:101 Զբաղված բնակչության մեծ մասը գտնվում է ոչ ֆորմալ հատվածում, որը կազմում 
է բոլոր աշխատատեղերի 44.5 տոկոսը:102 Հետևաբար, կառավարությունը ձեռնամուխ է լինում բարեփոխումների, 
որոնք նվազեցնում են եկամտահարկը՝ անօրինականության և գործազրկության խթաններին հակազդելու համար: 
Քաղաքականության այս ուղղությունն հետևանքներ ունի միջնաժամկետ հեռանկարում հնարավոր եկամուտների 
մոբիլիզացման համար:

Հաշվի առնելով աճի կանխատեսումները և տնտեսության չափը` առողջապահության ֆինանսավորման ոլորտի բարեփոխումները 
նույնպես կաշկանդված են պետական   ծախսերի մակարդակով: Հայաստանի կառավարության ընդհանուր ծախսերը, որպես 
ՀՆԱ-ի տոկոս, 2018 թվականին կազմել են 23,5 տոկոս, ինչը ցածր է Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի միջին ցուցանիշ 
հանդիսացող 38,2 տոկոսից:103 Կառավարության կողմից ծախսերի զսպումը կարճաժամկետ և միջնաժամկետ կտրվածքով 
ենթադրում է կայուն ֆինանսավորման մակարդակներ: 2016-ին Հայաստանում հարկաբյուջետային պակասուրդը հասել է 
ՀՆԱ-ի 5,5 տոկոսի, հատելով պարտքերի վերին սահմանաչափը:104 Կենտրոնական կառավարության պարտքը, որպես ՀՆԱ-ի 
տոկոս, աճել է 2010 թ.-ի 33,76 տոկոսից մինչև 2016 թ.՝ 51.93 տոկոս:105 Կառավարությունը սկսել է համախմբման 
աշխատանքներ 2017-ին: Այս ջանքերը շարունակվել են նաև 2018-ին՝ հարկաբյուջետային պակասուրդը նվազեցնելով ՀՆԱ-ի 
1,6 տոկոսի: Համախմբման ջանքերը բարելավել են վերահսկողությունը ընթացիկ ծախսերի նկատմամբ: Այնուամենայնիվ, 
կապիտալ ծախսերը թերակատարվել են 2019 թ.-ի առաջին ինն ամիսների ընթացքում` 44 տոկոս կատարմամբ: Բյուջեով 
նախատեսվում է 2019 թվականին գրանցել ՀՆԱ-ի 0,6 տոկոսի հարկաբյուջետային պակասուրդ՝ ՀՆԱ-ի 2,3 տոկոսի 
պլանավորված պակասուրդի համեմատ:
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ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՎՐԱ

Ինչպե՞ս են առողջապահական համակարգի գործառույթները ազդում գնումների ոլորտի բարեփոխումների վրա: ՀԾՓ 
նպատակների իրականացման վրա ազդելու նպատակով գնումները փոխազդում են առողջապահական համակարգի այլ գործառույթների 
հետ: Առողջապահության ոլորտում եկամուտների մոբիլիզացումը հաճախ կախված է առողջապահական համակարգից դուրս գորոններից: 
Օրինակ, պետական առողջապահական ծախսերը առողջությանը տրամադրված քաղաքական առաջնահերթության գործառույթ են, որի 
համար կառավարության առողջապահական ծախսերը, որպես ընդհանուր պետական ծախսերի համամասնություն, փոխարինող ցուցանիշ 
են: Առողջապահական պետական ծախսերը կարող են ցածր լինել, եթե առկա միջոցները չեն ներծծվում (կամ չեն ծախսվում) ոլորտի 
կողմից կամ վատնվում են՝ անարդյունավետության դեպքում։ Այնուհետև կարող են մոբիլիզացվել լրացուցիչ ռեսուրսներ հարկերի, 
կամավոր կանխավճարների, արտաքին ֆինանսավորման, ԳԿՎ վճարումների և առողջապահական համակարգի արդյունավետության 
բարելավման միջոցով: Եկամուտների հավաքագրման եղանակը հետևանքներ ունի ֆինանսավորման պաշտպանության համար, քանի 
որ ԳԿՎ վճարումները` առողջապահության համար միջոցների հավաքման ամենապակաս արդարացի միջոցն են: Եկամուտների 
հավաքագրումից հետո, նախավճարված եկամուտները համախմբվում են ըստ տարբեր աստիճանների, որտեղ համախմբումը վերաբերում 
է անհատների կողմից միջոցների (և ռիսկի) կուտակմանը: Այնուհետև խմբավորված գումարները հատկացվում են գնումների միջոցով: 
Որոշ դեպքերում, համախմբումը և գնումները կատարվում են նույն գործակալության կամ գործակալությունների կողմից: Ներդրումների 
համախմբման աստիճանը (և ռիսկը) ազդում է ֆինանսական ռիսկերի պաշտպանության, առողջության ֆինանսավորման վարչարարության 
արդյունավետության և ծառայությունների մատուցման միատեսակ խթաններ ունենալու կարողության վրա: Պետական և մասնավոր 
հատվածի մատակարարների կողմից ծառայությունների փաթեթի ներքո որակյալ ծառայություններ մատուցելու կարողությունը էական 
օղակ է գնումների և ծառայության շահառուների ունեցած փորձի միջև: Ծառայությունների մատուցման կարողությունների գնահատումը 
կարող է հաշվի առնել ինչպես կառուցվածքային, այնպես էլ գործընթացային միջոցառումները, ներառյալ կլինիկական և ղեկավար 
անձնակազմի տեխնիկական կարողությունը, ենթակառուցվածքների և սարքավորումների համարժեքությունը, կլինիկական ուղեցույցերի 
առկայությունը և կատարումը և անվտանգ, հիմնական դեղամիջոցների առկայությունը: Ծառայությունների մատուցման չափորոշիչների 
վերաբերյալ կարգավորումները կենսական նշանակություն ունեն ռազմավարական գնումների համար: Օրինակ՝ լիցենզավորումը, 
հավատարմագրումը և որակի ցուցումները անհրաժեշտ են, որպեսզի գնորդը պայմանագրային ապահովման մեջ ներառի ծառայությունների 
չափորոշիչները և խրախուսի մատակարարների կողմից որակյալ ծառայությունների տրամադրումը:

3.3.1 ԵԿԱՄՈՒՏԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՈՒՄ 

Երբ կանխավճարային պետական աղբյուրներից ֆինանսավորումը ցածր է, մատակարարի կատարողականը բարելավելու 
գնորդի կարողությունը սահմանափակ է: 2000-ից 2017 թվականների ընթացքում Հայաստանում առողջության ներկայիս 
ծախսերը աճել են ՀՆԱ-ի 6,5-ից մինչև 10,4 տոկոս, ինչը գերազանցում է Եվրոպայում և Կենտրոնական Ասիայի ՀՆԱ-ի 
9.36 տոկոսի միջին ցուցանիշը:106 Այնուամենայնիվ, առողջապահական ծախսերի մակարդակը պայմանավորված է մասնավոր 
ծախսերով: Առողջապահության համար տնային տնտեսությունների կողմից գրպանից (ԳԿՎ) վճարումները ներկայումս 
կազմում են առողջության ընթացիկ ծախսերի 85 տոկոս (Գծապատկեր 12):107 Արտերկրից փոխանցումները զգալիորեն 
նպաստում են տնային տնտեսությունների առողջապահական ծախսերին, քանի որ փոխանցումներ ստացող քաղաքային տնային 
տնտեսությունների մոտ 25 տոկոսը և գյուղական տնային տնտեսությունների 20 տոկոսը օգտագործում են այդ միջոցները 
իրենց առողջապահական կարիքների համար: Առողջապահությանը հատկացվող տրանսֆերների շուրջ 74 տոկոսը ծախսվում է 
դեղորայքի վրա:108 

ԳԿՎ ծախսերը բաղկացած են հիմնական ծառայությունների փաթեթի (ՀԾՓ) շրջանակում ծառայությունների համար 
պաշտոնական համավճարներից, այն ծառայությունների համար վճարներից, որոնք չեն ապահովագրվում ՀԾՓ շրջանակում 
և ոչ պաշտոնական վճարումներից:109 Պետությունը բոլոր հայաստանցիների համար ֆինանսավորում է առաջնային 
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առողջապահության և շտապ օգնության ծառայությունները, բացի թանկարժեք ախտորոշիչ ծառայություններից, ինչպես, 
օրինակ, մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիան: Թանկարժեք ամբուլատոր ախտորոշումը և ստացիոնար բուժօգնությունը 
պետության կողմից ֆինանսավորվում է բացառապես աղքատ, խոցելի և հատուկ խմբերի, այդ թվում՝ զինծառայողների համար: 
Ծառայություններից օգտվողները, որոնց համար թանկարժեք ծառայությունները ներառված չեն, կարող են դիմել ԱՆ անվճար 
բուժման համար, որտեղ ծածկույթը սահմանափակվում է հաստատությունների տարեկան բյուջեի 10 տոկոսով: Հակառակ 
դեպքում, արտահիվանդանոցային դեղամիջոցների մեծ մասի համար պահանջվում է գրպանից ամբողջական վճարում, բացի 
հատուկ առողջապահական վիճակներից, ինչպիսին են տուբերկուլյոզը, հոգեբուժական հիվանդությունները, քաղցկեղը և 
էպիլեպսիան: Հանրային առողջության ծախսերը` որպես ընթացիկ առողջության ծախսերի տոկոս, 2016 թվականին կազմել 
են 16,5 տոկոս, Եվրոպայում և Կենտրոնական Ասիայում 77,7 տոկոսի համեմատ:110 Արտաքին ֆինանսավորումը 2014-ից 
2018 թվականների ընթացքում աստիճանաբար նվազել է ընթացիկ առողջապահական ծախսերի 6,5 տոկոսից մինչև 5,4 տոկոս, 
Հայաստանի կողմից ներքին ֆինանսավորման աղբյուրներին ապավինելու աճին զուգահեռ: 
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Տարի
Պետական առողջապահական ծախսեր Գրպանից կատարվող ծախսեր

Աղբյուրը՝ Համաշխարհային բանկ 

Պատմականորեն, Հայաստանի ազգային բյուջեով ավելի ցածր քաղաքական առաջնահերթություն է տրվել առողջապահությանը: 
Օրինակ՝ 2016 թվականին Հայաստանը բյուջեի 15.1 տոկոսը ծախսել է զինված ուժերի վրա, ինչը գերակա առաջնային 
ծախս է, իսկ առողջապահությանը հատկացվել է 6,1 տոկոս:111 Առողջապահական ծախսերի ավելի ցածր գերակայությունը չի 
արտացոլում ոլորտի կողմից կլանման ավելի փոքր կարողությունը, քանի որ առողջապահության ոլորտում բյուջեի կատարման 
տեմպերը բարձր են. 2018 թ.-ին դրանք կազմել են 95,6 տոկոս:112 Վերջին տարիներին Կառավարությունը պարտավորվել 
է ավելացնել առողջապահության ոլորտին հատկացումները: 2018 թվականի հուլիսին ՀՀ Կառավարությունը հաստատել է 
2019-2021 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը՝ ծրագրելով առողջապահական ծախսերի ավելացում՝ 2018 թ.-ի 
ՀՆԱ-ի 1.41 տոկոսից մինչև 2021 1.47 տոկոսի: Ինչպես նաև 2019 թվականի հունիսին առողջապահության բյուջեն ավելացել 
է 13.1-ով տոկոսով՝ հասնելով 103,8 միլիարդ դրամի: Բացի բնակչության առողջապահական կարիքների բավարարման 
համար առողջապահական ծախսերի ավելացումից, միջնաժամկետ հեռանկարում այդ բարձրացումների կանխատեսելիության 
ապահովումը կդյուրացնի ավելի լավ պլանավորումը և ռազմավարական գնումները:
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Հաշվի առնելով վերջին երկու տասնամյակում բնակչության առողջության ոլորտի ձեռքբերումները, Հայաստանի կատարողականը 
համեմատաբար լավ է եղել պետական ֆինանսավորման ցածր մակարդակը առավելագույնի հասցնելու գործում: Չնայած դրան, 
Համաշխարհային բանկի գնահատումները ցույց են տալիս, որ պետական առողջապահական ծախսերի արդյունավետության 
բարելավումը կարող է հանգեցնել մեկ շնչի հաշվով մինչև 7.24 դոլար խնայողության:113 Ի թիվս այլոց, անարդյունավետության 
երկու աղբյուրները առողջապահության ոլորտում ապակենտրոնացված գնումներն են (քննարկված է Գլուխ 2-ում) և 
չօգտագործված ծառայությունների մատուցման կարողությունները: Առողջապահության նախարարությունը ներկայումս 
կատարում է առողջապահության ոլորտում կենտրոնացված գնումների մասշտաբի ավելացման ուսումնասիրություն՝ ուղղված 
ապակենտրոնացված գնումներից բխող անարդյունավետություններին: Ինչ վերաբերում է չօգտագործված ծառայությունների 
մատուցման կարողություններին, ապա Հայաստանը արդյունավետության բարելավման գործում զգալի ձեռքբերումներ է ունեցել 
1990-ականներից ի վեր: 1991 թվականին Հայաստանը ուներ 853 հիվանդանոցային մահճակալ և 3700 բժիշկ՝ 10 000 մարդու 
հաշվով:114 Հիվանդանոցների միաձուլումը, չօգտագործված մահճակալների քանակի կրճատումը և ավելորդ ծառայությունների 
վերացումը 2005-ից մինչև 2011-ը նպաստեցին հիվանդանոցների տարողությունների 40 տոկոս նվազմանը:115 Բացի այդ, 
հիվանդանոցում գտնվելու միջին տևողությունը 1990-ի 15,1 օրից նվազել է մինչև 7,6 օր:116 Այնուամենայնիվ,  2015-ին 
Երևանը ուներ 73,4 մահճակալ 10,000 բնակչության հաշվով, ինչը գերազանցում է Եվրամիության երկրների 51 մահճակալը 
10,000 բնակչության հաշվով: Վերջին ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ հիվանդանոցային ցանցի օպտիմալացման 
ծրագիրը Երևանում ավելի քիչ է հաջողվել՝ մասնավոր առողջապահական ծառայությունների կարգավորման դժվարությունների 
պատճառով:117
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ն

[Ա]
Հարկեր

[Գ]
Արտաքին

ֆինանսավորում 

[Դ]
Սոցիալական

փաթեթ

[Բ]
Մասնավոր
վճարումներ

[Գ]  
Արտաքին

ֆինանսավորում

[Բ]
Գրպանից վճարումներ

Արտաքին
ֆինանսական

միջոցներ

Մասնավոր

Աղբյուրը՝ հարմարեցված է Ռիչարդսոնից (1994)

3.3.2 ՌԻՍԿԻ ԽՄԲԱՎՈՐՈՒՄ 
(POOLING) 

Ռիսկերի հատվածական խմբավորումը 
սահմանափակում է երրորդ կողմ հանդիսացող 
գնորդների ազդեցությունը,հակասում է խաչաձև 
սուբսիդավորումից սոցիալական արդարության  
և վարչական ծախսերի նվազեցման միջոցով 
արդյունավետության բարելավմանը:118 Պետական   
ծախսերը հիմնականում ՀՀ պետական բյուջեից ԱՆ-ի 
միջոցով հոսում են դեպի ՊԱԳ: Այնուամենայնիվ, 
կան առանձին խմբավորումներ Պաշտպանության 
նախարարության և ոստիկանության կողմից տրամադրված 
առողջապահական ծառայությունների համար: Բացի 
այդ, պետական   որոշ աշխատողների կողմից ստացված 
ծառայությունների դիմաց հատկացված միջոցները 
ՊԱԳ-ի միջոցով փոխանցվում են տարբեր մասնավոր 
ապահովագրողների: ՀԾՓ-ում ընդգրկված տարբեր 
խմբերի ծախսերը հաստատուն են: Կան նաև բազմաթիվ 
գործատուի կողմից սուբսիդավորման սխեմաներ` 
կամավոր ներդրումների առանձին խմբավորումներով 
(Գծապատկեր 13): ԳԿՎ վճարումները խմբավորվում են 
հաստատության մակարդակում: Հաստատությունները 
ունեն իրենց եկամուտների նկատմամբ ինքնավարության 
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բարձր աստիճան: Այնուամենայնիվ, հաստատությունների կառավարման ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ 
նրանց ծախսերի գերակայությունները հաճախ չեն համընկնում տեղական առողջապահական կարիքների հետ:119 Ռիսկերի 
խմբավորման բացակայության պայմաններում, հաշվի առնելով ԳԿՎ վճարումների բարձր մակարդակը, հիվանդ քաղաքացիները 
արդյունավետորեն հարկվում են իրենց հիվանդության համար:120

3.3.3 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ինչպես արդեն նշվել է, Հայաստանը Խորհրդային Միությունից ժառանգել է ուռճացված առողջապահական համակարգ, 
որի միջոցով ծառայությունների մատուցման ներդրումները ամբողջությամբ ֆինանսավորվում էին Կառավարության 
կողմից: Այնուամենայնիվ, 90-ականներից ի վեր երկիրը իրականացրել է ծառայություններ մատուցման կարողությունների 
օպտիմալացման բարեփոխումներ: Հիվանդանոցային ընդհանուր մահճակալային ֆոնդը 1990-ից մինչև 2017 թվականը 
կրճատվել է 30,500-ից մինչև 12,500: 2013 թվականին Հայաստանը ուներ 42 մահճակալ 10 000 բնակչության հաշվով, ինչը 
տարածաշրջանային միջին ցուցանիշից՝ 59-ից ցածր է: ԱԱՊ հաստատությունների թիվը նվազել է միայն 529-ից 501՝ հաշվի 
առնելով ԱԱՊ-ի կարողությունների բարելավմանն ուղղված նշանակալի ներդրումները:121 Հիվանդանոցային մահճակալների 
52 տոկոսը և ստացիոնար բուժհաստատությունների 32 տոկոսը գտնվում են քաղաքային վայրերում, որտեղ բնակվում է 
բնակչության 63.1 տոկոսը:122 Երկրի ատամնաբուժական կլինիկաների մեծ մասը և Երևանի խոշորագույն բազմապրոֆիլ 
հիվանդանոցներից մի քանիսը մասնավոր են, սակայն առողջապահական ծառայությունների մատուցման մնացած համակարգը 
կառավարվում է պետության կողմից:123

Չնայած ծառայությունների մատուցման ցանցն ավելի արդյունավետ է, առկա է հմուտ բուժաշխատողների պակաս: Բժիշկների 
թիվը յուրաքանչյուր 10,000 բնակչի հաշվով 2015 թվականին կազմել է 28,1՝ ավելի ցածր, քան այս խտությունը Վրաստանում 
(47.8) կամ Էստոնիայում (33,5):124 Բժիշկների համեմատաբար ցածր խտությունը մասամբ պայմանավորված է նախկին 
Խորհրդային   Միության այլ երկրներ բժշկական շրջանավարտների արտագաղթով, քանի որ այդ երկրներում ճանաչվում են 
հայկական որակավորումները, իսկ պաշտոնական աշխատավարձերը ավելի բարձր են:125 Կան նաև հանրապետությունում 
բուժաշխատողների բաշխման տարբերություններ: Երևանում բժիշկների խտությունը կազմում է 84,6 10,000 բնակչության 
հաշվով, ինչը գերազանցում է մարզերում այս ցուցանիշը: Օրինակ՝ բուժաշխատողների պակաս ունեցող Գեղարքունիքի 
մարզն ունի 13.8 բժիշկ 10,000 բնակչության հաշվով:126 ԱՆ-ն Երևան քաղաքում գործող բուժհաստատությունների 
մասնագետներին ժամանակավորապես գործուղում է մարզեր` այդ բացերը լրացնելու համար: Այնուամենայնիվ, Հայաստանում 
որակյալ բուժաշխատողների պակասը և անբավարար բաշխվածությունը սահմանափակում են ծառայությունների մատուցման 
բարելավմանն ուղղված՝ գնումներից խթանների ստացման ներուժը, հատկապես՝ մարզերում:

3.3.4 ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԿԱՌԱՎՈՐՈՒՄ 

Առողջապահական միջոցների, այդ թվում` բուժաշխատողների, սարքավորումների, ենթակառուցվածքների և դեղորայքի, 
ինչպես նաև ծառայությունների մատուցման կազմակերպման որակի պատշաճ կառավարումը, և ծառայությունների մատուցման 
կազմակերպումը փոխլրացնում են գնումներին՝ ծառայությունների մատուցման բարելավման գործընթացում: Ամուր կարգավորիչ 
միջավայրը հատկապես կարևոր է` հաշվի առնելով մասնավոր մատակարարների դերը ծառայությունների մատուցման 
գործում,ԳԿՎ բարձր մակարդակը և երրորդ կողմերի գնումների ազդեցության սահմանափակումը պետական ֆինանսավորմամբ: 
Այս առթիվ Հայաստանում կան բուժաշխատողների որակի կառավարման բարելավման հնարավորություններ: Անկախ պրակտիկա 
սկսելուց առաջ բժիշկները վերապատրաստում են անցնում հավատարմագրված ուսումնական կենտրոններում: Այնուամենայնիվ, 
մատակարարի կարողունակության հետագա կարգավորումը բարելավման կարիք ունի: Բժիշկների լիցենզավորումը ներդրվել է 
2001 թվականին, սակայն դադարեցվել է անարդյունավետության պատճառով:
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2016 թվականին, որպես բուժաշխատողների հմտությունների և գիտելիքների կատարելագործման միջոց, գործարկվել է 
«Շարունակական մասնագիտական զարգացման» (ՇՄԶ) համակարգը, որով բժիշկներից և դեղագետներից պահանջվում է 
կրեդիտներ վաստակել վերապատրաստման, գիտաժողովների, սեմինարների կամ գիտական աշխատությունների հրապարակման 
միջոցով: Այս ՇՄԶ համակարգը կարգավորվում է Առողջապահության նախարարի թիվ 20-Ն հրամանով:127 Տեսականորեն, 
հաստատությունների կողմից տրված լիցենզիաները պայմանավորված են բժիշկների և բուժքույրերի կողմից վաստակած 
հետկրթական ՇՄԶ կրեդիտներով: Այնուամենայնիվ, վերապատրաստման ծրագրերը չեն գնահատվում, դասավանդողները ցածր են 
վարձատրվում, իսկ դասընթացները միշտ չէ, որ համապատասխանում են ծառայությունների մատուցմանը:128 Առողջապահության 
կառավարման մարդկային ռեսուրսների ուղղորդման համար ազգային քաղաքականության անհրաժեշտություն կա, ներառյալ 
առողջապահության ոլորտում պաշտոնի նկարագրության վերաբերյալ ուղեցույցները` տարբեր հաստատություններում դերերի 
համապատասխանեցման համար:129 

Հայաստանում պետական   և մասնավոր բժշկական հաստատությունների լիցենզավորումն իրականացվում էբժշկական 
հաստատությունների համար` 1936-Ն որոշմամբ, իսկ ատամնաբուժարանների, պոլիկլինիկաների և ամբուլատորիաների համար՝ 
1275-Ն որոշմամբ:130  Այս ստանդարտները վերաբերում են սարքավորումների, անձնակազմի և ենթակառուցվածքների առումով 
ծառայության մատուցման կառուցվածքային պահանջներին: Այնուամենայնիվ, շուկա մուտք գործելուց հետո լիցենզիաները 
հազվադեպ են վերանայվում: Սա ոչ միտումնավոր կարող է բուժհաստատություններում լիցենզավորման չափանիշները 
չպահպանելու խթաններ առաջացնել:131 Կա նաև կանոնակարգի անհրաժեշտություն, որը կուղղորդի մասնավոր հատվածում 
որակի ստանդարտների մշտադիտարկումը և կիրարկումը, և կկանխի ֆինանսական խարդախությունները և այլ չարաշահումները 
նույնիսկ մասնավոր առողջապահական ծախսերի դեպքում: Առողջապահության ոլորտի մուտքերի և որակի բարելավման համար 
Հայաստանին անհրաժեշտ է զարգացնել և պահպանել առողջապահական հաստատություններում ենթակառուցվածքների և 
սարքավորումների գրանցամատյաններ: Էլեկտրոնային առողջության համակարգի մոդուլները կարող են հիմք հանդիսանալ 
պետական ֆինանսավորում ստացող բուժհաստատությունների շրջանում այս տեղեկատվությունը հավաքելու համար, ինչը 
ժամանակի ընթացքում հնարավոր է տարածել նաև այլ հաստատություններում:

Դոնորների կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի աջակցությամբ, Հայաստանը շարունակում է զգալի ներդրումներ կատարել 
պետական ԱԱՊ հաստատություններում և հիվանդանոցներում ենթակառուցվածքների բարելավման և ծառայությունների 
մատուցման համար անհրաժեշտ սարքավորումների տրամադրման գործում: Անհրաժեշտ կլինի ստեղծել նորացված պլան՝ 
պետական   հատվածի ֆիզիկական ենթակառուցվածքներում ապագա ներդրումները հիմնավորելու և մասնավոր հատվածում 
ներդրումների հաստատումներն ուղղորդելու համար՝ բնակչության առողջության պահպանման կանխատեսվող կարիքներին 
համապատասխան: Չնայած այդ ներդրումներին, Համաշխարհային բանկի կողմից վերջերս կատարված գնահատումը նշում 
է, որ երկրում պետական   առողջապահական հաստատությունների ենթակառուցվածքներն ու սարքավորումները հնացած են, 
հիմնականում սպասարկման ֆինանսավորման բացակայության պատճառով: Որոշ դեպքերում, հաստատության բյուջեի մինչև 
70 տոկոսը ծախսվում է աշխատավարձերի վրա, ինչը քիչ տեղ է թողնում ենթակառուցվածքների և սարքավորումների տեղական 
ներդրումների համար:132 Հայաստանն ունի համեմատաբար ուժեղ կարգավորիչ միջավայր դեղամիջոցների որակի համար: Դեղերի 
և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական   գիտական   կենտրոնը (ԴԲՏՓԳԿ) վերահսկում է դեղագործական արտադրանքի 
որակը և ունի ժամանակակից լաբորատոր սարքավորումներ, որոնք 2010 թ. դեկտեմբերին ստացել են որակի կառավարման 
ISO 90001-2008:

2017 թվականին ԱՆ-ն բժիշկներին հանձնարարեց մշակել կլինիկական ուղեցույցներ՝ համաշխարհային լավագույն 
փորձի գրականության ամփոփումների հիման վրա: Այնուամենայնիվ, ԱՆ-ը կամ որևէ այլ գերատեսչություն չի ստուգել 
մշակված ուղեցույցների որակը: Բացի այդ, ծառայությունների կլինիկական չափորոշիչներին համապատասխանությունը 
կանոնավոր կերպով չի մշտադիտարկվում: Նախարարի 2014թ. թիվ 37-Ա հրամանով նախատեսվում էր կանոնակարգ՝ 
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պետական   ֆինանսավորմամբ ստացիոնար բուժծառայությունների որակի վերահսկման խմբերի ստեղծման համար: Ավելին, 
ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ ընտրված ԱԱՊ բուժհաստատություններում ստեղծվեցին 
որակի վերահսկման հանձնաժողովներ` մի շարք ցուցանիշների հիման վրա որակը բարելավելու համար: Դոնորների կողմից 
ֆինանսավորվող այլ ծրագրեր, ներառյալ Համաշխարհային բանկի Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման 
նախագիծը, փորձել են ինստիտուցիոնալացնել ծառայությունների մատուցման որակի ապահովման մեխանիզմները: 
Այնուամենայնիվ, վերջերս կատարված ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ հաստատությունների միայն 27 տոկոսն 
ունի որևէ համակարգ ծառայությունների որակի բացերը կանոնավորապես պարզելու և լուծելու համար:133 Նախկինում 
դեղատոմսի դուրսգրման գործելակերպերը չեն կարգավորվել կամ մշտադիտարկվել: Այնուամենայնիվ, 2019 թվականից 
ի վեր կառավարությունը կանոնակարգ է ներդրել որոշ դեղամիջոցների, ներառյալ հակաբիոտիկների և թմրամիջոցների 
դուրսգրման գործելակերպերի կառավարման համար: 

3.4 ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏԸ 

Թավշյա հեղափոխությունից հետո կառավարման բարելավման և մարդկային կապիտալի ստեղծման ուղղությամբ կառավարման 
վերահաստատված հանձնառությունը  առողջապահական համակարգի բարեփոխումներին իրականացման հնարավորություն 
տվեց: Այնուամենայնիվ, COVID-19 համավարակը կտրուկ փոփոխեց քաղաքական օրակարգը դեպի վիրուսի տարածումը 
վերահսկող, առողջապահական համակարգի արձագանքը ուժեղացնող, տնային տնտեսությունների բարօրությունը պաշտպանող 
և բիզնեսի աճին աջակցող քաղաքականություն: Բացի այդ, COVID-19 համավարակի պատճառով, կանխատեսվում է մինչև 
2020 թվականին տնտեսության անկում 2,8 տոկոսով, այնուհետև՝ 4,9 տոկոսով աճ մինչև 2021 թվականը: Ըստ էության, 
բարեփոխումների առաջխաղացման հնարավորությունը կսահմանափակվի պետական   ծախսերի հնարավորությամբ: 2017 թ.-ին 
հարկաբյուջետային խմբավորման ջանքերի գործադրումից հետո կիրարկվող ծախսերի զսպումը միջնաժամկետ հատվածում 
ենթադրում է կայուն հատկացումների հեռանկար տարբեր ոլորտներում: Վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում 
Հայաստանը զգալիորեն ավելացրել է պետական   ծախսերի հարկաբյուջետային հնարավորությունները՝ հարկային եկամուտների 
ավելացման շնորհիվ: Այնուամենայնիվ, մեծ ոչ ֆորմալ ոլորտը և աշխատուժի նվազումը կսահմանափակեն եկամուտների 
հավաքագրման հնարավոր տարբերակները՝ կարճաժամկետ և միջնաժամկետ հեռանկարում առողջապահական բարեփոխումների 
ֆինանսավորման համար: 

Նախավճարված պետական   աղբյուրներից ֆինանսավորումը ցածր է՝ ընթացիկ առողջապահական ծախսերի 16,5 տոկոս՝ 
տարածաշրջանում միջինում 77 տոկոսի համեմատ: Առողջապահության ֆինանսավորման բեռը հիմնականում կրում են տնային 
տնտեսությունները, ինչը էապես սահմանափակում է երրորդ կողմի գնորդի հնարավոր ազդեցությունը մատակարարի վարքագծի 
վրա: Առողջապահության ոլորտում ներդրումներ կատարելը գերակա ոլորտ չէ պետբյուջեում, չնայած առողջապահական 
ոլորտում կլանման մեծ կարողություններին: Այնուամենայնիվ, կան առողջապահական ոչ արդյունավետ ծախսերի նշաններ: 
Համաշխարհային բանկի գնահատականներով՝ առողջապահության ոլորտի ծախսերի արդյունավետության բարելավման շնորհիվ 
հնարավոր է խնայել մեկ շնչի հաշվով 7,24 դոլար: Ֆինանսական հոսքերի մասնատումը հանգեցնում է նաև առողջապահության 
անարդյունավետության: Հանրային առողջապահության ֆինանսավորումը համախմբված է ՊԱԳ-ում, սակայն պետական   
հատվածի մի շարք աշխատողների համար  հատկացումները են կատարվում  մի շարք ապահովագրական ընկերություններին: Կան 
նաև տարբեր խմբերի համար ծախսերի սահմանաչափեր՝ վերաբաշխման սահմանափակումներով: Վերջապես, կան գործատուի 
կողմից սուբսիդավորվող բազմաթիվ սխեմաներ` կամավոր ներդրումների առանձին խմբավորումներով: Այս մասնատումը 
սահմանափակում է խմբավորված ռիսկի միջոցով սոցիալական արդարության բարելավման հնարավորությունները և հանգեցնում 
անարդյունավետության` կրկնակի վարչական ծախսերի պատճառով:
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Ծառայությունների մատուցման պատրաստակամության ապահովումը, ներառյալ մուտքերի համարժեք մատակարարումը և 
համապատասխան կլինիկական ցուցումներին համապատասխանությունը, նախապայման է Հայաստանում գնումների միջոցով 
որակի ապահովման իրականացման համար: 1990-ականներից ի վեր Հայաստանը ներդրումներ է կատարել ծառայությունների 
մատուցման արդիականացման և օպտիմալացման համար: Այնուամենայնիվ, կա որակյալ բուժաշխատողների պակաս արտագաղթի 
հետևանքով` ոչ մրցակցային աշխատավարձերի պատճառով: Ավելին, Երևանում բուժաշխատողների բաշխվածության խտությունը 
գերազանցում է առաջարկը բուժաշխատողների պակաս ունեցող մարզերում: Հայաստանում ուժեղ կարգավորիչ միջավայրը 
հատկապես կարևոր է` հաշվի առնելով մասնավոր մատակարարների դերը ծառայության մատուցման ոլորտում և ԳԿՎ-ների 
բարձր մակարդակը, որոնց հատկացման վրա չի կարող էապես ազդել երրորդ կողմի գնորդը: Անհրաժեշտ է բարելավել մուտքը 
շուկա բժիշկների լիցենզավորման միջոցով և ապահովել մատակարարի կարողունակությունը բուժաշխատողների շարունակական 
կրթության մասին կանոնակարգերի կիրառմամբ: Հայաստանում բուժծառայությունների որակի կառավարումը կշահի նաև 
բուժհաստատություններում ենթակառուցվածքների և սարքավորումների վիճակի վերաբերյալ համախմբված տեղեկատվության, 
ուղեցույցների որակի պարբերական մշտադիտարկման և մատակարարների կողմից այդ չափորոշիչների կատարման շնորհիվ: 
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Համաշխարհային մակարդակում տարբեր երկրներում նկատվում են էական տատանումներ` ՀԱԾ-ի դյուրացման նպատակին 
համապատասխան գնումների մեխանիզմները բարեփոխելու ուղղությամբ ընդունված քաղաքականություններում: 

Մասամբ, այս փոփոխության վրա ազդում է ընտրված ուղուց կախվածությունը: Համատեքստերի նախնական պայմանները 
հիմնավորել են երկրների կողմից իրականացվող այն քաղաքականությունները, որոնք հետագայում դրանք սահմանափակել են 
հատուկ հետագծերում:134 Հետևաբար, անցյալում իրականացված գործողությունները սահմանափակում են ներկայի համար 
քաղաքականության իրագործելի տարբերակները: Արդյունքում, քաղաքականության գործիքակազմերը չեն կարող տեղափոխվել 
մեկ երկրից մյուսը՝ առանց մանրամասն դիտարկման: 

Դիտարկելով Հայաստանում գնումների բարեփոխումների համար գլոբալ դասերը՝ մենք շեշտը դրել ենք այն երկրների 
փորձառության վրա, որոնք ունեն նմանատիպ քաղաքական պատմություն, կամ, որոնք այդ բարեփոխումների իրականացման 
ընթացքում բախվել են նույն մակրոֆիսկալ սահմանափակումներին: Այս երկրներից շատերը զարգացող տնտեսություններ կամ 
հետխորհրդային պետություններ են: Որոշ դեպքերում մենք ընդգծոել ենք նշանակալի հաջողությունը կամ ձախողումը՝ չնայած 
համատեքստի տարբերություններին, եթե այդ փորձառությունները ցույց են տվել կարևոր սկզբունքներ՝ գնումների ոլորտի 
բարեփոխումների օպտիմալ ձևավորման և իրականացման համար: Մենք նաև մեր զեկույցի մեջ ընտրողաբար անդրադարձել 
ենք նախորդ գլխում նկարագրված Հայաստանում ռազմավարական գնումների խոչընդոտների վրա:

4.1 ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

Մինչ այժմ Հայաստանը մարտահրավերների է բախվել գնումների նպատակների հստակ սահմանման, ՊԱԳ-ի, ԱՆ-ի և 
մասնավոր ապահովագրողների միջև համապատասխան դերերի հստակ տարանջատման ապահովման, և ԱՐՄԵԴ համակարգի 
հիման վրա գնումների մասին որոշումներ կայացնելու ուղղությամբ: Ի հակադրություն, ռազմավարական գնումները 
պահանջում են հստակ նպատակներ, հիմնական դերակատարների միջև համակարգում և որոշումների կայացման հստակ 
կանոններ:135 Կառավարման բարեփոխումները, որոնք վերակազմակերպում են ինստիտուցիոնալ մեխանիզմները, կփոխեն 
ծառայություններն ու առողջապահական համակարգի դերակատարների ծախսերը: Նման առաջարկները կարող են առաջացնել 
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դիմադրություն կամ որոշում կայացնելու իրավունքի լոբբինգ: Առողջապահության ոլորտի քաղաքականություն մշակողները պետք 
է կանխեն որոշ դերակատարների կողմից որոշումների կայացման տարածքի բռնազավթումը և ապահովեն, որ ինստիտուցիոնալ 
մեխանիզմները ներառեն դերակատարների միջև համագործակցության խթաններ: Այս քաղաքական բարդությունների արդյունքում 
ռազմավարական գնումների համար օպտիմալ կառավարման մեխանիզմների սահմանումը կարող է խնդրահարույց լինել:

4.1.1 ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՁԵՎԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

Բարեփոխումների նպատակների ձևակերպումը քաղաքականություն մշակողներին հնարավորություն է տալիս տարբեր դերակատարներին 
համակարգված ուղղորդել դեպի այդ նպատակները: Իդեալական տարբերակում այս նպատակները պետք է կապված լինեն որակյալ 
առողջապահական ծառայությունների հասանելիության հիմնախնդիրների լուծման հետ, եթե վերջնական նպատակը ՀԱԾ-ի հասնելն է: 
Այս նպատակները կարող են նաև հիմք հանդիսանալ բարեփոխումների հաջողության գնահատման համակարգի համար: 

Ե՞րբ 

Իդեալական տարբերակում, առողջապահական մարմինները պետք է սահմանեն առողջապահական համակարգի 
առաջնահերթությունները մինչև բարեփոխումների մեկնարկը: Այս առաջնահերթությունները օբյեկտիվ չափանիշներ 
են տրամադրում որոշելու համար, թե ինչ փոփոխություններ են անհրաժեշտ գնումների մեխանիզմներում ընթացիկ 
առողջապահական խնդիրների լուծման համար: Այնուամենայնիվ, ռազմավարական գնումներին անցումը հաճախ աստիճանական 
է, և երկրները պետք է ունենան առողջապահական համակարգում ի հայտ եկող մարտահրավերներին զուգահեռ իրենց 
նպատակները վերանայելու և թարմացնելու մեխանիզմներ։ 

ՆԵՐԴԻՐ 8 • ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՆԳԵՑՆՈՂ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺԸ. ԹԱԻԼԱՆԴԻ 

ՕՐԻՆԱԿԸ

1997 թվականին Թաիլանդում նոր սահմանադրության ընդունումից հետո Թաքսին Շինավատրան հիմնեց «Թայ Ռաք Թայ» 
կուսակցությունը: Նա իր նախընտրական քարոզարշավը կառուցեց մի քանի խոստումների շուրջ, որոնք վերաբերում էին Թաիլանդի 
աղքատ գյուղական բնակչության կարիքներին, սոցիալ-տնտեսական մի խմբի, որը տասնամյակներ շարունակ անտեսված էր և կարևոր 
ընտրող բլոկ էր հանդիսանում: Նախապատրաստական ժողովի ժամանակ նա հանդիպեց առողջապահության ոլորտի ղեկավար օղակի 
տեխնոկրատների մի խմբի հետ, որոնք տասնամյակներ շարունակ հանձն էին առել առողջապահական ծառայությունների հասանելիության 
բարելավումը: Նրանք առաջ քաշեցին առողջապահական համընդհանուր ծածկույթի գաղափարը: Նա օգտագործեց այս գաղափարը որպես 
իր քարոզարշավի հիմնական թեմա: «Թայ Ռաք Թայ» կուսակցության 2001 թվականի նախընտրական կարգախոսը համարձակորեն 
հայտարարում էր. «30 Բատը բուժում է բոլոր հիվանդությունները»: Նրա կուսակցությունը համոզիչ հաղթանակ տարավ, և 2001-ին 
նա դարձավ վարչապետ:

Թաքսինի կողմից պաշտոնը ստանձնելուց հետո քիչ անց ներդրվեց 30 Բաթի սխեման, որի համաձայն պետական բժշկական 
հաստատությունից օգտվողը մեկ այցելության համար վճարում էր առավելագույնը 30 Բաթ (1 ԱՄՆ դոլարից պակաս): Հիմնական 
նպատակը առողջապահության ոլորտի՝ ֆինանսական ռիսկերից պաշտպանվածության ընդլայնումն էր: Այս նպատակին հասնելու 
համար, սխեմայի ինստիտուցիոնալ առանձնահատկություններից մեկը առողջապահական ծառայությունների մատուցման և գնումների 
տարանջատումն էր, քանզի առողջապահական համակարգում այս մոդելի օգտակարությունը որակի և արդյունավետության բարձրացման 
համար հիմնավորված էր միջազգային փորձով: Առողջապահության նախարարությունը պատասխանատու էր առողջապահական 
ծառայություններ մատուցելու համար, իսկ նոր անկախ հաստատությունը՝ Ազգային առողջապահության անվտանգության ծառայությունը, 
ղեկավարում և գործարկում էր համընդհանուր ծածկույթի սխեման:
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Բարեփոխումների նպատակները կարող են բխել քաղաքական ղեկավարներից, ինչպես Թաիլանդի 30 Բաթ սխեմայում 
(Ներդիր 8 )։136 Երբ կարիքները ներկայացվում են քաղաքական գործիչներին, լուծումները կարող են արտահայտվել որպես 
քաղաքական խոստումներ՝ քաղաքական հատուցման ակնկալիքով:137 Այլ դեպքերում, բարեփոխումների նպատակները սահմանում 
են տեխնոկրատները՝ հետագա աջակցություն ստանալով քաղաքական առաջնորդներից:138 Քաղաքական փոխանակման համար 
էական նշանակություն ունի ռազմավարական գնումների նպատակների ներառումը ընտրողների համար տեսանելի խնդիրների 
շրջանակում: 

Ինչպե՞ս ինստիտուցիոնալացնել այս գործառույթը 

Նպատակները հաճախ արտացոլվում են կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները նկարագրող իրավական 
փաստաթղթերում, սակայն այդ փաստաթղթերը կարող են բաց թողնել քաղաքականության լուծումների ավելի տեխնիկական 
բնույթի խնդիրներ: Հիմնավորող փաստաթղթերը կողմերին պարտավորեցնում են սահմանել քաղաքականության տեխնիկական 
մանրամասները, ներառյալ այն մեխանիզմները, որոնց միջոցով նպատակներն իրագործվելու են փոփոխության տեսությունում 
(Ներդիր 9)։139

4.1.2 ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ 

Երբ առողջապահական ծառայութունների գնումներին մասնակցում են բազմակի դերակատարներ, անչափ կարևոր է գնումների 
հստակության համար սահմանել ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներ: Այս ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների միջոցով կսահմանվեն 
նրանց չհամընկնող առաջադրանքները և կվերացվեն հակասությունները իրավական փաստաթղթերում: Համապատասխան դերերը 
կհեշտացնեն փոխադարձ պատասխանատվությունը, կնպաստեն համագործակցությանը, կսահմանեն զսպումներ և հաշվեկշիռներ 
և կանդրադառնան շահերի բախմանը: 
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Փոփոխության տեսությունը նկարագրում է, թե ինչպես միջամտությունը որոշակի արդյունքների կհանգեցնի՝ տվյալ համատեքստում 
գործողությունների տրամաբանական հաջորդականության միջոցով: Այն ձևակերպում է միջամտության շրջանակներում փոփոխությունների 
գործընթացը, նկարագրում է միջամտության գործողությունները համապատասխան արդյունքների հետ կապող իրադարձությունների 
հաջորդականությունը և հստակեցնում ենթադրություններն ու պայմանները, որոնք անհրաժեշտ են փոփոխություն կատարելու համար: 
Փոփոխության տեսությունը հատկապես օգտակար է հարմարվողական սոցիալական համակարգում բարդ միջամտության մասին մտածելու 
համար, երբ հետագայում կարող են լինել քաղաքականության փոփոխությունների բարդ արձագանքներ:

Քաղաքականության ձևավորման փուլում քաղաքականություն մշակողները կարող են փոփոխությունների տեսությունն օգտագործել 
որպես քաղաքականության գործիք՝ նպատակներին համապատասխանեցված լինելը ապահովելու համար: Փոփոխության տեսությունը 
նաև կարող է դյուրացնել երկխոսությունը շահագրգիռ կողմերի միջև: Համատեղ մշակման այսպիսի գործընթացը կարող է ամրապնդել 
վստահությունը և սեփականությունը քաղաքականության նկատմամբ: Չափազանց կարևոր է, որ փոփոխության տեսության մշակումը 
առաջնորդեն տեղի փորձագետները, հաշվի առնելով տեղական համատեքստի նրանց իմացությունը՝ անհրաժեշտության դեպքում արտաքին 
փորձագետների փորձառության և մասնագիտական գիտելիքի հիման վրա: 
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Հաճախ, ինչպես դա եղավ Հարավային Կորեայում, Էստոնիայում կամ Թաիլանդում, ստեղծվում են գնումներով զբաղվող 
նոր գործակալություններ: Կորեայում 2000 թ.-ին Առողջության ապահովագրության ազգային օրենքը ստեղծեց 
Առողջության ապահովագրության ազգային ծառայությունը (ԱԱԱԾ) և Առողջության ապահովագրության ստուգման և 
գնահատման ծառայությունը (ԱԱՍԳ)՝ փոխլրացնող, բայց չհամընկնող գործառույթներով (Գծապատկեր 14), և վերահսկիչ 
դերակատարություն սահմանվեց Առողջապահության և բարեկեցության նախարարության համար: ԱԱՍԳ-ն հավատարմագրում 
է մատակարարողներին և վերահսկում է ծառայությունների համապատասխանությունը չափանիշներին, մինչդեռ ԱԱԱԾ–ը 
ղեկավարում է եկամուտների հավաքագրումը և հայտերի մշակումը:

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 14 • Հարավային Կորեայում գնումների գործընթացում ներգրավված հաստատություններ 

• Ապահովագրվածների
իրավունակության ստուգում 

• Ապահովագրավճարի 
գանձում

• Բուժծառայության վճարների 
փոխհատուցում 

• Բժշկական հայտերի ստուգում
• Բժշկական ծառայությունների 

գնահատում 
• Ծառայությունների կանոնների և 

չափորոշիչների սահմանում 

Առողջության 
ապահովագրութ

յան ազգային 
ծառայություն

Առողջության 
ապահովագրության 

վերանայման և 
գնահատման 
ծառայություն

Առողջապահության 
և բարեկեցության 
նախարարություն

Աղբյուրը՝ Կորեայի Առողջության ապահովագրության ազգային ծառայություն

Ե՞րբ

Ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների սահմանումը պետք է կատարվի գնումների նպատակների սահմանումից հետո: Գնումների 
մեխանիզմները նաև պետք է վերանայվեն երկրների՝ փորձի հիման վրա սովորելուն զուգահեռ: Կարևոր բարեփոխումները, 
որոնք կտրուկ փոխում են որոշումների իրավունքները և ինքնավարությունը, կարող են բախվել դիմադրության հետ: Միևնույն 
ժամանակ, գործառույթների օպտիմալ բաշխումը հետաձգող աստիճանական բարելավումները կարող են կանգ առնել ճանապարհի 
կեսին կամ բռնագրավվել որոշ կողմերի կողմից: Կարևոր է նաև, որ ինստիտուցիոնալ մեխանիզմները համահունչ լինեն 
պետական ֆինանսների կառավարման (ՊՖԿ) համակարգում միջոցների հոսքին:140

Ո՞վ 

Ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների սահմանումը ազգային կառավարությունների գործառույթն է: Անհրաժեշտ է դիմել 
առողջապահության ֆինանսավորման և վարչարարության փորձագետներին՝ սահմանված նպատակներին համապատասխան 
գնումների ենթաառաջադրանքները նույնականացնելու համար: Անհրաժեշտ է նաև տեխնիկական ներդրում՝ առաջարկվող 
ռազմավարական գնումների մեխանիզմները հիմնավորող որոշումների իրավունքի սահմանման հարցում: Իրավաբանական 
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խորհրդատուների դերը նաև ապահովելն է, որ դերերն ու պարտականությունները սահմանող փաստաթղթերը համապատասխանեն 
գործող օրենսդրությանը:

Ինչպե՞ս ինստիտուցիոնալացնել այս գործառույթը 
Ինստիտուցիոնալ մեխանիզմները հաստատվում են իրավական փաստաթղթերով: Այնուամենայնիվ, երբ գործառույթները թողնվում 
են Առողջապահության նախարարության և հարակից գործակալությունների ենթակայության տակ, գործառնական ձեռնարկը կարող 
է բավարար լինել: Պաշտոնական իրավական փաստաթղթերի և դերերի ոչ պատշաճ բաշխումը կարող են հանգեցնել որոշումների 
կայացման հնարավորությունների ազդեցիկ դերակատարների կողմից բռնագրավմանը: Նոր մեխանիզմների կիրառումն կախված է 
օրենքի կարգավիճակից, իրավական տեքստերի որակից և համաձայնեցված նպատակների իրականացմանը նպաստող դրույթների 
արդյունավետությունից: Ներդիր 10-ում մենք քննարկում ենք Էստոնիայում Առողջության ապահովագրության հիմնադրամի 
ստեղծումն ապահովող իրավական ակտով սահմանված գնումների հստակ մանդատից քաղված դասերը:141
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Էստոնիայի Առողջության ապահովագրության հիմնադրամի մասին օրենքը օգտակար պատկեր է ներկայացնում առողջության 
ապահովագրության գնումների ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի վերաբերյալ: Պետական օրենսդրությամբ 2001թ. կառավարությունը 
Հիմնադրամին իրավաբանական կարգավիճակ է հատկացրել: Հիմնադրամը պատասխանատվություն է կրում իր գործողությունների և 
ակտիվների օգտագործման համար, սակայն պատասխանատվություն չի կրում պետության գործունեության համար: Ընդհակառակը, 
պետությունը կարող է պատասխանատվություն կրել Հիմնադրամի ցածր կատարողականի համար,երբ այն տեղի է ունեցել պետության 
կողմից իր պարտավորությունների չկատարման պատճառով: Այն կարող է պատասխանատվություն կրել, օրինակ, եթե Հիմնադրամի 
օրինական պահուստը բավարար չէ, եթե կառավարությունը թերի է ֆինանսավորում Հիմնադրամը, կամ եթե կառավարության կողմից 
ընդունված փոխհատուցման դրույքները չափազանց ցածր են: Հիմնադրամը չի կարող սնանկ ճանաչվել, քանի որ վարկային շուկայում 
նրա իրավունքները սահմանափակ են՝ բիզնեսի ռիսկային ռազմավարությունները  կանխելու համար: Սա Հիմնադրամի հիմնական 
առաքելությունից ցանկացած տեսակի շեղում կանխող դրույթի օրինակ է: 

Հիմնադրամի բարձրագույն մարմինը նրա վերահսկիչ խորհուրդն է: Նրա հիմնական մանդատն է Հիմնադրամի հիմնական առաքելությանը 
կառավարման խորհրդի հաշվետվողականության ու համապատասխանության ապահովումը: Այն իրավունք ունի վարձել, աշխատանքից 
ազատել, հետաքննել կամ այլ իրավական գործողություններ ձեռնարկել ղեկավար կազմի նկատմամբ: Հիմնադրամի գործունեության 
համար շատ կարևոր բազմաթիվ որոշումներ պետք է հաստատվեն վերահսկիչ խորհրդի կողմից: Վերահսկիչ խորհուրդը նախագահում 
է առողջապահության նախարարը։ Այն ունի ևս հինգ անդամ, այդ թվում՝ ֆինանսների նախարարը, գործատուների համադաշնության 
երկու ներկայացուցիչ, արհմիությունների համադաշնության մեկ ներկայացուցիչ և հաշմանդամություն ունեցող անձանց պալատի 
մեկ ներկայացուցիչ: Վերջին չորս անդամների իրավունակության խիստ պայմաններ կան, որպեսզի կանխվի որևէ շահերի բախում։ 
Վեռջիններս վարձատրվում են կառավարության կողմից: Վերահսկիչ խորհուրդը հանդիպում է առնվազն երեք ամիսը մեկ:

Հիմնադրամի առօրյա գործունեության համար պատասխանատու մարմինը կառավարման խորհուրդն է: Այն հանդիպում է առնվազն 
ամիսը մեկ անգամ և ունի երեքից յոթ անդամ, որոնցից մեկը նախագահն է: Նրանց մանդատը տրվում է հինգ տարով: Նախագահը 
նշանակվում է վերահսկիչ խորհրդի կողմից` հասարակական և մրցակցային ընտրության գործընթացի հիման վրա: Նա հիմնադրամի 
տնօրենն ու օրինական ներկայացուցիչն է: Այնուհետև նախագահը կազմում է կառավարման խորհուրդը: Կառավարման խորհրդի և նրա 
նախագահի իրավասությունները հստակ սահմանված են և վերաբերում են առողջության ապահովագրության հիմնադրամին վերաբերող 
բոլոր հարցերը ղեկավարելու կարողությանը՝ ներառյալ զարգացման պլանի և բյուջեի պատրաստումը, որը պետք է հաստատվի վերահսկիչ 
խորհրդի կողմից, աշխատանքի ընդունման, ինչպես նաև կառավարման և հաշվապահության գործառույթները:

Օրենքը նաև սահմանում է Հիմնադրամի ակտիվները, դրանց ծագումը, բաշխումը՝ ներառյալ շահույթները, պահուստների կանոնները և 
բյուջետային պարտավորությունները: Հիմնադրամի բյուջեն պետք է հաստատվի Էստոնիայի խորհրդարանի կողմից: Հստակ սահմանված 
են հաշվապահական հաշվառման, եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունների և աուդիտների մասով պարտականությունները: 
Օրենքի մեկ գլուխ նվիրված է հիմնադրամի տվյալների բազային: Բացի օրենքից, Հիմնադրամն ունի կանոնադրություն, որը սահմանում 
է պարտավորությունները առավել մանրամասն եղանակով:
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Որո՞նք են առանցքային տեխնիկական խնդիրները

ՀԱԾ համար էական նշանակություն ունի գնումներ կատարող մարմինների թիվը: Բազմաթիվ գնորդներ ունեցող երկրները, 
որոնք ձգտում են խթանել ՀԱԾ-ի՝ հավասարաչափ հասանելիությունը նպատակը, հաճախ իրականացնում են ռիսկերի 
համահավասարեցման մեխանիզմներ: Այս իրավիճակներում ապահովագրողները, ովքեր ունեն բարձր ռիսկ ունեցող 
բաժանորդների ավելի մեծ բաժին, ստանում են ըստ ռիսկի ճշգրտման ավելի մեծ վճար, քան այն ապահովագրողները, որոնք 
ունեն ավելի ցածր ռիսկի բաժանորդների մեծ մասնաբաժին: Ռիսկերի ճշգրտմամբ համահավասարեցման այս վճարները 
նախատեսում են ավելի բարձր ապահովագրավճարների անհրաժեշտությունը ավելի բարձր ռիսկի խմբում գտնվող անձանց 
համար:142 Այնուամենայնիվ, վերաբաշխման միջոցով սոցիալական արդարության հասնելը հասարակ տեխնիկական խնդիր չէ 
նույնիսկ ուժեղ կարգավորիչ դաշտ և վերլուծական առաջատար հնարավորություններ ունեցող երկրներում, ինչպես նկարագրված 
է ստորև ներկայացված Նիդերլանդների օրինակում:

2006 թ.-ի բարեփոխմամբ՝ Նիդերլանդներում կարգավորվող մրցակցության պայմաններում ստեղծվեց մասնավոր 
ապահովագրական շուկա: Բոլոր բնակիչները պարտավոր են ունենալ ապահովագրական պոլիս, որն ընդգրկում է 
ծառայությունների փաթեթը: Ապահովագրողները պետք է ընդունեն բոլոր դիմողներին, ովքեր վճարում են համայնքի կողմից 
գնահատված ապահովագրավճարը իրենց ընտրած ապահովագրողին:143 Եկամտից կախված գումար է գանձվում գործատուների 
աշխատավարձային ֆոնդից և տեղակայվում ազգային հիմնադրամում: Ավելի ցածր եկամուտ ունեցող մարդիկ ստանում են 
հարկային սուբսիդիաներ, և հասանելի է լրացուցիչ մասնավոր ապահովագրությունը: Ազգային հիմնադրամի ռեսուրսները 
ապահովագրողներին հատկացվում են ըստ ռիսկերի ճշգրտման բանաձևի, որը կոչված է վերացնելու ռիսկերի ընտրության 
խթանները՝ խուսափելով բարձր ծախսեր պահանջով ապահովագվածներից: Առողջության ապահովագրողները և մատակարարները 
ավելի շատ բանակցում են գների, ծավալի և ծառայությունների որակի վերաբերյալ: Չնայած ռիսկերի ճշգրտման առավել բարդ 
բանաձևի առկայությանը, որը հաշվառում է ախտորոշմանու  բուժսպասարկման ծառայությունների օգտագործման պատմությունը 
ևնախկին առողջապահական ծախսերը, ապահովագրողները շարունակում են զգալի ֆինանսական կորուստներ կրել քրոնիկ 
հիվանդների ապահովագրության պատճառով: Ռիսկի բանաձևը լիարժեք չի փոխհատուցում բարձր ռիսկային սպառողների 
համար, և յուրաքանչյուր մեծահասակի հաշվով միջին կորուստը մնում է բավականին բարձր:144 

Երկրները կարող են նաև բազմաթիվ գնումների գործակալություններ ունենալ՝ հատկացումները հարմարեցնելու համար 
առողջապահական կարիքների տարածքային տարբերություններին, որոնց արձագանքելը ՀԱԾ նպատակներից է: Օրինակ՝ 
Կանադայում գնումների ապակենտրոնացումը դեպի մարզային իշխանություններ կապված էր տեղական կարիքներին 
արձագանքման բարելավման նպատակի հետ: Այնուամենայնիվ, ապակենտրոնացումը կարող է բացասաբար անդրադառնալ երկրի 
ներսում ռեսուրսների արդար բաշխման վրա, եթե որոշ տարածաշրջաններ ավելի բարգավաճ են, քան մյուսները: Ի պատասխան՝ 
այն երկրները, որոնք նպատակ ունեն բարելավել սոցիալական արդարությունը, չնայած ապակենտրոնացված մեխանիզմներին, 
հաճախ միջոցներ են ձեռնարկում վերաբաշխման համար:145 Բազմաթիվ գնորդ գործակալություններ ունեցող այլ երկրներում 
ապակենտրոնացված միավորները կարող են սահմանվել ըստ զբաղվածության կարգավիճակի, այլ ոչ թե աշխարհագրության: 
Հասարակ օրինաչափություն է քաղաքացիական ծառայողների, պաշտոնական մասնավոր հատվածի աշխատողների, 
ինքնազբաղվածների և աղքատների համար առանձին ապահովագրական սխեմաների առկայությունը: Կառավարությունը հաճախ 
ֆինանսավորում է ապահովագրությունը աղքատ բնակչության համար, ովքեր միջինում հակված են ավելի հաճախ հիվանդանալու: 
Այս մասնատման արդյունքն այն է, որ լավ ռիսկը չի համախմբվում վատի հետ, ինչը հանգեցնում է պետության համար բարձր 
հարկաբյուջետային բեռի:146 
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Մրցակցությունը կարող է նաև մոտիվացնել երկրներին ընդունել բազմաթիվ մրցակից գնորդների մոդելներներ, ինչպես Միացյալ 
Նահանգներում և Նիդեռլանդներում: Դա կարող է պայմանավորված լինել այն մտավախությամբ, որ մենաշնորհ ունեցող 
գնումների գործակալությունը կունենա արդյունավետ և նորարարական լինելու սահմանափակ խթաններ: Հաշվի առնելով 
չկարգավորված մրցակցությունը՝ ապահովագրողները կամ գնորդները գանձում են ըստ ռիսկի ճշգրտված ապահովագրավճարներ, 
իսկ այն մարդիկ ովքեր ունեն առողջապահական կարիքներ և որոնց սպասարկումը թանկ է, կարող են դուրս մղվել 
շուկայից:147 ԱՄՆ-ում և Նիդեռլանդներում ապահովագրողները մրցակցում են առողջության պլանների գնի և որակի շուրջ, 
որպեսզի կարողանան ավելի բարձր գին գանձել առողջության ապահովագրության ավելի գրավիչ արտադրանքի համար: Երկու 
համակարգերում էլ ռիսկերի ճշգրտման մոդելները հիմնվում են ժողովրդագրական և օգտագործման վերաբերյալ տեղեկատվության 
վրա՝ կանխատեսելի ծախսերի փոքր մասի փոփոխության ճշգրտման համար: Այնուամենայնիվ, առողջ մարդիկ շարունակել են 
չներգրավվել՝ չնայած ռիսկերի գնահատմանը և ճշգրտմանը,: Գնորդների միջև մրցակցությունը նաև առաջացնում է ծախսեր մի 
քանի մակարդակներում՝ կարգավորողի մակարդակով, գնումների գործակալություններում (օր.՝ մարքեթինգ), առողջապահական 
հաստատություններում (օրինակ՝ հաշվետվությունների և կառավարման համակարգերի կրկնօրինակում) և տնային 
տնտեսություններում (օրինակ՝ լավագույն տարբերակի որոնման ծախսեր): Տնտեսական համագործակցության և զարգացման 
կազմակերպության (ՏՀԶԿ) ամբողջ տարածքում առողջության մասնավոր ապահովագրության սխեմաների վարչական ծախսերը 
տատանվում են Ավստրալիայում ծախսերի 9 տոկոսից մինչև Միացյալ Թագավորությունում 30 տոկոս: Ի հակադրություն, 
պետական   ծրագրերում վարչական ծախսերը ներկայացնում են ցանկացած երկրում առողջության ծախսերի առավելագույնը 9 
տոկոսը (Գծապատկեր 15):148 1998 թվականից հետո առողջության ապահովագրության բազմաթիվ հիմնադրամների միավորումը 
Հարավային Կորեայում հանգեցրեց առողջության ապահովագրության համակարգի վարչական ծախսերի մասնաբաժնի իջեցմանը՝ 
1996 թվականի 7,87 տոկոսից մինչև 2008 թվականի 2,38 տոկոս:149 

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 15 • Վարչական ծախսերը՝ որպես սխեմայի ընդհանուր առողջապահական ծախսերի մաս ՏՀԶԿ-
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Իսպանիա

Միացյալ Թագավորություն

Austria

Իսրայել(2012)

Մեքսիկա

Ֆրանսիա

Բելգիա

Իռլանդիա

Պորտուգալիա

Շվեյցարիա

Հունաստան

Սլովենիա

Կանադա

Նիդերլանդներ

Կորեա

Միացյալ Նահանգներ 

Ավստրալիա (2013)

Աղբյուրը՝ Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն
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Փոքր երկրների համար կա մի քանի հիմնավոր փաստարկ՝ ընդդեմ մեկից ավելի գնումների գործակալությունների: Մեկ 
միասնական հաստատության ներսում գնումների կարողությունների կենտրոնացումը կկանխի փոքր խմբավորումների 
մասնատումը, երկրին թույլ կտա կառուցել տեխնիկական փորձառության կրիտիկական զանգված և տարածել գնումների 
գործակալության գործարկման ֆիքսված արժեքը ամբողջ բնակչության վրա: Այս համատեքստում մասնավոր ապահովագրողները 
կարող են ծածկույթ ապահովել այն ծախսերի համար, որոնք ներառված չեն հիմնական փաթեթի մեջ՝ համաձայն ՏՀԶԿ մի 
շարք երկրներում իրականացվող լավ գործելակերպերի: Կանադայի դեպքում, մարզային կանոնակարգերը չեն քաջալերում 
առողջության մասնավոր ապահովագրողներին ներառելու հանրային տարբերակի ներքո հասանելի ծառայությունները, 
դրա փոխարեն ծածկում են ծախսերը, որոնք կապված են այնպիսի ծառայությունների հետ, ինչպիսիք են դեղատոմսով բաց 
թողնվող դեղորայքը, ատամնաբուժական ծառայությունները կամ հիվանդանոցային առանձին պալատները, որոնք մատչելի 
չեն հանրային տարբերակով: Դանիայում, չնայած որոշ ապահովագրական պոլիսներ կրկնօրինակում են ծառայությունները, 
ինչպիսիք են առանձին պալատները կամ ակնաբուժական վիրահատությունները, առողջության ապահովագրության մասնավոր 
շուկայի հիմնական գործառույթը օժանդակ է:150 Հաշվի առնելով գնումների մասնատված մեխանիզմների սահմանափակումները, 
բազմաթիվ գնորդներ ունեցող մի քանի երկրներ փորձում են դրանք միավորել: Այնուամենայնիվ, երբեմնի մասնատված գնումների 
մեխանիզմների միաձուլումը կարող է քաղաքականապես դժվար լինել, ինչպես օրինակ ներկայումս Հարավային Աֆրիկայում: Այն 
դեպքում, երբ սխեմաների ծածկույթի տարբերություններ կան, մասնատման նվազեցման դեմ ուժեղ խթան է առաջանում՝ չնայած 
արդյունավետության հավանական բարելավումներին (Ներդիր 11):151

Մեկ այլ կարևոր խնդիր, որը պետք է հաշվի առնել ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների սահմանման ընթացքում, գնորդի/
գնորդների և այլ հաստատությունների միջև փոխգործակցությունն է: Նախ և առաջ, կան էական ապացույցներ գնորդ-
մատակարար առանձնացման կարևորության վերաբերյալ: Այսինքն, երկրները հակված են հանրային կառավարվող 
ծառայութունների միասնական կառավարման և հսկողության մոդելներից անցնել մոդելների, որոնցում երրորդ կողմի գնորդները 
կազմակերպչական առումով առանձնացված են առողջապահական ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններից: 

ՆԵՐԴԻՐ 11 • ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ ԵՐԿՐՈՒՄ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԵԼԱԿԵՐՊԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ԿՏՐՈՒԿ  
ՀԱԿԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Համեմատելով Թաիլանդի 2002 թ.-ին հիմնադրված Համընդհանուր ծածկույթի սխեման (ՀԾՍ) 1980թ. հիմնադրված «Քաղաքացիական 
ծառայողների բժշկական ծառայությունների սխեմայի» (ՔԾԲԾՍ) հետ, տեսնում ենք, որ նրանց կառավարումը տարբեր է, չնայած 
երկուսն էլ ֆինանսավորվում են հարկերից: 

ՔԾԲԾՍ-ը (ծածկույթը՝ բնակչության 9 տոկոս) կառավարվում է Ֆինանսների նախարարության կողմից` որպես քաղաքացիական 
ծառայողների իրավունակություն: Գնումները պասիվ են, իսկ ծախսերը շարունակում են աճել, քանի որ սխեմայի կառավարումը 
պայմանավորված է քաղաքացիական ծառայողին դուրս չթողնելու գաղափարով: ՀԾՍ սխեման (ծածկույթը՝ բնակչության 75 տոկոս) 
կառավարվում է կիսաանկախ մարմնի` Առողջապահության ազգային անվտանգության գրասենյակի կողմից: Չնայած ՔԾԲԾՍ-ի 
աշխատակիցները հայտեր մշակող բյուրոկրատներ են, ՀԾՍ-ում աշխատում են  առողջապահական համակարգի փորձագետներ, որոնք  
սերտորեն կապված են ազգային հետազոտական ինստիտուտների և առողջապահության միջազգային գլոբալ գործընկերների հետ: ՀԾՍ-ի 
ղեկավարությունը շարունակում է ծառայութոյւնների որակն ու արդյունավետութունը բարելավելու նպատակով նորարարություններ 
ներմուծել մատակարարների վճարային համակարգերի և բնակչության առջև պատասխանատվության լծակների մեջ։ 

Ցանկացած արտաքին դիտորդի համար ակնհայտ է թվում, որ Առողջապահության ազգային անվտանգության գրասենյակը իդեալական 
մարմին է Թաիլանդի միասնական համակարգի մշակումն առաջնորդելու համար: Սակայն, հաշվի առնելով սխեմաների ըստ մարդաշնչի 
տարեկան ծախսերի միջև հսկայական տարբերությունը (ՔԾԲԾՍ-ում 4 անգամ ավել է, քան  ՀԾՍ-ի շահառուներինը), նրա շուտափույթ 
իրագործումը կասկած է հարուցում: 
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Գնորդ-մատակարար այս առանձնացումը կարող է հնարավորություն ընձեռել գնորդին օգտագործել քաղաքականության լծակներ, 
ինչպիսիք են պայմանագրերի կնքումը, ծառայությունները, վճարման խթանները և մշտադիտարկումը՝ ծածկույթի, որակի և 
արդյունավետության առումով մատակարարների աշխատանքները բարելավելու համար: Ավելին, մատակարարների կողմից 
որոշումների կայացումը կարող է այնուհետև կենտրոնանալ ծառայությունների արդյունավետ ստեղծման վրա՝ առողջապահական 
համակարգի ընդհանուր նպատակներին համապատասխան, որոնք սահմանված են առողջապահական մարմինների, ներառյալ 
գնորդի կողմից կարգավորումների և խթանների համադրությամբ: Ծառայությունների գնման և տրամադրման առանձնացումը 
նաև խթանում է մատակարարների միջև մրցակցությունը և շուկայի մեխանիզմների օգտագործումը` արդյունավետության 
բարձրացման նպատակով:152

Ռեսուրսների բաշխման վերաբերյալ օբյեկտիվ որոշումներ կայացնելու համար գնորդին անհրաժեշտ է անկախություն: 
Երբ գնումների գործակալությունը պատկանում է ԱՆ-ին, այն սահմանափակված է պետական ֆինանսների ընդհանուր 
կառավարման կանոններով: Որոշ երկրներում սա նշանակում է ըստ ծախսային հոդվածների բյուջետավորման մեխանիզմի 
խիստ կիրառում, ինչը սահմանափակումներ է առաջացնում արդյունավետության և որակի բարելավման համար: Այն 
համատեքստերում, երբ ԱՆ-ն ներգրավված է ծառայությունների մատուցման մեջ, գնումների գործակալությունից կարող 
է պահանջվել պայմանագրեր կնքել ԱՆ-ում քարտեզագրված ծառայություններ մատուցող ընկերությունների հետ, անկախ 
իրենց կարողություններից, մերժելով գնորդ-մատակարար առանձնացումը: Այնուամենայնիվ, կարևոր կլինի նաև այդ 
հաստատությունների միջև սերտ համագործակցության խթանումը, ինչպես, օրինակ, քննարկումների համար իրավական 
հարթակի ստեղծման միջոցով:

Այս առումով հաջող գործելակերպերից է առողջության ապահովագրության քաղաքականության խորհրդատվական հանձնաժողովը 
Կորեայում, որը ղեկավարում է Առողջապահության և բարեկեցության նախարարը, և ներառում է հիմնական խմբերի, այդ 
թվում` գնումների գործակալությունների ներկայացուցիչներ՝ առողջապահական ապահովագրության հարցերը քննարկելու և 
լուծելու համար: Ղրղզստանի և Էստոնիայի օրինակները ցույց են տալիս գների հստակ սահմանման և հաշվետվողականության 
մեխանիզմների, ինչպես նաև գնումների գործակալության ինքնավարության կարևորությունը (Ներդիր 12): Գնորդի 
և առողջապահական մարմնի միջև պատասխանատվության հստակ տարանջատումը կարող է խթանել ավելի բարձր 
արդյունավետություն ամբողջ համակարգում:153 ԱՆ-ի կողմից գնումների նկատմամբ վերահսկողության բարձր աստիճանը 
և հաշվետվողականության մեխանիզմերի թերակատարումը կարող են բացասաբար ազդել կատարողականի վրա:
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Ղրղզստանը իր գնումների գործակալությունը ստեղծել է 1996-ին: Այն ինքնավարություն ուներ առօրյա որոշումների, այդ թվում` 
կառավարման և ֆինանսական որոշումների նկատմամբ: Այնուամենայնիվ, պահպանվում էին սերտ կապերը Առողջապահության 
նախարարության հետ. այս գործակալության տնօրենը նաև առողջապահության նախարարի տեղակալն էր և, հետևաբար, կարողացել 
էր սերտ անձնական համագործակցություն ձևավորել առողջապահության նախարարի հետ: Քաղաքականության ոլորտում այդպիսի 
սերտ համակարգումը կարևոր էր, քանի որ հիմնական գերակայությունը ծառայությունների մատուցման վերակազմակերպումն էր: 

Նախնական կարգավորման համաձայն՝ պետական միջոցները մնում էին գանձապետարանում, և Կառավարությանը ստանում էր խիստ 
վերահսկողություն գնումների որոշումների նկատմամբ, իսկ գնորդի՝ որոշումների իրավունքները սահմանափակ էին: Տաս տարի անց 
գործակալությանը տրվեց ԱՆ-ից լիակատար ինքնավարություն՝ փոխվարչապետի ենթակայության ներքո, որը պատասխանատու էր 
սոցիալական հարցերի համար: Սակայն անհայտ էր, թե ինչպես է փոխվարչապետը վերահսկելու գործակալությունը, և որն է լինելու 
ԱՆ-ի նոր դերը: 
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ԿԻՐԱՌՈՒՄ

Տվյալների տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համակարգերի հիմնադրումը առանցքային է ռազմավարական գնումների 
համար: Տվյալների համակարգ և տեղեկատվական կառույց հիմնելը կարևոր նշանակություն ունի ռազմավարական գնումների 
իրականացման համար: Բնակչության առողջապահական կարիքների և մատակարարի գործունեության մասին տեղեկատվությամբ 
պետք է պայմանավորված լինեն հատուցումների փաթեթի բովանդակությունը, մատակարարի վճարման եղանակները և 
պայմանագրերը:154 Առողջապահական տեղեկատվական համակարգերը պացիենտների վերաբերյալ կկուտակեն տվյալներ, որոնք 
հետևողականորեն գրանցվում են հաստատություններում և ծրագրերում՝ մատուցվող ծառայությունների, ներառյալ մատակարարի 
ինքնությանը, ախտանիշների, ախտորոշումների, դեղորայքի  և ընթացակարգերի վերաբերյալ, ինչպես նաև ավելի ընդգրկուն 
առողջապահական տեղեկատվություն ռիսկի գործոնների՝ մահացության, հիվանդացության և առողջության համակարգի այլ 
ցուցանիշների վերաբերյալ: Պատշաճ կերպով մշակված տվյալների ռազմավարությունը պետք է ստուգի առօրյա տվյալների 
ճշգրտությունը և նպաստի գնումների որոշումների համար տվյալների օգտագործման մշակույթին:

Ե՞րբ 

Պատշաճ տվյալների ռազմավարությունը եւ առողջապահական տեղեկատվական գործուն համակարգը ռազմավարական գնումների 
անհրաժեշտ նախապայմաններն են: Այնուամենայնիվ, գնումներին աջակցելու համար տվյալների համակարգերը պետք է դինամիկ 
լինեն: Գնումների համակարգի հասունացմանը զուգահեռ գնումների գործակալությունը կարող է բացահայտել տվյալների 
նոր կարիքներ և հնարավորություններ՝ պայմանավորված տեխնոլոգիաների փոփոխություններով: Այսպիսով, ռազմավարական 
գնումները կարող են արագացնել տվյալների կառավարման համակարգերի թվայնացումը (Ներդիր 13):155 
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ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ

2001թ. Տնտեսական ճգնաժամից հետո Արգենտինայի Առողջապահության Դաշնային Նախարարությունը մեկնարկեց Պլան Նասերը 
(որն այնուհետև 2012 թվականին վերանվանվեց Programa Sumar), որը բնակչության առավել խոցելի խմբերի առողջապահական 
կարիքների շուրջ կենտրոնացած խրախուսական վճարումների կառուցվածքային համակարգ էր:

Նախագծման փուլում ծրագրի համար պատասխանատու ստորաբաժանումը գնահատեց բոլոր տարածքային միավորների առօրյա 
տեղեկատվական համակարգերը: Մարզերից և ոչ մեկում գոյություն չուներ առողջության առաջնային պահպանման ցանցից թվայնացված 
տվյալների ժամանակին հավաքագրման մեխանիզմ: Ծրագրի համար նշսնակվեց ղեկավարող ուժ: Ծրագիրը սահմանում էր ցուցիչների 
հստակ և կառավարելի շարք, չէր ենթադրում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների տեղական ստորաբաժանումների կողմից հավաքագրման 
հատուկ գործիքներ և խթաններ էր ներմուծում մատակարարի մակարդակում` պահանջվող տվյալների ժամանակին տրամադրումը 
խրախուսելու համար: Մարզերին տրամադրվում էր տեխնիկական օժանդակություն, այլ դաշնային առողջապահական ծրագրերի 
տվյալների կրկնապատկման և հակասությունների նվազեցման համար գործադրվում էին համաձայնեցված ջանքեր: Սկզբում հաշիվների 
դուրսգրման գործընթացը թղթային էր, բայց ժամանակի ընթացքում յուրաքանչյուր տարածքային միավոր մշակեց հաշիվների իր թվային 
համակարգը: Կենտրոնական գործադիր ստորաբաժանման կողմից տրամադրվել էր տեխնիկական աջակցություն և յուրաքանչյուր 
մարզային կառավարման ստորաբաժանումում ստեղծվել էր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վարչություն:

Տվյալների այս համակարգը առանցքային էր մատակարարների վճարումների համակարգի համար, քանի որ թույլ էր տալիս սահմանել 
բուժհաստատություններին կատարվելիք վճարումները, բայց նաև ապահովում էր իրական ժամանակում Programa Sumar-ի 
ծածկույթի և որակի մշտադիտարկում: Այն խթանեց մարզերում առողջապահական ծառայությունների օգտագործման մասին տվյալների 
գեներացման, կիրառման և վերլուծության մշակույթը: Ներկայիս բարեփոխումեն ուղղված են այլ տեղեկատվական համակարգերի հետ 
փոխգործունակության բարելավմանը:
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Ո՞վ 
Այս գործառույթը սովորաբար Առողջապահության նախարարության և գնորդի/գնորդների պատասխանատվությունն է: 
Թվային համակարգի ծառայությունների և առանձնահատկությունների սահմանումը պետք է լինի մասնակցային գործընթաց: 
Առողջապահության նախարարության ներգրավումը կարող է հատկապես օգտակար լինել առողջապահության ոլորտում 
և դրա սահմաններից դուրս այլ համակարգերի և Հանրային ֆինանսների կառավարման համակարգերի հետ տվյալների 
փոխգործունակության ապահովման համար: Խորհուրդ է տրվում որդեգրել չպատենտավորված բաց ելակետային կոդերով 
համակարգեր: Այդպիսի համակարգերը թույլ են տալիս անհրաժեշտության դեպքում փոխարինել մատակարարներին և մշակել 
լուծումների սեփական հսկողություն: Այնուամենայնիվ, սա բավարար չէ բարդ տեղեկատվական համակարգի հիմնադրման 
համար: Գնորդը պետք է պատասխանատու լինի մատակարարի աշխատանքները մշտադիտարկման նպատակով տվյալների 
վերլուծության, ծառայությունների շահառուների փորձառությունները հասկանալու և առողջապահական ծառայություններում 
բարելավման առաջարկություններ ներկայացնելու համար: Հավաքված տեղեկատվության օգտագործումով պետք է սահմանվի նաև 
որոշումների կայացման գործընթացում այլ շահագրգիռ կողմերի դերը: 

Ինչպե՞ս ինստիտուցիոնալացնել այս գործառույթը 

Տվյալների համակարգերի ինստիտուցիոնալացումը ներառում է գնումների գործակալության կողմից հարմարեցված թվային 
համակարգի կիրառում՝ գնումների մեխանիզմների իրականացման, մշտադիտարկման և ճշգրտման համար: Հաճախ այս 
տեղեկատվությունը կիրառվում է միայն մատակարարների հայտերի մշակման համար: Գնումների գործակալություններից շատերը 
չեն օգտագործում իրենց թվայնացված վճարային համակարգերի կողմից գեներացված շատ հարուստ տվյալների շտեմարանները` 
ծառայության բովանդակությունը բարելավելու, դեղերի նշանակման գործելակերպերի փոփոխման կամ առողջապահական 
համակարգի գույքագրման կառավարման հնարավորությունները հայտնաբերելու համար: Գնումները հիմնավորելու համար 
տվյալների հավաքումը, վերլուծությունը և օգտագործումը գնումները դարձնում է ռազմավարական: Այսպիսով՝ տվյալների 
համակարգի ինստիտուցիոնալացումը պահանջում է վերլուծական կարողություն, տվյալների օգտագործումը կարգավորող 
կանոնակարգեր և առկա տվյալների հիման վրա որոշումների կայացման համակարգ: 

Որո՞նք են առանցքային տեխնիկական խնդիրները 

Փոխգործունակ տեղեկատվական համակարգերի ստեղծումը կարևոր նկատառում է: Այնուամենայնիվ, տվյալների փոխանակումը 
և համակարգի փոխգործակցությունը դյուրացնող կանոնակարգերը պետք է հաշվի առնեն նաև պացիենտի գաղտնիության և 
տվյալների անվտանգության անհրաժեշտությունը: Տեղեկատվական համակարգերի մշակման մեկ այլ կարևորագույն գործոն է 
հավաքված տվյալներով գնումների հիմնավորման կրկնողական արդյունավետ ցիկլի ստեղծումը: 

4.1.4  ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ 

Ռազմավարական գնումների համար անհրաժեշտ հմտությունները կախված կլինեն պատասխանատու հաստատությունների 
մանդատից: Կորեական ԱԱԱԾ-ին և ԱԱՍԳ-ին հանձնարարվել է եկամուտների մոբիլիզացում, հայտերի վերանայում և 
վերամշակում, ինչպես նաև արժեքի վրա հիմնված գնումներ՝ որակի բարելավման և ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման 
համար: Այսպիսով՝ այդ կազմակերպությունները կարողություններ են ձևավորել ռիսկերի կառավարման, եկամուտների 
հավաքագրման, ծառայութունների չափանիշների որոշման, որակի գնահատման և պարգևատրման, դեղատոմսերի 
օրինաչափությունների մշտադիտարկման, ծառայությունների տեղում ստուգման, առողջապահական հաստատությունների 
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ռեսուրսների կառավարման և խոշոր տվյալների վերլուծության համար: Ցածր և միջին եկամուտ ունեցող շատ երկրներում 
գնորդի մանդատը սահմանափակվում է հայտերի ստացումով և մշակումով: Հետևաբար, գնումների ավելի ռազմավարական 
ձևերին անցմանը աջակցելը կպահանջի հմուտ անձնակազմ՝ ընդլայնված մանդատի իրականացման համար: 

Ե՞րբ 

Ռազմավարական գնումների համար տեխնիկական կարողությունների զարգացումը աստիճանական ջանք է: Այնուամենայնիվ, 
գնումների ոլորտի բարեփոխումներ մշակելիս անհրաժեշտ է ուսումնասիրել համապատասխան գործակալությունները, 
ներառյալ գնորդ կազմակերպությունը և ԱՆ-ը, պարզել ռազմավարական գնումների գործառույթների համար առանցքային 
կարողությունները և ծրագիր մշակել այդ վերջիններիս զարգացման համար: 

Ո՞վ

Ռազմավարական գնումների համար անհրաժեշտ կարողությունների ձևավորումը կարող է էական լինել: Պետությունները 
կարող են օժանդակություն ստանալ միջազգային գործակալություններից, ինչպիսին են Առողջապահության համաշխարհային 
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Ա․ Կանոնների մշակում
 � Ծառայությունների չափորոշիչների կառավարում բուժման, դեղորայքի և բժշկական նյութերի համար:
 � Վճարումների գրաֆիկի սահմանում, ներառյալ վճարման մեթոդները, բժշկական գնագոյացումը և կոդերի կառավարումը:

Բ․ Մշտադիտարկում և հետադարձ կապ 
 � Բժշկական հայտեր. Ստանում է մատակարարների կողմից ներկայացված բժշկական ծառայության հայտերը և ստուգման արդյունքները 

ուղարկում մատակարարներին:
 � Բժշկական հայտերի ուսումնասիրություն. Վերանայում և ստուգում է, թե արդյոք հայտի պահանջները պատշաճ կերպով են 

ներկայացվել՝ համապատասխան կանոնադրությամբ թույլատրված սահմաններում:
 � Որակի գնահատում. Գնահատում է բժշկական և դեղագործական ծառայությունների կլինիկական վավերականությունը և ծախսերի 

արդյունավետությունը: 
 � Դեղորայքի օգտագործման ստուգում (ԴՕՍ). Իրական ժամանակում տեղեկատվություն է տրամադրում դեղամիջոցների անվտանգության, 

հակացուցումների և արգելված դեղերի օգտագործման վերաբերյալ բժիշկներին և դեղագործներին, որոնց համակարգիչները 
միացված են ԱԱՍԳ համակարգին:

 � Տեղում հետաքննություն. Վարչական հետաքննության տեսակ, որի ընթացքում այց է կատարվում նպատակային մատակարարին՝ 
առողջապահական ծառայության նրա հայտերի օրինականությունը ստուգելու համար:

 � Բժշկական վճարների ստուգում. Ստուգում է պացիենտների կողմից վճարված բժշկական վճարը, թե արդյոք այդ գումարը 
համապատասխան կանոնադրությամբ նախատեսված սահմաններում է, և փոխհատուցում է պացիենտներից գանձված բժշկական 
վճարների տարբերությունը:

Գ․ Ենթակառուցվածքների կառավարում 
 � Առողջապահական ռեսուրսների կառավարում. Հավաքում է տեղեկատվություն մատակարարի աշխատուժի, շենքի և սարքավորումների 

մասին, որոնք անհրաժեշտ են ԱԱՍԳ-ին պահանջվող ցանկացած ապահովագրված հատուցումների ստուգման և գնահատման համար:
 � Կորեայի դեղագործական տեղեկատվության ծառայություն (ԿԴՏԾ). Կառավարում է դեղորայքի հետ կապված տեղեկատվության 

բաշխումը (արտադրություն, ներմուծում, մատակարարում)՝ դեղերի պատշաճ բաշխման համակարգ ստեղծելու համար:
 � Պացիենտների դասակարգման համակարգ. Դասակարգում է պացիենտներին համապատասխան խմբերի՝ ըստ հիվանդությունների, 

պրոցեդուրաների, բժշկական ռեսուրսների և կլինիկական նշանակության:
 � Առողջության ապահովագրության համակարգի վերաբերյալ կրթություն. Կրթական ծրագիր է ներկայացնում այն երկրներին, 

որոնք հետաքրքրված են Կորեայի առողջության ապահովագրության համակարգով, հայտերի ստուգման և որակի գնահատման 
գործընթացներով:

 � Առողջապահության խոշոր տվյալների վերլուծություն. Աջակցում է քաղաքականության մշակմանը և ազգային վիճակագրական 
ծառայությանը` բժշկական տեղեկատվության, ծառայության չափորոշիչի, բժշկական ռեսուրսների և այլնի համադրմամբ և վերլուծությամբ:
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կազմակերպությունը և Համաշխարհային բանկը: Մեկ այլ ռազմավարություն է գնումների գործակալության թվինինգային 
համագործակցությունը ավելի առաջադեմ մեկ այլ երկրի ազգային գործակալության հետ (Ներդիր 15): Կան նաև 
մասնագիտական ցանցեր, որոնք կարող են աջակցություն տրամադրել, ինչպես օրինակ՝ Համընդհանուր առողջապահական 
ծածկույթի միացյալ ուսումնական ցանցը: 

Ինչպե՞ս ինստիտուցիոնալացնել այս գործառույթը 

Ռազմավարական գնումների համար տեխնիկական կարողությունների ամուր հիմքի պահպանումը պահանջում է կանոնակարգեր 
և խթաններ, որոնք կգրավեն և կպահպանեն անհրաժեշտ հմուտ աշխատակիցների: Այնուամենայնիվ, գնումների գործակալության 
աշխատակազմի չափը պայմանավորված է մի քանի գործոններով՝ ներառյալ երկրի բնակչության չափը, եկամտի մակարդակը 
և գործակալությանը վստահված գործառույթները: Թաիլանդում, որը 70 միլիոն բնակիչ ունեցող միջին եկամուտ ունեցող 
երկիր է, Առողջապահության անվտանգության ազգային գրասենյակը 2016-ին ուներ 820 աշխատակից, որոնք բաշխված էին 
կենտրոնական գրասենյակի և տարածքային 13 գրասենյակների միջև:156 Ի հակադրում, Էստոնիայում, որը միջին եկամուտով 
երկիր է և ունի 1,3 միլիոն բնակիչ, 2018 թվականի վերջին ապահովագրության ֆոնդը ուներ 196 աշխատող: Այնուամենայնիվ, 
երկու երկրներն էլ ունեն համեմատաբար բարդ գնումների համակարգեր:

Որո՞նք են առանցքային տեխնիկական խնդիրները 

Անհրաժեշտ հիմնական կարողունակությունները կսահմանվեն ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների և գնորդի 
պարտականությունների սահմանումից հետո: Քննարկման ենթակա կարևոր ներքին կարողունակություններն են տեխնիկական 
հմտությունները պայմանագրային ոլորտում, կառավարության հետ շփվելու ունակությունը և գնումների ռազմավարություն 
մշակելու կարողությունը, գործակալության գործունեության պլանավորման և համակարգման համար կառավարման 
հմտությունները, մատակարարների հետ շփվելու և համապատասխան կարգավորող փաստաթղթեր կազմելու իրավական 
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Քայլ 1․ Գործընկերության մշակումը սկսում է լիովին գործող, հաղորդակցական զուգորդման հարաբերությունների պաշտոնական 
հաստատումը երկու հաստատությունների միջև 

Քայլ 2․ Կարիքների գնահատումը թույլ է տալիս սահմանել և գիտակցել կազմակերպության ելակետային կարիքները: Սա կազմում 
է ճեղքվածքի վերլուծության հիմքը և ի վերջո առաջնորդում է գործընկերության հետագա բոլոր բարելավման գործողությունները: 

Քայլ 3․ Ճեղքվածքի վերլուծությունը կարիքների գնահատման ամփոփումն է, սահմանում է գործողությունների առանցքային գերակա 
ոլորտները: Ճեղքվածքի վերլուծության հիման վրա համակարգված մոտեցմամբ ստեղծվում է գործողությունների պլանավորման հիմք` 
գործընկերներին օգնելու համար գործադրել առավելագույն կենտրոնացված բարելավման ջանքեր:  

Քայլ 4․ Գործողությունների պլանավորումը գործընկերներին տրամադրում է համատեղ համաձայնեցված գրավոր գործողությունների 
ծրագիր:  Գործողությունների այս ծրագիրը հիմնված է ճեղքվածքի վերլուծության վրա և հստակ կարճաժամկետ և երկարաժամկետ 
նպատակներ է առաջադրում թվինինգային գործընկերության համար: Այս քայլում անհրաժեշտ է կենտրոնանալ նաև հաղորդակցության, 
տարածման և բյուջեի վրա: 

Քայլ 5․ Գործողությունը գործունեության ծրագրով սահմանված համաձայնեցված բարելավման միջոցառումների իրականացման 
սկիզբն է: Այս ժամանակահատվածում գործընկերները արդեն սահմանել և ռազմավարական են դարձրել գործողության մեթոդները և 
ապահովել են շարունակական գործընկերության միջոցառումների համար հաղորդակցության ուղիներ: 

Քայլ 6․ Գնահատումը և վերանայումը թույլ է տալիս թվինինգային գործընկերություններին գնահատել ինչպես նրանց տեխնիկական 
բարելավման աշխատանքի, այնպես էլ թվինինգային աշխատանքների ուժը և ազդեցությունը: Սա արտացոլում է գործընկերության 
ուժեղ կողմերը և բացերը՝ հետագա կատարելագործման աշխատանքներ կատարելու համար: 
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և բանակցային հմտությունները և իրավասու մարմնի կողմից սահմանված ծառայությունների մատուցման կլինիկական 
ստանդարտների կատարումը մշտադիտարկելու կարողությունը, ծառայությունների մատուցման կազմակերպման ընկալումը` 
առողջապահական հաստատություններին օժանդակելու և գործողությունների ծրագրերի սահուն կատարման համար, 
տվյալների շտեմարանի կառավարումը և տվյալների վերլուծությունը, այդ թվում՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, 
դեղատնտեսագիտությունը, ակտուարական վերլուծությունը, վիճակագրությունը, կանխատեսումը, բյուջեի հետհսկողությունը 
և վճարների սխեմաները, մարդկային ռեսուրսները ֆինանսները և ընդհանուր կառավարման հմտությունները:

4.2  ԳՆՎՈՂ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ ԵՎ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Առողջապահության բյուջեն հաճախ առողջապահության ոլորտից դուրս ընդունված որոշումների արդյունք է, իսկ ԱՆ-ը 
կայացնում է առողջապահական համակարգի ներսում հատկացումների մասին որոշումները: Առողջապահական համակարգի 
այլ դերակատարներ ազդեցություն ունեն ռեսուրսների հատկացման վրա: Պացիենտների հետ իրենց հանդիպումների ժամանակ 
մատակարարները ընտրում են այլընտրանքային բուժման և ախտորոշիչ թեստերի միջև: Հաստատությունների ղեկավարները, 
կախված իրենց ունեցած ինքնավարության աստիճանից, կարող են որոշումներ կայացնել գործառույթների կամ ծառայության 
մատուցման ռեսուրսների հատկացման մասին: Ծառայության շահառուները, որոշ չափով, ընտրություն են կատարում 
մատակարարների միջև և որոշում՝ կատարել նշանակված բուժումը, թե ոչ:

Առողջապահական համակարգի կատարողականը՝ առողջության վերջնարդյունքների, հասանելիության և որակի առումով, 
ռեսուրսների բաշխման այս որոշումների կուտակային արդյունքն է: Ռազմավարական գնումները պահանջում են համապարփակ 
պատկերացում ընտրության այս շղթայի և ռեսուրսների օպտիմալ բաշխման վրա դրանց հետևանքների մասին, որոնցից մի 
քանիսի վրա կարող են ազդել պայմանագրերը, համակցված վճարները և փաթեթների նախագծումը: Այս առումով Հայաստանի 
առջև ծառացել են կարևոր մարտահրավերներ, ներառյալ` ծառայությունների փաթեթի վերանայման համակարգված գործընթացի 
անհրաժեշտությունը՝ փոփոխվող առողջապահական կարիքները արտացոլելու, սպասարկման փաթեթի ծախսակազմման 
կարողությունները զարգացնելու, ինչպես նաև որակի կանոնակարգերը մշակելու և իրականացնելու համար, որոնց հիման վրա 
պայմանագրեր կկնքվեն ծառայությունների մատակարարների հետ: 

4.2.1  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓԱԹԵԹԻ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ԵՎ ԾԱԽՍԱԿԱԶՄՄԱՆ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ 

Այն երկրներում, որտեղ պետական առողջապահական հաստատություններում բոլոր ծառայությունները հասանելի են բոլորին, 
կարող է տեղի է ունենալ որոշակի նորմավորում: Օրինակ, ծառայություններից օգտվողները կարող են ստիպված լինեն 
ճանապարհ անցնել մասնագիտացված ծառայություններ ստանալու համար, կարող է լինել ընտրովի միջամտությունների 
սպասման ցանկ, կամ առողջապահական հաստատությունների պահեստներում կարող են վերջանալ հիմնական դեղերի 
պաշարները: Եթե առկա են ծածկույթում ներառված ծառայությունների կամ փաթեթի ֆինանսավորման բացեր, ապա 
պացիենտները կարող են նաև բուժման համար դիմել մասնավոր հատվածի կամ արտերկրի հաստատություններին:157 
Ռազմավարական գնումները հաճախ ներառում են ծառայութունների փաթեթի միջոցով առողջապահական ծառայությունների 
իրավունակության հստակեցում (Գծապատկեր 16): Ծառայությունների սահմանված փաթեթը նշում է պետության 
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պարտավորությունները քաղաքացիների նկատմամբ և շահառուներին թույլ է տալիս  պահանջել իրենց օրինական իրավունքները 
առողջապահության ոլորտում: Բացահայտ իրավունքները պահանջում են հստակ կանոններ՝ կապված առողջության 
միջամտությունների, դեղերի, ախտորոշման թեստերի և սարքերի՝ փաթեթում ներառվելու (կամ հանվելու) հետ: Անհրաժեշտ է 
նաև հստակ սահմանված գործընթաց՝ ծառայությունների փաթեթի հետագա փոփոխությունները սահմանելու համար: 

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 16 • Բնակչության համար հասանելի ծառայությունների գերակայությունների սահմանում 

Աղբյուրը՝ Առողջապահության համաշխարային կազմակերպություն

ՀԱԾ-ի վերաբերյալ քաղաքական հայտարարությունները կարող են վերածվել համապատասխան քաղաքականության լուծումների, 
եթե ծառայությունների վերանայման գործընթացը հիմնվի արդյունավետության, ծախսարդյունավետության, հիվանդությունների 
բեռի և այլ օբյեկտիվ չափանիշների ապացույցների վրա: Միջամտությունների ծախսարդյունավետությունը համեմատելը կարող 
է նպաստել առողջության ծախսերի արդյունավետությանը` ի վերջո միևնույն ներդրումով ավելի շատ կյանքեր փրկելով: Շատ 
երկրներում ծառայությունների փաթեթը որոշվում է պատմական նախադեպով կամ ազդեցիկ խմբերի նախասիրություններով: 
Բյուջեի սահմանափակումների պայմաններում պասիվ հատկացումները չեն հանգեցնի բնակչության առողջությունը բարելավող 
ծառայությունների փաթեթի ձրավորման:158 Երկրները կարող են նաև եկամուտների մոբիլիզացման հիմնավորման նպատակով 
իրենց ծառայությունների փաթեթի ծախսակազմում իրականացնել: Փորձը ենթադրում է, որ ծախսակազմումը չի կանխատեսում 
եկամուտների ավելի բարձր մոբիլիզացում: Ծախսակազմում կատարելու մեկ այլ պատճառ է տեղեկատու գին ստանալը՝ 
մատակարարի վճարման դրույքաչափերը սահմանելու համար: Նպատակը պետք է լինի համապատասխան վճարման եղանակներ 
և գումարներ գտնելը, որոնք ցանկալի նպատակներին հասնելու արդյունավետ խթաններ են առաջացնում մատակարարների 
համար:159

Ե՞րբ 

Ծառայությունների փաթեթը պարբերաբար թարմացնելու կարողությունը հաճախ ձևավորվում է երկարաժամկետ հեռանկարում: 
Այնուամենայնիվ, ճանապարհային քարտեզը կարելի է մշակել վաղ փուլում: Հիմնական առանցքային ծառայությունները 
կարող են սահմանվել ծառայությունների նախնական փաթեթում, ժամանակի ընթացքում կատարելագործվելով, երբ ձևավորվեն 
անհրաժեշտ գնահատումների և խորհրդատվությունների կարողությունները: Չիլիում ծառայութունների փաթեթի սահմանման 
գործընթացը թափանցիկ է և ներառում է բնակչության նախապատվությունները: Այս գործընթացը օգնել է բարեփոխումների 
համար աջակցությունձևավորել, որոնք այլապես դժվար կլինեին (Ներդիր 16):160 Ռեսուրսների սահմանափակումների 
պատճառով ցածր և միջին եկամուտ ունեցող շատ երկրներ արդեն ունեն ծառայությունների փաթեթ առաջնային 
առողջապահության համար: Տնտեսության աճին և բնակչության շրջանում հիվանդությունների պրոֆիլի փոփոխություններին 
զուգահեռ պահանջարկը կարող է մոտենալ բարձր եկամուտ ունեցող երկրներում հասանելի ծառայություններին: Այս 
ծառայությունները կարող են հասանելի լինել ոչ պաշտոնական վճարների կամ մասնավոր հատվածի միջոցով: Եթե 
ծառայությունների փաթեթը չի թարմացվել՝ փոփոխվող կարիքները արտացոլելու համար, վերը նշված այլընտրանքները կարող 
են անհասանելի լինել ավելի քիչ ապահովված տնային տնտեսությունների համար:

ԲԱՑԱՀԱՅՏ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ = 
ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓԱԹԵԹՆԵՐ

ՈՉ ԲԱՑԱՀԱՅՏ ԲԱՇԽՈՒՄ = 
ԺԱՄԱՆԱԿ, ԳԻՆ, ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Ծառայությունները, շահառուները և մատակարարները սահմանված են 
նախօրոք, մինչև գնորդի կողմից ծառայության համար փոխհատուցումը 

հանձն առնելը 

Փաստացի սահմանափակումներ ծառայություններից օգտելու համար, 
չնայած պաշտոնապես ծառայությունները հասանելի են բոլորին 
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Միջին եկամուտ ունեցող շատ երկրներում նպաստների փաթեթը բացահայտ դարձնելը քաղաքական առաջնահերթություն է: 
Տարբեր եկամուտ ունեցող խմբերում քաղաքացիների միջև անջրպետի աճը ստեղծում է սոցիալական լարվածություն, իսկ 
ծառայությունների փաթեթի հավասար իրավունակությունը կարող է արդարության խթանման մեխանիզմ հանդիսանալ: Բացի 
այդ, լավ տեղեկացված պացիենտը կարող է օգտագործել ծառայությունների փաթեթի վերաբերյալ իր տեղեկությունները` 
մատակարարի հետ փոխգործակցության մեջ: Հստակ ծառայութունների փաթեթը նաև առողջապահության ոլորտում ծախսերի 
աճը վերահսկելու մեխանիզմ է: Չնայած առողջապահական մարմիններն են որոշում կայացնում ծառայությունների սահմանման 
մեկնարկի վերաբերյալ, ճնշում կարող է առաջանալ նաև արտաքին դերակատարներից: Տարածաշրջանային միջսահմանային 
առողջապահության օրենսդրությունը դրդել է եվրոպական երկրներին հստակ սահմանել և գին ներկայացնել իրենց առողջության 
համակարգում առկա ծառայությունների համար:161 

Ո՞վ 

Ծառայությունների փաթեթի վերաբերյալ առաջարկվող փոփոխությունները սովորաբար հաստատվում են առողջապահության 
մարմնի կողմից` գնորդի/գնորդների հետ խորհրդակցելով: Առաջարկները կարող են ստացվել մասնագիտացված 
գործակալություններից, որոնց հանձնարարված են տեխնիկական գնահատումները, ինչպես Միացյալ Թագավորության 
կլինիկական գերազանցության ազգային ինստիտուտը կամ կորեական ԱԱՍԳ-ն: Երբ նախագծման գործընթացում 
տեխնոկրատները մեկուսացված են այլ շահագրգիռ կողմերից, նրանց ապացուցողական լուծումները կարող են մերժվել: 
Վերանայումները քննարկելու գործընթացում կարևոր է ընդհանուր համաձայնության գալ, այդ թվում դիտարկվող չափանիշների, 
դրանց հարաբերական գերակայության, ներգրավված շահագրգիռ կողմերի ցանկի և խորհրդատվության անհրաժեշտություն 
ունեցող առանձնահատուկ քայլերի վերաբերյալ (Գծապատկեր 17): Իշխանությունները նաև պետք է ապահովեն շահագրգիռ 
կողմերի միջև բախումների և անհամաձայնությունների կառավարման գործընթացը: Առողջապահության համաշխարհային 
կազմակերպությունը ներկայումս մշակում է նոր գլոբալ լուծում, որը կոչվում է ՀԱԾ մենյու, ծառայությունների փաթեթում 
առաջնահերթությունների սահմանման համար:
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ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԽԹԱՆԸ 

Չիլին հայտնի է նրանով, որ ստեղծել է ծառայությունների փաթեթ, որի ամուր հիմքը խստագույն ապացույցները և բացահայտ 
գործընթացներն են: Չիլիում ծառայությունների փաթեթի ապացուցահեն ձևավորման գործոնների հիմք են հանդիսանում հաստատված 
ինստիտուցիոնալ գործընթացները, առաջատարների հմուտ ղեկավարությունը և բնակչության նախապատվության վերաբերյալ տվյալների 
մտածված օգտագործումը: 2000 թ.-ին Նախագահ Լագոսը դոկտոր Սանդովալին նշանակեց Առողջապահության բարեփոխումների 
հանձնաժողովի՝ միջգերատեսչական նոր մարմնի ղեկավար, որին հանձնարարված էր մշակել Չիլիի առողջության ոլորտի բարեփոխումները՝ 
ներառյալ ծառայությունների փաթեթի կազմումը: 

Դոկտոր Սանդովալը, հավատարիմ լինելով ապացույցների կիրառմանը, դիտարկեց 1990-ականների Քլինթոնի առողջապահական 
բարեփոխումները ԱՄՆ-ում՝ տեղեկանալով, որ տեխնոկրատների մեկուսացումը այլ շահագրգիռ կողմերից կարող էր  դրա ձախողման 
պատճառ լինել: Այս ապացույցներն օգտագործելով՝ նախագահ Լագոսը և դոկտոր Սանդովալը ներմուծեցին գործընթացներ՝ ուղղված 
օրենսդրության տեխնոկրատական բնույթի պաշտպանությանը, միաժամանակ ապահովելով քաղաքական ներգրավվածություն և 
ինստիտուցիոնալ գործընթացներ՝ տեխնիկական տարաձայնությունները լուծելու համար: 

Սկսած նախնական մշակումից մինչև իրականացում նախագահ Լագոսը ընդդիմադիր խմբերի ստեղծած խոչընդոտների միջով առաջնորդեց 
բարեփոխումը, ինչպես նաև դրա տեխնիկական և անկախ բնույթը: Նախագահ Լագոսը ծառայությունների փաթեթի առումով ուներ 
հանրության լայն աջակցությունը, որը մասամբ ստեղծվել էր հանրության նախապատվությունների ներառումը ապահովելու մտածված 
ջանքերի շնորհիվ: 
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ԾԱՊԱՏԿԵՐ 17 • Ծառայությունների փաթեթի վերանայումը 

Թաիլանդում 

Շահագրգիռ
կողմեր

Շահագրգիռ
կողմերի

աշխատանքային
խումբ

Հետազոտողներ

Ծառայությունների
փաթեթի

 մշակման
հանձնաժողով 

Առողջության
ապահովագրության

խորհուրդ 

Նոր միջամտությունների 
ներկայացում քննարկման

Միջամտության թեմաների 
գերակայությունների սահմանում 

Միջամտությունների 
ծախսարդյունավետության, անհրաժեշտ 
ծածկույթի և բյուջետային ազդեցության 
գնահատում

Գնահատումների և 
առաջարկությունների հիման վրա  
խրախուսանքներ

Ներառման կամ բացառման որոշում

Աղբյուրը՝ Թաիլանդի Հանրային առողջապահության նախարարություն

Ինչպե՞ս ինստիտուցիոնալացնել այս 
գործառույթը 

Գոյություն ունի ծառայությունների փաթեթի 
սահմանման համակարգի ստեղծման 
եղանակների մասին մեծ թվով գրականություն: 
Իրավական փաստաթղթերը պետք է սահմանեն 
ինստիտուցիոնալ մեխանիզմները: Այս 
փաստաթղթերը պետք է հստակեցնեն գործընթացը 
առաջնորդող հաստատությունը, ներգրավված 
մյուս կողմերին, չափորոշիչները և հարաբերական 
կշիռը, որոշումների կայացման գործելակարգը, 
համապատասխանության մեխանիզմները և 
թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունն 
ապահովելու ուղիները: Հաճախ կա տարբեր 
շահագրգիռ կողմերի համար բաց նախնական 
խորհրդակցության փուլ, որի ժամանակ կողմերը 
կարող են առաջարկել միջամտություններ՝ 
ծառայությունների փաթեթում հաշվի առնվելու 
համար: Գնահատման փուլը ներառում է 
համաձայնեցված չափանիշների հիման վրա 
վերլուծություն (Աղյուսակ 5): Որոշումների 
կայացման փուլում զեկույցը ներկայացվում է 
որոշում կայացնող մարմնին, որը հաշվետու 
է բյուջեի և առողջապահական համակարգի 
առաջնահերթությունների համար:162 
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5 • ՀԱԾ դյուրացնելու նպատակով ծառայությունների փաթեթի բարելավմանն առնչվող չափանիշներ

Աղբյուրը՝ Համաշխարհային բանկ

Որո՞նք են առանցքային տեխնիկական խնդիրները 

Նպաստների փաթեթը սահմանելիս միջամտությունները կարող են գնահատվել տարբեր ուղղություններով, ներառյալ 
կլինիկական արդյունավետությունը, ծախսարդյունավետությունը, սոցիալական արդարությունը և բյուջեի վրա ազդեցությունը:163 
Բազմակողմանի գործակալություններ, ներառյալ ԱՀԿ-ն, աջակցություն են ցուցաբերում առաջնահերթության պարզեցված 
սահմանմանը: Ծառայությունների փաթեթի արժեքի առումով անհրաժեշտ է ուշադրությունը սևեռել մատակարարի վճարման 
մեխանիզմների գնագոյացման վրա: Ծախսակազմման վարժությունները պետք է օգտագործվեն որպես արդյունավետ ելակետ 
քաղաքականության երկխոսության, այլ ոչ թե բացառապես ռեսուրսների իրական և օպտիմալ մակարդակների տարբերության 
լուսաբանման միջոց:164

4.2.2 ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ 

Մատակարարի ինքնավարությունը կարող է նպաստել առողջապահական համակարգի նպատակներին, երբ թույլ է տալիս 
տեղական առողջապահական կարիքների վերաբերյալ պատկերացում ունեցող առաջնագծի մատակարարներին սահմանել 
ռեսուրսների առավել պատշաճ հատկացում: Այնուամենայնիվ, սեփական շահ ունեցող շահագրգիռ մատակարարները 
կարող են գործել նաև առողջապահական համակարգի նպատակներին չհամապատասխանող եղանակներով: Կլինիկական 
ուղեցույցները ծառայությունների մատուցման ստանդարտները հստակեցնելու մեխանիզմներ են, ներառյալ առողջապահական 
ծառայությունների ապահովման համար համապատասխան մակարդակի ընտրությունը  և արդյունավետ ծառայությունների 
էմպիրիկ ապացույցներին համահունչ ծառայությունների բովանդակությունը: Այդ նպատակով երկրները կարող են իրավասու 
հաստատությանը հանձնարարել կլինիկական ուղեցույցների մշակումը, որոնք սահմանում են ծառայության մատուցման 
սկզբնակետը, մասնագիտացված առողջապահական ծառայությունների հասանելիության պայմանները (gatekeeping), ինչպես 
նաև մատակարար-օգտագործող փոխազդեցությունների համար ապացուցահեն առաջարկությունները՝ ներառյալ դեղատոմսերի 
դուրսգրման ուղեցույցները (Գծապատկեր 18):165 Գնումները կարող են բարելավել որակը և արդյունավետությունը 
` խրախուսելով այս ուղեցույցների կատարումը՝ վճարման մեխանիզմների և մշտադիտարկման, կամ ըստ պատմական 
կատարողականի պայմանագրային դրույթների պայմանները սահմանելով

ՆՊԱՏԱԿԸ ՇՐՋԱՆԱԿԸ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԱՊԱՑՈՒՅՑԸ 

Սոցիալական արդարություն
Հասանելիության արդարություն, ֆինանսական 
պաշտպանվածություն և բուժման արդյունքներ/

ելքեր 

Եկամուտների և աշխարհագրական խմբերի հիման 
վրա բաժանված մահվան և հաշմանդամության 
մասին տվյալներ, օգտագործման տվյալներ, 
տնային տնտեսության գրպանից կատարվող 

ծախսեր

Արդյունավետություն
Բաշխողական,տեխնիկական և կլինիկական 

արդյունավետություն

Մատակարարների, ծախսարդյունավետության, 
մատակարարների՝ ըստ միավորի ծախսերի, և 

մատակարարների միջև բուժման արդյունքների/
ելքերի բաշխման վրա ազդեցությունը

Ֆինանսական ռիսկերից 
պաշտպանվածություն

Հասանելիության ֆինանսական խոչընդոտների 
կրճատում 

Տնային տնտեսությունների ԳԿ Ծծախսերը և 
վճարելու անկարողության պատճառով բուժումից 

հրաժարվելու մասին տվյալներ 
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ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 18 • Հիպերտոնիայի վարման կլինիկական ուղեցույցը՝ ըստ Միացյալ Թագավորության 

առողջապահության և խնամքի գերազանցության ազգային ինստիտուտի 

Մեծահասակների արյան 
ճնշման չափում

Արյան ճնշման չափում

Ախտորոշում

Երբ ուղեգրել մասնագետի 
գնահատման

Հիպերտոնիա չի ախտորոշվել

Վերանայել առնվազն 5 
տարին մեկ

Ախտորոշվել է հիպերտոնիա 

Ամենամյա ստուգում 

Սիրտանոթային ռիսկի և 
օրգանների թիրախային 
վնասման գնահատում 

Հղիության ժամանակ 
հիպերտոնիայի  NICE 

կլինիկական ուղի  

Տեսնել  NICE  տեսակետը 
մեծահասակների համար ազգային 

առողջապահական ծառայությունների 
լավագույն փորձը ապահովելու 

վերաբերյալ

Հիպերտոնիայի վարում

Աղբյուրը՝ Առողջապահության և խնամքի գերազանցության ազգային ինստիտուտ 

Ե՞րբ 

Ավանդաբար, սահմանափակումները (gatekeeping) ներմուծվում են, երբ առկա է ամբուլատոր պայմաններում տրամադրման 
ենթակա ծառայությունների փոխարեն մասնագիտացված ծառայությունների գերօգտագործում: Սահմանափակման 
բարեփոխումները հաճախ բարդ են, ունեն խառը արդյունքներ, և այդ փոփոխությունների ներդրման դժվարությունը պետք 
է ուշադիր գնահատել ըստ հնարավոր առավելությունների (Ներդիր 17):166 Ընդհանուր առմամբ, կլինիկական ուղիների 
օգուտը ավելի քիչ է վիճարկվում: Բազմաթիվ առողջապահական համակարգեր արդեն ունեն կլինիկական ուղեցույցներ 
որոշ առողջապահական վիճակների համար, մասնավորապես` մոր և մանկան առողջության առաջնային պահպանման 
մակարդակում: Այս ուղեցույցները կարող են ընդլայնվել` հաշվի առնելով առողջապահական ծառայությունների համակարգումը 
մատակարարների՝ ներառյալ նեղ մասնագետների և ախտորոշիչ բուժօգնության շրջանում: Կլինիկական կառավարման, 
դեղորայքի և բժշկական սարքավորումների վերաբերյալ գիտական ապացույցները զարգանում են ամեն օր: Հետևաբար, 
անհրաժեշտ է համակարգված գործընթաց` կլինիկական ուղիները պարբերաբար թարմացնելու և կլինիկական անձնակազմին 
վերջին բացահայտումների վերաբերյալ վերապատրաստելու համար:
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ԱՆ-ն, գնորդ(ներ)ի հետ խորհրդակցելով, հաճախ որոշում է կայացնում սահմանափակումների և կլինիկական ուղեցույցների 
վերաբերյալ: ԱՆ-ն սահմանում է այս ուղեցույցների բովանդակությունը, իսկ գնորդը վճարային մեխանիզմների միջոցով 
կատարում է այդ առաջարկությունները: Սահմանափակումները առաջնային խնամքի ծառայություններ մատուցողներին վստահում 
է մատակարարների այլ կատեգորիաների համար հասանելիությունը լիազորելու դերը, մասնավորապես` հիվանդանոցային 
խնամքի և ախտորոշիչ թեստերի: Անհրաժեշտ է մատակարարների և պացիենտների ասոցիացիաների ներկայացուցիչներին 
ներգրավել ուղեցույցների սահմանման մեջ՝ կատարումը բարելավելու համար: Ներգրավելով հետազոտողներին, ովքեր կարող 
են նկարագրել պացիենտների բուժման առկա ուղիները և կլինիկական պրակտիկան, օգտակար է ապացույցների միջոցով 
հիմնավորել քաղաքականության վերանայումը: Մատակարարները նույնպես պետք է վերապատրաստվեն նոր ուղեցույցներով, 
որպեսզի կարողանան դրանք կատարել:

Ինչպե՞ս ինստիտուցիոնալացնել այս գործառույթը 

Սահմանափակումները ստանդարտացվում են կարգավորմամբ, ներառյալ բուժման ապացուցահեն ուղեցույցների 
սահմանումը: Այս ուղիները սահմանում են ծառայությունների յուրաքանչյուր մակարդակում մատուցվող ծառայությունները 
և մատակարարների միջև հաղորդակցության համակարգերը: Սահմանափակումները կիրարկվում են մատակարարի վճարման 
մեխանիզմների և առողջապահական համակարգում հիվանդների հոսքի մշտադիտարկման միջոցով, ինչպես օրինակ ՏՀԶԿ մի 
շարք երկրներում:167 Կլինիկական ուղեցույցների կատարումը ավելանում է նաև բժիշկների վերապատրաստման, կլինիկական 

ՆԵՐԴԻՐ 17 • ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻ (GATEKEEPING) ԱՊԱՑՈՒՅՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ԱԿՆԱՐԿ 

Սահմանափակումները և բուժաշխատողի ընտրությունը վերջին երկու տասնամյակում ՏՀԶԿ երկրներում գործունության դինամիկ 
ոլորտներ են հանդիսացել: Երկրների մեծամասնությունը, որոնք սահմանափակումներ են ունեցել հատուկ բուժման հասանելիության 
առումով, օրինակ Դանիան և Մեծ Բրիտանիան քայլեր են կատարել դեպի առավել ճկունություն: Երկրները, որտեղ գերակշռում էր 
ազատ հասանելիությունը, օրինակ Բելգիան և Ֆրանսիան, փորձել են ուժեղացնել սահմանափակման կանոնակարգերը՝ ներդնելով 
համակարգեր, որոնց ներքո, պացիենտը կարող է խուսափել ընտանեկան բժշկի կողմից ուղեգրումից և միանգամից այցելել նեղ 
մասնագետին, եթե կատարի լրացուցիչ վճարում: 

Բավականաչափ հետազոտություններ են կատարվում սահմանափակումների ազդեցության վերաբերյալ՝ արդյունավետության, ծախսերի, 
որակի, սոցիալական արդարության և պացիենտներին հնարավորությունների տրամադրման առումով:  Շատ երկրներում տնային 
տնտեսությունները արժևորում են իրենց առողջության առաջնային պահպանման մասնագետի ընտրությունը և վստահում վերջինիս 
ցուցումներին` անհրաժեշտության դեպքում մասնագիտացված բուժման դիմելու համար: Այնուամենայնիվ, ավելի բարձր սոցիալ-
տնտեսական մակարդակում գտնվող ընտանիքները միտված են արժևորելու մասնագիտացած բուժման ազատ հասանելիությունը և 
իրականում ավելի շատ են դիմում նեղ մասնագետի, քան մյուս խմբերը: Դժվար է հավասարակշռել օգուտները: Հարուստների կողմից 
ծառայության գերօգտագործման օրինաչափությունը բացասաբար է ազդում արդյունավետության վրա, այն դեպքում երբ ավելի էժան 
առաջնային բուժօգնությունը բավարար կլիներ: Այնուամենայնիվ, մյուս խմբերի կողմից թերօգտագործումը ցույց է տալիս, որ կարող 
են լինել բարելավումներ, եթե ավելի քիչ սահմանափակումներ դրվեն ծառայությունների դիմելու առումով: 

Որոշ երկրներ տեղեկատվություն են հրապարակել հիվանդանոցների կատարողականի վերաբերյալ՝ հիվանդներին հնարավորությունների 
ընձեռնման համար, երբ թույլատրվում է նեղ մասնագետի ազատ հասանելիությունը: Թեև սա, կարծես թե այդ կառույցների համար 
իրենց որակի բարելավման արդյունավետ խթան է, տեղեկատվությունն ինքնին շատ չի օգտագործվում ընտանեկան բժիշկների և 
հիվանդների կողմից որոշումների կայացման համար՝ հարատև դարձնելով բուժծառայությունների ոչ արդյունավետ ձևերը: ՏՀԶԿ 
երկրներում կատարված էկոնոմետրիկ վերլուծությունները փաստում են, որ երբ թերապևտները պրակտիկ բժիշկների ավելի քան 
30 տոկոսն են կազմում, սահմանափակումներ ունեցող երկրներն ավելի արդյունավետ առողջապահական համակարգեր ունեն, քան 
մյուսները: Այնուամենայնիվ, այլ գնահատումները եզրակացնում են, որ «սահմանափակումներն ունեն արդյունավետության ավելացման 
և ծախսերի նվազեցման ներուժ, սակայն խնայողությունները հավանաբար ավելի փոքր են, քան ակնկալվում է»: 
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ուղեցույցների թարմացման և տարածման համակարգի ներդրման, մատակարարի համապատասխանության մշտադիտարկման 
և պարգևատրման կամ պատժամիջոցների համակարգի ներդրման միջոցով:168 Գնումների գործակալությունը պետք է իր 
վճարային համակարգերը համապատասխանեցնի առողջապահական ծառայությունների օգտագործումը ռացիոնալ դարձնելու այլ 
մեխանիզմների հետ:

Որո՞նք են առանցքային տեխնիկական խնդիրները 

Առողջապահական մարմինները պետք է սահմանեն այն կլինիկական մասնագիտությունները, որոնց համար կարող է թույլատրվել 
մասնագետներին ուղղակի դիմելը, ինչպես ծննդօգնության ծառայությունները: Այնուամենայնիվ, կարևոր է, որ որոշելու 
գործընթացը, թե որ ծառայություններն ավելի բարձր մակարդակներով կարող են ստացվել, դինամիկ լինի, որպեսզի ԱԱՊ 
օղակի հզորացմանը զուգահեռ ընդլայնվի ծառայությունների շրջանակը` համաձայն համաշխարհային լավագույն փորձի: 
Գնորդը և առողջապահական մարմինները պետք է համատեղ սահմանեն կլինիկական ուղեցույցներ և վճարման մեխանիզմներ, 
որոնք նպաստում են բուժօգնության ուղիներին մատակարարների հետևելը: Կլինիկական ուղեցույցների համար պետք է 
լինի գերակշռող հիվանդությունների կլինիկական խնամքի առաջարկությունները պարբերաբար թարմացնելու համակարգ: 
Թարմացումից հետո անհրաժեշտ է բուժաշխատողների վերապատրաստման և ուղեցույցների կատարման խրախուսման 
սահմանված գործընթաց:

4.3  ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐ, ՈՐՈՆՑԻՑ ԳՆՎՈՒՄ ԵՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐՆ ՈՒ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

1990-ականներից ի վեր զարգացող երկրներում առողջապահության ոլորտները փոխվել են լայն սոցիալական 
փոփոխություններին համապատասխան` հօգուտ ազատականացման և մասնավորեցման: Բազմաթիվ առողջապահական 
համակարգերում մասնավոր հատվածն այժմ ծառայությունների մատուցման գործում կարևոր դերակատարում ունի: Պետական 
հատվածը շարունակում է տրամադրել կանխարգելիչ առողջապահական ծառայություններ և սուր հիվանդությունների բուժում: 
Այնուամենայնիվ, առողջապահական մարմինները դանդաղ են հարմարվել ծառայության մատուցման բազմակի բնույթին և 
դանդաղ են զարգացնում մասնավոր հատվածը: Այս առումով ռազմավարական գնումները երկու հնարավորություն են ընձեռում: 
Նախ, առողջապահական մարմինները կարող են պայմանագրերի միջոցով ավելի լավ կարգավորել մասնավոր մատակարարներին: 
Երկրորդ, ռազմավարական գնումները հնարավորություն են տալիս շուկայական մեխանիզմներ ներդնել հանրային հատվածում, 
ինչպես, օրինակ, կատարողականի մրցակցությունը: Հայաստանը բախվում է հիմնական մարտահրավերների հետ ընտրողական 
պայմանագրերի համար կանոնակարգերի սահմանման առումով, որոնք չեն խորացնում բուժծառայությունների հասանելիության 
բացերը՝ միաժամանակ բարելավելով բարձրորակ ծառայություններ մատուցելու խթանները: 

4.3.1 ԸՆՏՐՈՂԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ 

Առողջապահության ապահովման գործում մասնավոր հատվածի նշանակալի դերը պացիենտների կողմից հստակ ազդանշան 
է, որ նրանք գնահատում են այս ընտրությունը: Հետևաբար, կարգավորումների և պայմանագրերի միջոցով մասնավոր 
հատվածի հետ փոխգործակցելու կարողությունը համեմատական առավելություն է: Գնումների գործակալությունը կարող է 
ազդարարել այն մասին, թե հասարակության տեսանկյունից ինչն է արժեքավոր` պարգևատրելով բարձր կատարողական ունեցող 
հաստատություններին, պատժամիջոցներ կիրառելով վտանգներ առաջացնողների հանդեպ և ապահովելով ծառայությունների 
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մատուցման հետևողականություն: Այս նախաձեռնությունը հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ գնումների գործակալությունը 
տեղեկատվություն ունի մատակարարի կատարողականի մասին: Այնուամենայնիվ, մասնավոր մատակարարների գործունեության 
մասին տեղեկատվությունը պարբերաբար չի հավաքվում թույլ կանոնակարգեր ունեցող երկրներում:

Ընտրողական պայմանագրերը գնումների գործակալությանը հնարավորություն են տալիս կիրարկել խնամքի չափանիշներ: 
Պայմանագրերի կնքումը կարող է պայմանավորված լինել նախորդ կատարողականով և անհրաժեշտ ծառայությունների 
տրամադրման տեխնիկական կարողությամբ: Այն դեպքում, երբ գնորդը պատասխանատու է ընդհանուր ֆինանսավորման 
զգալի մասնաբաժնի հատկացման համար, այդ խթանները կարող են որոշ մատակարարների ստիպել բարելավել 
ծառայությունների մատուցման կազմակերպումը: Գնումների գործակալությունը կարող է նաև խրախուսել ծառայությունների 
օպտիմալ մոդելները: Օրինակ, մատակարարների միջև խնամքի շարունակականությունը կարող է խրախուսվել տվյալների 
համակարգերի և վճարման խթանիչ միջոցների կիրառմամբ, ինչպիսիք են խմբավորված ծառայությունների վճարման 
սխեմաները, որոնք պարգևատրում են համակարգումը:169 Պահանջվող ստանդարտներին չհամապատասխանող մատակարարի 
բացառումը գնորդին հնարավորություն է տալիս բարելավել ծառայությունների որակը: Այս գործառույթը պահանջում է 
որոշումների կայացման հստակ կանոններ՝ ներառյալ օրինական իրավասություններ, անկախ ստուգում և մատակարարների 
բողոքարկման իրավունք:

Ծառայությունների մատուցման գործընթացից մատակարարների բացառումը հնարավոր չէ առողջապահության ոլորտում 
որպես տարածքային մենաշնորհ բնութագրվող համատեքստում: Դա կարող է հանգեցնել այնպիսի դեպքերի, երբ 
ծառայությունից օգտվողները չեն ցանկանում կամ չեն կարողանում ճանապարհորդել: Տարածքային մենաշնորհները 
նաև Սեմաշկոյի մոդելի ժառանգությունն են, որոնք հիմնված էին հատվածական շուկայի վրա, որտեղ ծառայությունների 
ծածկույթի տարածքի համընկնումները փոքր էին, ինչպես Հայաստանում՝ Երևանից դուրս: Այս համատեքստում որակի կամ 
արդյունավետության բացերի պատճառով մատակարարի բացառումը միտումնավոր կերպով նպաստում է առողջապահության 
հասանելիության ֆիզիկական խոչընդոտներին: Մատակարարի բացառումը, թեկուզ և ցածր կարողականի համար, կարող 
է քաղաքականապես թանկ լինել: Այնուամենայնիվ, եթե գնորդը չի կարողանում տեղափոխվել դեպի այլընտրանքային 
մատակարար, երբ խախտվում են պայմանագրային պայմանները, մատակարարի համապատասխանության խթանի վրա առկա 
է բացասական ազդեցություն:170

Ե՞րբ 

Մասնավոր հատվածի հետ պայմանագրերի կնքման կարողությունների զարգացումը, այդ թվում՝ բանակցային ընթացակարգերը և 
տվյալների համակարգերը, ժամանակ է պահանջում: Առողջապահության առաջատար համակարգերում գնորդի կողմից վճարման 
կանոնները համադրելի են պետական և մասնավոր մատակարարների համար՝ համապատասխան ճշգրտումներով, որոնք հաշվի 
են առնում հանրային մատակարարներին տրվող սուբսիդիաները:171 Մասնավոր մատակարարները հակված են կենտրոնանալ 
միատարր ծախսերով, շահութաբերության բարձր մարժայով և ցածր ռիսկով գործունեության վրա՝ պետական մատակարարներին 
դրդելով դեպի այլ գործունեություն:

Ո՞վ 

Իդեալական տարբերակում, գնորդ(ներ)ը պատասխանատու է մատակարարի ընտրության համար: Այս գործառույթը 
իրականացնելու համար գնորդ(ներ)ը պետք է մատակարարների հետ բանակցելու և խնամքի չափանիշների՝ իրենց կողմից 
կատարումը կիրարկելու համար օրինական մանդատ ունենա: 
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Ինչպե՞ս ինստիտուցիոնալացնել այս գործառույթը 

Հիմնական մեխանիզմը հետևյալն է. «Մենք կվճարենք այս ծառայությունների և այս անձանց համար՝ կատարողականի 
վերաբերյալ տեղեկատվության և նախապես սահմանված ստանդարտներին համապատասխանության դիմաց»: Առողջապահական 
տեղեկատվության ամուր համակարգի կառուցումը ընտրողական պայմանագրերի կնքման նախապայման է: Մատակարարների 
սահմանման և ընտրության գործընթացը պետք է լինի թափանցիկ: Կարող է անհրաժեշտ լինել ստեղծել հանձնաժողովներ՝ 
պայմանագրերի կնքման իրավունակության չափանիշների սահմանման և որակի չափանիշներին համապատասխանությունը 
վերահսկելու համար: Գործընթացը պետք է անկախ լինի շահերի բախումից: Բացի այդ, բոլոր շահագրգիռ կողմերը պետք է 
ունենան իրենց մտահոգությունները բարձրաձայնելու և հատուցում ստանալու մեխանիզմներ:

Որո՞նք են առանցքային տեխնիկական խնդիրները 

Գնումների գործակալությանը բանակցությունների, արդյունքների մշտադիտարկման և առողջապահական ծառայությունների 
կազմակերպությունների մասնագիտական փորձառություն կպահանջվի: Այն համատեքստերում, որտեղ կան տարածական 
մենաշնորհներ, և մատակարարի բացառումը կարող է հանգեցնել հասանելիության խոչընդոտների, երկրները կարող են 
դիմել հնարավոր նոր մասնակիցների մուտքը շուկա խրախուսելուն, պետական հատվածի հաստատությունների կառավարման 
փոփոխությունների դյուրացմանը, ինչպես նաև մատակարարի գործունեության համեմատական վերլուծությանը` ավելի լավ 
առողջապահական ծառայությունների համար խթան ապահովելու համար:172

4.4 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՎՃԱՐՈՒՄ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐՆՈՒՄ 

Մատակարարը ավելի լավ է տեղեկացված իր կատարողականի մասին, քան գնորդը: Գնորդ(ներ)ը կարող է ունենալ նաև թերի 
տեղեկատվություն ծառայության մատուցման կլինիկական արդյունքների և ծառայության արդյունքների որոշման արտաքին 
գործոնների դերի մասին: Հաշվի առնելով տեղեկատվության անհամաչափությունը` մատակարարները կարող են կայացնել 
որոշումներ, որոնք անբարենպաստ հետևանքներ կունենան գնորդի կամ պացիենտի համար: Օրինակ, մատակարարները կարող 
են աշխատել ավելի քիչ, քան համաձայնեցված էր, թերօգտագործել իրենց հմտությունները կամ սխալ տեղեկացնել իրենց 
մատուցած ծառայությունների մասին: Ռազմավարական մոտեցումը պահանջում է պայմանագրի կնքում, որով մատակարարը 
համապատասխանում է գլխավոր նպատակներին, ինչպես նաև համապատասխանության մշտադիտարկում՝ ողջամիտ ծախսերով: 
Հետևաբար, լավագույն մեխանիզմ գտնելը կարող է դժվար լինել: Հայաստանում մատակարարների կողմից ԱՐՄԵԴ-ի միջոցով 
ՊԱԳ-ին զեկուցելը հիմնականում ուղղված է խարդախության կանխարգելմանը և ծածկույթի մակարդակի մշտադիտարկմանը: 
Այնուամենայնիվ, ավելի լավ վճարումների և մշտադիտարկման մեխանիզմների կիրարկման հնարավորություններ կան՝ որակյալ 
ծառայությունների մատուցումը և արդյունավետությունը խթանելու համար: 

4.4.1 ՎՃԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ 

Վճարային համակարգերի նախագծումը ռազմավարական գնումների ոլորտի բարեփոխումների հիմնական ասպեկտն է, քանի 
որ բուժհաստատության կամ աշխատողի վարձատրության ձևն ազդում է ծառայությունների մատուցման վրա: Իդեալական 
տարբերակում, ռազմավարական գնորդը վճարային համակարգի նախագծման համար օգտագործում է մատակարարի 
կատարողականի և բնակչության առողջության մասին տեղեկատվությունը: Բարելավումները պետք է հաշվի առնեն 
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իրականացման իրագործելիությունը և համատեղելիությունը առողջապահական համակարգի նպատակների հետ` միաժամանակ 
ապագայում աստիճանական փոփոխությունների համար քաղաքական տարածք ապահովելով: Հետխորհրդային երկրները ժառանգել 
էին մատակարարի վճարային համակարգ, որը ենթակառուցվածքների առումով կենտրոնացած էր մուտքերի ֆինանսավորման, 
այլ ոչ թե ելքերի վրա: Որքան շատ մահճակալներ ունենար հիվանդանոցը, այնքան շատ դրույքներ այն կարող էր ունենալ, 
և ավելի մեծ էր նրա ստացած բյուջեն:173 Վերջին երկու տասնամյակում տարածաշրջանում մատակարարներին վճարման 
բարեփոխումների իրականացումը կենտրոնացել է առողջապահական համակարգերի արդյունավետության բարելավման վրա՝ 
հաշվի առնելով ոչ պատշաճ խթանների արդյունքում ստեղծված ավելցուկային կարողությունների ծանրաբեռնվածությունը:174

Ավանդական վճարման մեխանիզմները միտված են արդյունքների համար խրախուսել մատակարարներին: Այս արդյունքները 
կարող են լինել խորհրդատվությունը կամ բժշկական գործողությունները (ծառայության համար վարձավճարներ), ընդգրկված 
հիվանդների թիվը (ըստ մարդաշնչի վճարում), ֆիքսված ժամանակահատվածը, որի ընթացքում ցուցաբերվել է ծառայություն 
(աշխատավարձ և գլոբալ բյուջե), և յուրաքանչյուր դեպքը (դեպքի վրա հիմնված կամ ախտորոշմանը վերաբերող խմբային 
վճարներ): Մատակարարի և գնորդի կրած ֆինանսական ռիսկը այս մեխանիզմների ներքո տարբերվում է: Օրինակ՝ ըստ 
մարդաշնչի վճարման ժամանակ մատակարարը կարող է հանձն առնել ծառայությունների մատուցում՝ անկախ ծառայության 
շահառուի այցերի քանակից կամ նրա առողջապահական կարիքների բարդությունից: Այնուամենայնիվ, ծառայության համար 
վարձավճարը գնորդի համար ստեղծում է բոլոր ֆինանսական ռիսկերը՝ օգտագործման սակագների վերին սահմանաչափի 
բացակայության դեպքում:

Չնայած մատակարարները կարող են ունենալ ներքին մոտիվացում՝ ոչ ֆինանսական խթանների միջոցով, ինչպիսին է 
մշտադիտարկումը, նրանք նաև հակված են ուղղել իրենց վարքագիծը՝ ի պատասխան վճարումների: Ծառայությունների դիմաց 
զուտ վարձավճարների պայմանները կարող են խթանել առողջապահական ծառայությունների և հասանելիության մեծացումը, 
բայց դրանք կարող են կապված լինել ավելցուկային մատակարարման հետ՝ ավելացնելով ծախսերը: Ի հակադրություն, 
ըստ մարդաշնչի վճարումների համակարգը կարող է դրդել մատակարարներին շեշտը դնել կանխարգելիչ ծառայությունների 
վրա՝ առողջապահական կարիքները նվազեցնելու համար, սակայն կարող է հանգեցնել ավելի շատ ուղեգրումների դեպի այլ 
մատակարարներ, իսկ դեպքերի վրա հիմնված վճարումները կարող են խթանել կենտրոնացումը առողջապահության ոլորտում 
տեխնիկական արդյունավետության ավելացման վրա, ներառյալ ընդունելության տևողության կրճատումը, բայց և կարող են 
հանգեցնել ավելի բարձր փոխհատուցման տոկոսադրույքով դեպքերի ընտրության:

Զուտ ավանդական վճարման եղանակներից ստացվող խթանները կարող են չհամընկնել որակյալ բուժօգնության տրամադրման 
հետ: ՈՎՀ-ների ավելացող բեռ ունեցող երկրներում, որտեղ ծառայություններից օգտվողները տառապում են բազմաթիվ 
հարակից հիվանդություններից, որակյալ բուժօգնությունը ներառում է բուժծառայությունների բազմաթիվ մատակարարների 
միջև համակարգում: Այնուամենայնիվ, վճարման ավանդական մեխանիզմները հաճախ հաշվի չեն առնում առողջապահության 
տարբեր մակարդակներում համակարգման անհրաժեշտությունը և հակված են առանձին կենտրոնանալ յուրաքանչյուր 
մակարդակում մատակարարների խթանների վրա: Արդյունքը հաճախ խառը վճարումներն են, որը, ինչպես Հայաստանում, 
խթանում է ծառայության մատուցման մասնատումը, ինչը խորացնում է ՈՎՀ-ի բեռը: Այն երկրներում, որտեղ փոքրամասշտաբ 
բարեփոխումներ են իրականացվել խթանների կարգավորման համար, ուշադրության կենտրոնում է եղել ավանդական վճարման 
մեթոդների համապատասխանեցումը մարժային:175 Օրինակ կարող են ծառայել համակցված վճարումները` յուրաքանչյուր մեթոդի 
դրական և բացասական հետևանքները հավասարակշռելու համար, ինչպիսիք են գլոբալ բյուջեները և կատարողականի հիման 
վրա վճարումները: Ներկայումս ՏՀԶԿ 34 երկրներից միայն ինն է ԱԱՊ համար վճարման մեկ ձև կիրառում:176 Երկրներում 
նորարարությանը զուգահեռ ի հայտ են գալիս գնումների հաջող օրինակներ՝ առողջապահության համակարգումը բարելավելու 
և որակյալ ծառայությունների մատուցման խթանման համար (Ներդիր 18):177 
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Ե՞րբ 
Անհնար է նախագծել գնումների ռազմավարական փոփոխություն՝ առանց նշելու մատակարարի վճարման մեխանիզմ(ներ)ը: 
Իրենց հերթին, մատակարարի վճարման մեխանիզմներով որոշում է, թե ինչ այլ գործառույթներ պետք է հաստատվեն: Օրինակ՝ 
ԱԱՊ բուժաշխատողների համար ըստ մարդաշնչի վճարման համակարգի ներդրումը պահանջում է տվյալներ յուրաքանչյուր 
առաջնագծային հաստատությունում սպասարկվող բնակչության և որոշակի ժամանակահատվածում առողջապահական 
ծառայությունների ակնկավող օգտագործման միջին քանակի վերաբերյալ: Եթե տնային տնտեսությունները կարող են ընտրել 
իրենց մատակարարին` բժշկի ազատ ընտրության միջոցով, ապա յուրաքանչյուր քաղաքացու համար նույնպես պետք է լինի 
քաղաքացիական գրանցման համակարգ` յուրօրինակ նույնականացման միջոցով: Ըստ մարդաշնչի վճարումները կարող են 
նաև պայմանավորված լինել ծառայությունների չափանիշների բավարարմամբ, ինչը կպահանջի կլինիկական ուղեցույցներ: 
Մատակարարի վճարման եղանակները դիտարկվում են բարեփոխումների սկզբում: Այնուամենայնիվ, վերանայումներ կլինեն, 
երբ բնակչությունը փոփոխությունների կարիք ունենա,ինչպես նաև խթանների կառուցվածքը բարելավելու համար:
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Լրացուցիչ վճարումների միջոցով բոնուսներ կամ տույժեր են գումարվում ավանդական վճարման մեխանիզմներում` ծառայությունների 
համակարգումը և ուղեցույցներին համապատասխանությունը խթանելու համար: Օրինակ, 2009 թ.-ին Ֆրանսիան ներմուծեց 
լրացուցիչ ապագա հավելավճարներ՝ ծառայությունների բազմապիսի մատակարարների միջև համակարգումը խրախուսելու համար: 
Այս վճարումները կազմում են մատակարարի ընդհանուր եկամտի հինգ տոկոսից պակաս: Այնուամենայնիվ, դրանք կապված են որակի 
բարելավման հետ, ներառյալ շաքարային դիաբետի ժամանակ արյան շաքարի ավելի լավ վերահսկումը: Ծախսերը նույնպես նվազել են 
0,5-ից 2,3 տոկոսով: Այս բարեփոխումը չի պահանջում էական ներդրումներ տվյալների համակարգերում, բայց սահմանափակ է իր 
շրջանակի մեջ, քանի որ կենտրոնացած է դիաբետի համար բուժման ուղու կոնկրետ ասպեկտների վրա: 

Բնակչության վրա հիմնված վճարումների միջոցով գնորդը բնակչության առողջապահական կարիքների մեծամասնության 
համար վճարում է առողջապահականա ծառայությոնների մատակարարների խմբերի, որոնք կոչվում են հաշվետու ծառայությունների 
կազմակերպություններ (ՀԾԿ): Այս մատակարարներին թույլատրվում է պահպանել իրենց կատարած խնայողությունների ամբողջը 
կամ մի մասը, եթե նրանք բավարարում են որակի հատուկ չափանիշներին՝ ստեղծելով որակի և արդյունավետության համար խթաններ: 
Միացյալ Նահանգներում մինչև 400 ՀԾԿ-ներ պայմանագրեր ունեն Medicare-ի հետ: Նմանատիպ գաղափարներ են գործարկվել 
կամ քննարկվում Գերմանիայում, Նիդեռլանդներում, Սինգապուրում և Նոր Զելանդիայում: ՀԾԿ-ները հաճախ վերակազմակերպում 
են ծառայությունների տրամադրման ուղին` կենտրոնանալով պացիենտների կարիքների վրա և բարելավելով մատակարարների հետ 
համագործակցությունը: Նախնական արդյունքները ենթադրում են, որ ԱՄՆ-ում ՀԾԿ-ների շրջանում ծառայությունների որակի 
գործընթացային միջոցառումների բարելավում կա, ներառյալ կրկնակի հոսպիտալացման մակարդակի անկում, արյան ճնշման 
վերահսկողության բարելավում և ծխախոտի օգտագործման նկատմամբ սքրինինգների ավելացում:

«Medicare»-ի և «Medicaid»-ի ծառայությունների կենտրոնը ներմուծել է նաև վճարման ավանդական եղանակներում ճշգրտումներ, 
որոնք կապված են որակի վրա կատարողականի հետ: Հիվանդանոցում ձեռք բերված հիվանդությունների նվազեցման ծրագրի 
միջոցով Կենտրոնը պատժամիջոցներ է կիրառում այն   հիվանդանոցների նկատմամբ, որոնք ցածր վարկանիշ ունեն այն տեսանկյունից, 
թե որքանով են իրենց հիվանդների մոտ զարգանում կանխարգելելի հիվանդություններ, ներառյալ հետվիրահատական   և հիվանդանոցում 
ձեռք բերված այլ վարակները, պառկելախոցերը և հիվանդանոցում ընկնելու պատճառով կոտրվածքները: Ծրագիրը Medicare-ի 
համար տարեկան մոտավորապես 350 միլիոն դոլար է խնայում: Հիվանդանոցային արժեքի վրա հիմնված գնումների ծրագիրը 
հիվանդանոցներին պարգևատրում է բարձրորակ ստացիոնար խնամքի համար: Ծրագիրն օրենքով պահում է կատարում բոլոր 
հիվանդանոցների համար՝ հաշվարկված տարեկան վճարների 2 տոկոսի չափով, որն օգտագործվում է ֆինանսական տարվա ավարտին 
հիվանդանոցներին խրախուսանքներ տրամադրելու համար: Գործնականում, յուրաքանչյուր հայտի համար, դեպքի վրա հիմնված վճարումը 
ճշգրտվում է՝ օգտագործելով գործոն, որը կախված է կատարողականի միավորից: Կատարողականը չափվում է հետևյալ արդյունքների 
հիման վրա՝ մահացություն և այլ բարդություններ, առողջապահական ծառայությունների հետ կապված վարակներ, պացիենտների 
անվտանգություն, հիվանդի փորձ և ծախսերի նվազեցում: Վճարումներով հիվանդանոցները խրախուսվում են մյուս հիվանդանոցների 
համեմատությամբ իրենց կատարողականի, ինչպես նաև նախորդ տարվա համեմատությամբ բարելավումների համար:
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Հաշվի առնելով նրանց սերտ փոխգործակցությունը մատակարարների հետ, գնորդ(ներ)ը հաճախ առաջարկում են վճարային 
մեխանիզմները ԱՆ-ին: Այս առաջարկները կարող են պայմանավորված լինել վճարման առկա մեթոդների թերություններով, 
մատուցողի գործունեության մասին տեղեկատվությամբ, առողջապահական ծառայություններից օգտվելու օրինաչափություններով 
և գնումների ոլորտի բարեփոխումների նպատակներով: Ներկայացված տարբերակները կարող են հիմնավորված լինել նաև 
միջազգային փորձով: Հետևաբար, առողջապահության ֆինանսավորման մասնագետները կարող են դերակատարում ունենալ: 

Ինչպե՞ս ինստիտուցիոնալացնել այս գործառույթը 

Կարևոր է հստակեցնել գործընթացը գաղափարից մինչև նոր մեխանիզմների ընդլայնում, ներառյալ ազգային քաղաքականության 
ընդունումը և ֆինանսավորման հանձնառությունը:178  Այս գործընթացը կարող է ներառել ցուցադրական պիլոտային նախագծեր` 
նախքան տարածումը գաղափարի հաստատման համար: Ներդիր 19-ում մենք դիտարկում ենք Ղրղզստանի վերջին երկու 
տասնամյակների փորձը:179 Առողջապահության նախարարի և գնումների գործակալության դերի և պարտականությունների 
հստակեցումը վճարային նոր մեխանիզմները սահմանելու, պիլոտային ձևաչափով ներդնելու և իրականացնելու հարցում կարևոր 
գործոն է՝ ուղղված այս գործառույթի ինստիտուցիոնալացմանը:

Որո՞նք են առանցքային տեխնիկական խնդիրները 

Կարևոր տեխնիկական մարտահրավերներից է վճարման մեխանիզմների ճիշտ համադրության սահմանումը, քանի որ առանձին 
մեթոդներ ունեն դրական և բացասական ազդեցություն:180 Գոյություն ունի հարուստ գրականություն մատակարարի վճարման 
մեխանիզմի ձևավորման վերաբերյալ, ներառյալ Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայում (Ներդիր 20):181 Վճարային 
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Ղրղզստանում ռազմավարական գնումների անցման առանցքային կողմը Առողջապահության պարտադիր ապահովագրության ֆոնդի 
ինստիտուցիոնալացումն էր որպես մարմին, որը կարող է իրականացնել բուժծառայություն տրամադրողների վճարման նորարարական 
մեխանիզմներ, տվյալների համակարգեր և պայմանագրերի կնքման մեխանիզմներ: Սկզբնապես, Հիմնադրամը ներդրվեց որպես 
հիվանդանոցների համար դեպքի վրա հիմնված վճարային համակարգ և առաջնային բուժծառայություններ մատուցողների համար 
ըստ շնչի վճարման համակարգ: Վերջին բարեփոխումը արդյունքների վրա հիմնված ֆինանսավորման սխեմայի ներդրումն էր՝ 
բուժծառայությունների որակի բարելավման շեշտադրումով: Դա իրականացվել է Համաշխարհային բանկի ծրագրի աջակցությամբ: 
Կատարողականի խթանները հիմնավորվել են հաշվետվությունների հավասարակշռված համակարգով, որը խթանում է նորարարական 
որակի միջոցներ, ձևավորմանը նպաստող հետադարձ կապ և համեմատական վերլուծություն:

Հայեցակարգը նախ որպես պիլոտային ծրագիր 2013 թ.-ին փորձարկվել է շրջանային հիվանդանոցում: 2014-ին ընդունման փուլը 
ընդգրկել է 42 հիվանդանոց: Ազգային մակարդակով ներմուծումը տեղի է ունեցել շրջանային 64 հիվանդանոցներում 2017-ի աշնանը: 
Հիմնադրամը ինստիտուցիոնալացրել է վճարման մեխանիզմը պետական ֆինանսավորում ստացող  այս բոլոր հիվանդանոցներում 
2018-ի հուլիսի 1-ից (ԱՊԱՖ-ի տարեկան բյուջեի 5 տոկոսը): Այսօր վճարման սխեման ընդգրկում է ընդհանուր առմամբ 189 
հաստատություն՝ ներառյալ 64 պիլոտային շրջանային հիվանդանոց, 12 տարածքային հիվանդանոց, 6 քաղաքային հիվանդանոց, 79 
առանձնացված շրջանային ընտանեկան բժշկության կենտրոն և ընդհանուր պրակտիկայի կենտրոնների ներքո գործող 28 շրջանային 
ընտանեկան բժշկության կենտրոն: 

Արդյունքների հիման վրա ֆինասվորումը փոփոխել է բուժծառայություն տրամադրողների վարքագիծը, ավելացնելով թիմային աշխատանքը 
և բարելավելով մասնակից հաստատություններում բուժման որակը: Հաջորդ՝ ընդլայնման փուլում, ստացված արդյունքները էլ ավելի 
կընդլայնվեն՝ ընդգրկելով 24 առողջական վիճակների վերաբերյալ կլինիկական դեպքի նկարագրերով չափվող որակը: Ակնկալվում 
է, որ սա կապահովի շարունակականություն և առավելագույնի կհասցնի օգուտները՝ համադրվելով երկրում պլանավորված որակի 
բարելավման այլ գործողությունների հետ: 
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համակարգերում նույնիսկ փոքր փոփոխությունները կարող են էական ազդեցություն ունենալ մատակարարի վարքագծի վրա: 
Պարզ վճարման մոդելից սկսելը, նոր առաջարկությունների պիլոտային ներդրումը և ժամանակի ընթացքում բարդության 
ավելացումը թույլ կտան օժանդակ համակարգերին զարգացնել ավելի բարդ մեխանիզմների կառավարման կարողություն:182 Այն 
երկրներում, որտեղ պետական մատակարարները ստանում են ֆինանսավորում գործառնական ծախսերի և հիմնական միջոցների 
համար, առանձին մասնավոր մատակարարների համար հատուցման մեխանիզմները կարող են ներառել ապահովագրավճար` 
խաղադաշտը հավասարեցնելու համար:

4.4.2 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄ 

Ռազմավարական գնորդը ժամանակի ընթացքում պետք է բարելավի մատակարարի վճարման մեխանիզմները: Այս 
բարելավումները պահանջում են ստուգված տեղեկություններ մատակարարների գործունեության մասին: Ըստ նախագծի` 
վճարման որոշ մեթոդների շնորհիվ ավելի շատ տվյալներ են ստեղծվում, քան մյուսների: Արդյունքների համար վճարումներից 
ստեղծվում են զգալի քանակությամբ առօրյա տվյալներ առողջապահական հաստատությունների կատարողականի վերաբերյալ: 
Եվ հակառակը, ըստ մարդաշնչի համակարգը հաճախ տեղեկատվություն է տալիս ընդգրկված տնային տնտեսությունների 
վերաբերյալ տարին մեկ անգամ: Վճարման մեխանիզմների մշտադիտարկումը և բարելավումը կախված են գնորդի կողմից 
տվյալների հավաքագրումից, կառավարումից և վերլուծությունից: 

Վճարման մեխանիզմները կարող են հանգեցնել կեղծ հաշվետվությունների: Արդյունքի վրա հիմնված վճարային համակարգերը 
կարող են մատակարարներին գայթակղել կատարել անհարկի միջամտություններ, չափազանցնել ծառայությունների 
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Հիվանդանոցային ոլորտում ավելորդ կարողությունների նվազեցման նպատակով որոշ երկրներ ներմուծել են գլոբալ բյուջեներ 
կամ հիվանդանոցային ծառայությունների համար դեպքի հիման վրա վճարում: Գլոբալ բյուջեն նախօրոք հաստատագրված գումարի 
վճարումն է̀  տվյալ ժամանակահատվածում հիվանդանոցի ընդհանուր ծախսերը հոգալու համար: Ի տարբերություն նախկին, 
ըստ բյուջեի տողի վճարման համակարգի, հիվանդանոցներն ունեն գլոբալ բյուջեի ներքո ռեսուրսների ներքին հատկացումներ 
կատարելու իրավասություն: Գլոբալ բյուջեն կարող է հիմնված լինել ակնկալվող կամ պատմական արդյունքների վրա, ինչպես 
Ռումինիայում և Սլովենիայում: Տարածաշրջանի երկրների մեծամասնությունը ներդրել է կամ շարժվում է դեպի դեպքի հիման 
վրա հիվանդանոցներին վճարների համակարգեր: Դեպքի հիման վրա հիվանդանոցներին վճարման համակարգերը հիվանդանոցներին 
վճարում են յուրաքանչյուր դեպքի համար հաստատագրված գումար: Որոշ երկրներում այդ վճարումները հիմնված են ախտորոշմանն 
առնչվող խմբավորումների համակարգի վրա՝ որտեղ յուրաքանչյուր խումբ ունի առանձնահատուկ ծախսի կշիռ, որը ճշգրտվում է 
ըստ դեպքի բարդության:

Հիվանդանոցային ոլորտում ավելորդ կարողությունների նվազեցման անհրաժեշտությունը Ղազախստանում և Ղրղզստանում, ինչպես 
նաև Մոլդովայի Հանրապետությունում դեպքի վրա հիմնված հիվանդանոցին վճարումների համակարգի ներդրման հիմնական պատճառն 
էր: Հիվանդանոցներում դեպքի հիման վրա վճարման նոր համակարգը ծառայում է որպես մրցակցության խթանման և սպառողների 
արձագանքը բարելավող մեխանիզմ: Հունգարիան մուտքերի վրա հիմնված ըստ ծախսային հոդվածի ֆինանսավորման մոտեցումից 
անցում կատարեց դեպի հիվանդանոցներին դեպքի վրա հիմնված վճարային համակարգ՝ բյուջետավորման պատմական գործընթացից 
բխող հիվանդանոցներին հասանելի ռեսուրսների միջև մեծ տատանումների խնդիրը լուծելու համար: Դեպքի հիման վրա վճարումները 
կարող են վերակողմնորոշել հիվանդանոցները դեպի պացիենտներին ծառայութոյւնների մատուցում, այլ ոչ թե ենթակառուցվածքների 
ստեղծում կամ պահպանում, խթանների ստեղծում հիվանդանոցների համար ավելի բարձր որակի ծառայություններ մատուցելու համար` 
օգտագործելով ավելի քիչ կամ ցածր ծախսային ներդրումներ, հիվանդների համար ընտրության ներդնում և մասնավոր մատակարարներին 
վճարման հնարավորություն:
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ծավալները կամ անտեսել ծառայությունների որակը: Ախտորոշմանն առընչվող խմբերը (DRG) դրդում են մատակարարներին 
հիվանդությունները դասակարգել ավելի բարձր ծախսային կշիռ ունեցող խմբավորումների ներքո՝ պացիենտներին կրկին 
հոսպիտալացնելու նպատակով: Մատակարարները, ովքեր ստանում են մեկ շնչի հաշվով տարեկան վճարումներ, ավելցուկը 
համապատասխանեցնել կարողանալու դեպքում ունեն ծառայությունները թերի մատուցելու խթան: Գնորդի համար անհրաժեշտ 
կլինի դիտարկել հնարավոր կողմնակի ազդեցությունները:

Մատակարարի կատարողականի վերլուծությունն ըստ հատուկ ստանդարտների կարող է նաև ապահովել ոչ դրամական խթաններ` 
ծառայությունների մատուցման բարելավման համար: 2004 թ.-ին Կորեան ներդրեց պետական   հիվանդանոցների կատարողականի 
գնահատման ծրագիր: Ծրագիրը նպատակ ուներ հանրությանը տեղեկացնել հիվանդանոցի կատարողականի մասին` խրախուսելով 
մատակարարների տեղեկացված ընտրությունը և հիվանդանոցների խթանումը` բուժծառայությունների որակը բարելավելու 
համար: Մշակվել է օրենք, որը պահանջում է, որ հիվանդանոցները գնահատվեն երեք տարին մեկ անգամ՝ այն ոլորտներում, 
որոնք ներառում են բժշկական ծառայությունների որակը, անհրաժեշտ մարդկային ռեսուրսների և ենթակառուցվածքների 
առկայությունը և հիվանդակենտրոն բուժօգնությունը: Հիվանդանոցները գնահատվում են յուրաքանչյուր ոլորտում` 0-ից 100 
տոկոսով, հստակ չափանիշներով, որոնք այնուհետև դասակարգվում են Ա-ից Դ և հրապարակվում են առցանց` հանրային 
դիտարկման համար:183 ՏՀԶԿ շատ երկրներում առողջապահական մարմինները վերահսկում են խուսափելի հոսպիտալացումերը, 
դեղերի դուրսգրման համապատասխան պրակտիկան, ստացիոնար բուժօգնության բարդությունները, վիրաբուժական 
անվտանգությունը, հիվանդների փորձը և հոգեկան առողջության պահպանման որակը (Ներդիր 21):184
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Խուսափելի հոսպիտալացումեր. Հոպիտալացումների մակարդակը  ասթմա, կանգային սրտային անբավարարություն, հիպերտոնիա, 
թոքային քրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդություն և շաքարային դիաբետ ունեցող 5 տարեկանից բարձր 100 000 բնակչի շրջանում: 

Դեղերի դուրսգրման համապատասխան պրակտիկա. Դիաբետով հիվանդների տոկոսը, ում նշանակվել է խոլեստերինը իջեցնող 
առնվազն մեկ դեղամիջոց, 65 տարեկանից բարձր մեծահասակների տոկոսը բենզոդիազեպինների երկարաժամկետ նշանակումով, օրական 
1000 բնակչության թվով նշանակված օփիոիդների քանակը և համակարգային օգտագործման համար հակաբիոտիկների ընդհանուր 
ծավալը` օրական 1000 բնակչության հաշվով:

Ստացիոնար ծառայություններ․ Հոսպիտալացումից հետո երեսուն օրվա ընթացքում մահացությունը սրտամկանի սուր ինֆարկտի, 
հեմոռագիկ ինսուլտի կամ իշեմիկ ինսուլտի պատճառով ընդունված 100 պացիենտի հաշվով, և ազդրի կոտրվածքի վիրահատություն, 
որը կատարվել է հիվանդանոց ընդունվելուց հետո 2 օրվա ընթացքում: 

Հոգեկան առողջության ծառայություններ. Հոգեկան խանգարում ախտորոշումով ընդունված 100 հիվանդի հաշվով հիվանդանոցում 
ինքնասպանություններ, հոգեկան խանգարում ախտորոշումով ընդունված 100 հիվանդի ինքնասպանություն դուրսգրումից հետո՝ 30 
օրվա ընթացքում, և մահացության ավելացում 15-74 տարեկան մեծահասակների շրջանում շիզոֆրենիա ախտորոշումով հիվանդների 
շրջանում:

Վիրաբուժական անվտանգություն. Հետվիրահատական սեպսիսի հաճախականությունը որովայնային վիրահատությունից հետո` 100 
հիվադանոցից դուրսգրումների հաշվով, մանկաբարձական տրավմայի դեպքերը գործիքի կիրառմամբ 100 հեշտոցային ծննդաբերությունների 
հաշվով, և պրոցեդուրայից հետո օտար մարմնի առկայություն 100 հիվանդանոցից դուրսգրումների հաշվով: 

Պացիենտների փորձը. Ըստ տարիքի-սեռի ստանդարտացված պացիենտների թիվը 100 պացիենտի հաշվով, որոնք, ըստ տեղեկությունների, 
բաց են թողնում կոնսուլտացիաները ծախսերի պատճառով; ըստ տարիքի-սեռի ստանդարտացված պացիենտների թիվը 100 պացիենտի 
հաշվով, որոնք նշում են, որ բժշկի հետ մասնակից են եղել իրենց բուժման վերաբերյալ որոշումների կայացմանը,  և ըստ տարիքի-սեռի 
ստանդարտացված պացիենտների թիվը 100 պացիենտի հաշվով, ովքեր նշում են, որ հեշտ հասկանալի բացատրություն են ստացել 
իրենց ընտանեկան բժշկից:
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Ե՞րբ 

Հաշվի առնելով վճարումների խթանման կարևորությունը գնումների բարեփոխումների համար, մատակարարի կատարողականի 
մշտադիտարկման համակարգերը պետք է դիտարկվեն նախագծման փուլում: Ըստ մարդաշնչի վճարման համակարգի 
պայմաններում գնորդի համար հիմնական խնդիրը կլինի ըստ սեռի, տարիքի և սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վճարման 
հետագա ճշգրտումների անհրաժեշտությունը որոշելը՝ ռիսկային ընտրությունը խոչընդոտելու համար: Կատարողականի 
հիման վրա ֆինանսավորման համակարգի ներքո կարող է կարիք լինի վերանայել ցուցանիշների ստուգացանկը` ըստ 
հիվանդությունների բեռի էվոլյուցիայի զարգացման, կատարողականի ի հայտ եկող օրինաչափությունների կամ ցանկացած 
նոր սոցիալական նկատառման: Ախտորոշմանն առնչվող խմբային համակարգի (DRG) համաձայն խմբերի համար վճարները 
պետք է վերանայվեն` օգտագործելով ծախսերի վերաբերյալ թարմացված տեղեկատվություն: Մշտադիտարկման համակարգերը 
շարունակաբար կբարելավվեն: 

Ո՞վ 

Գնորդ(ներ)ը և առողջապահական մարմինները օգտագործում են առողջապահական տեղեկատվական համակարգերը 
մատակարարներին վերահսկելու համար: Խարդախությունը նվազեցնելու համար պետք է ներդրվի ստուգման համակարգ: 
Որոշ դեպքերում գնորդ(ներ)ը ընդունում են գրասենյակային աշխատողներ՝ տվյալների ճշգրտությունը ստուգելու 
համար: Այլ դեպքերում կարող է հաղորդված տվյալների ֆիզիկական ստուգում կատարվել դաշտային այցելությունների 
միջոցով: Սա կարող է ծառայել նաև վճարման եղանակների ակնկալվող հետևանքների գնահատման համար: Տվյալների 
և գործարքների թվայնացումը հնարավոր է դարձնում արհեստական բանականության և ալգորիթմների օգտագործումը՝ 
տվյալները խախտումները և անհամապատասխանությունները ստուգելու համար: Բժիշկների, տվյալների վերլուծաբանների 
և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետների բազմամասնագիտական թիմը աշխատում է տվյալների 
հավաքագրման ստանդարտների և ալգորիթմների սահմանման ուղղությամբ՝ սխալները և խարդախությունները 
հայտնաբերելու համար:

Ինչպե՞ս ինստիտուցիոնալացնել այս գործառույթը

Շարունակական մոնիտորինգը հիմնված է համապատասխան տվյալների համակարգի և պահանջվող տեխնիկական 
կարողությունների վրա: Որոշ երկրներում կատարողականի ստուգումը վստահված է անկախ կողմերի, ներառյալ աուդիտորական 
ընկերությունները: Այնուամենայնիվ, այս գործառույթի պատվիրակումը ենթադրում է գնումների խիստ գործընթաց: Կորեայի 
օրինակի նման՝ հիվանդանոցի գործունեությունը գնահատելու իրավական պահանջը նույնպես կարող է ծառայել այս 
գործառույթի ինստիտուցիոնալացման համար: 

Որո՞նք են առանցքային տեխնիկական խնդիրները 

Անհրաժեշտ կլինի ստեղծել տվյալների համակարգ և կազմել տվյալների հավաքագրման, ստուգման, վերլուծության, 
մատակարարների միավորների հատկացման և հրապարակման գործելակարգ: Շատ երկրներում առօրյա տվյալները դեռևս 
թերօգտագործվում են՝ վճարման բանաձևի թարմացման և մատակարարի կատարողականի համեմատական վերլուծության 
համար: 
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4.5 ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏԸ 

Գնումների ոլորտում բարեփոխումների հաջողությունը հաճախ կախված է գործառույթներից, որոնք կարող են դուրս լինել 
գնորդի իրավասություններից: Հայաստանյան համատեքստում կարևոր երեք գործոններն են մատակարարի ինքնավարությունը, 
ռիսկերի խմբավորումը և առողջապահական համակարգում ֆինանսական ռեսուրսների բավարարությունը: 

4.5.1 ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԻՆՔՆԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 

Գնումների ոլորտի բարեփոխումները կարող են բարելավել ծառայությունների մատուցումը միայն այն դեպքում, 
եթե մատակարարները կարողանան արձագանքել խթաններին և կանոնակարգերին՝ փոխելով իրենց վարքագիծը կամ 
վերակազմակերպելով գործառնությունները: Օրինակ, նույնիսկ եթե գնորդ(ներ)ը վճարում է առողջապահական հաստատությանը 
որակի բարելավման համար, ծառայության մատուցումը չի կարող բարելավվել, եթե հաստատությունը չկարողանա 
փոխարինել ոչ կոմպետենտ աշխատողներին: Այն դեպքում, երբ մատակարարները ունեն որոշման իրավունք, կառավարման 
թույլ կարողությունները նույնպես կարող են խոչընդոտել ծառայությունների մատուցման բարելավումը` ի պատասխան 
գնման բարեփոխումների: Հնարավոր է, որ կարիք լինի գնումների բարեփոխումները ուղեկցել մատակարարների համար 
ինքնավարության բարձրացումով: Ավելին, հաստատությունների ղեկավարները կարող են դասընթացների կարիք ունենալ 
անձնակազմի կառավարման, գնումների, վարչարարության, հաշվապահության կամ հաշվետվությունների ոլորտում:

Ե՞րբ 

Մատակարարի ինքնավարությունը գնումների հաջող բարեփոխումների նախապայմանն է: Տեխնիկական փորձագետները 
կարող են սահմանել մատակարարի որոշման իրավունքի փոփոխություններ, որոնք անհրաժեշտ են առաջարկվող գնումների 
բարեփոխումներին աջակցելու համար: Գնումների բարելավումների մեծ մասը պահանջում է, որ բուժհաստատությունները 
եկամուտ ստանան իրենց բանկային հաշվի միջոցով: Բարեփոխումների փաստաթղթերում պետք է նշվի, թե արդյոք ղեկավարները 
կարող են աշխատանքի ընդունել և աշխատանքից ազատել անձնակազմին, ով է պատասխանատու գործառնական որոշումների 
կայացման և ավելցուկի կառավարման համար, և այլն: Թեև այս նոր դերերի համար կարողությունների ձևավորումը երկարատև 
գործընթաց է, վերապատրաստումը կարող է անհրաժեշտ լինել նաև բարեփոխումների իրականացման ընթացքում: 

Ո՞վ 

Չնայած երկխոսությունը առաջնորդելու է ԱՆ-ն, գուցե անհրաժեշտ լինի որոշ որոշումներ կայացնել այլ նախարարությունների 
հետ միասին: Պետական գերատեսչություններին բանկային հաշիվ ունենալու թույլտվությունը կարող է պահանջել 
փոփոխություններ ՊՖԿ-ում՝ ՖՆ-ի հետ համագործակցությամբ: Եթե ԱՆ-ն խստորեն վերահսկի գնումների գործակալությանը, 
ապա հնարավոր է, որ ստիպված լինի հրաժարվել բուժհաստատությունների սեփականության իրավունքից: Տեղական 
ինքնակառավարման մարմինների ենթակայության առողջապահական հաստատությունների դեպքում այդ բարեփոխումները 
կարող են կապված լինել ապակենտրոնացման այլ բարեփոխումների հետ: Առողջապահական հաստատությունների 
ղեկավարները նույնպես պետք է ներգրավված լինեն համապատասխան որոշում կայացնելու իրավունքների մշակման գործում: 
Առողջապահական հաստատությունների ղեկավարների համար կողմնորոշման ծրագրերի մշակմանը և իրականացմանը կարող է 
օգնել դասընթացավարների թիմը:
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Ինչպե՞ս ինստիտուցիոնալացնել այս գործառույթը

Իդեալական տարբերակում առողջապահական հաստատությունները պետք է ունենան օրինական մանդատ՝ գնման 
բարեփոխումների նպատակներին համահունչ արձագանքելու համար (Ներդիր 22):185 

Որո՞նք են առանցքային տեխնիկական խնդիրները 

Որոշում կայացնելու և վաստակելու իրավունքների փոխանցումը պետք է համապատասխանեցվեն բուժհաստատության 
գործառույթներին և չափին: Ավելի բարձր մակարդակի հիվանդանոցներին անհրաժեշտ կլինի ավելի շատ ինքնավարություն, 
քան ԱԱՊ փոքր հաստատություններին: Կարող է որոշումների որոշ իրավունքների, ինչպես օրինակ՝ կապիտալ ներդրումների 
կենտրոնացման անհրաժեշտություն առաջանալ: Ժամանակի ընթացքում որոշումների իրավունքները նույնպես կարող են 
վերափոխվել, ինչպես հիվանդանոցների միաձուլման դեպքում: Երկրները հաճախ ունակ են պետական հաստատություններին 
ինքնավարություն տրամադրել առանց էական իրավական փոփոխությունների:

4.5.2 ՌԻՍԿԵՐԻ ԽՄԲԱՎՈՐՈՒՄ 

Ռիսկերի խմբավորման միջոցով խմբից ստացված առողջապահական եկամուտները կանխավճարվում և կուտակվում են 
ընդհանուր խմբում, որը պահվում է երրորդ կողմի կողմից: Սրա նպատակն է կիսել առողջապահական կարիքների հետ 
կապված ֆինանսական ռիսկը: Անհատի առողջության խնամքի ծախսերի չափը և ժամկետը հայտնի չեն, ինչը դժվարացնում 
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Առողջապահական համակարգերի և քաղաքականության եվրոպական օբսերվատորիան վերջերս հրապարակեց քաղաքականության 
համառոտագիր Եվրոպայում հիվանդանոցների ապակենտրոնացված կառավարման փորձի վերաբերյալ: Համառոտագիրը ներկայացնում 
է տաս երկրների (Դանիա, Անգլիա, Ֆինլանդիա, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Իտալիա, Նիդերլանդներ, Շոտլանդիա, Իսպանիա և Շվեդիա) 
փորձը: Այն ուսումնասիրում է հիվանդանոցների սեփականության և օրինական կարգավիճակը, հիվանդանոցային ենթակառուցվածքների 
ռազմավարական պլանավորումը և կապիտալ ներդրումները ազգային, տարածաշրջանային կամ տարածքային կառավարման մակարդակում, 
ինչպես նաև հիվանդանոցային կառավարման ապակենտրոնացման աստիճանը: 

Արևմտյան Եվրոպայում պետական հիվանդանոցները մասնավորեցնելու միտում չկա: Տաս երկրներից ութում հիվանդանոցների մեծ 
մասը և հիվանդանոցային մահճակալները շարունակում են մնալ պետական հատվածում: Բացառություն են կազմում Նիդերլանդները, 
որտեղ բոլոր հիվանդանոցներն օրենքով մասնավոր ոչ առևտրային կազմակերպություններ են, և Գերմանիան, որտեղ մասնավոր 
շահույթ հետապնդող և մասնավոր շահույթ չհետապնդող հիվանդանոցները սուր դեպքերի համար նախատեսված մահճակալների մոտ 
30 տոկոսն են կազմում: Այնուամենայնիվ, առկա է պետական հիվանդանոցներին ավելի շատ անկախություն տրամադրելու ուժեղ 
միտում: Հաճախ պետական հիվանդանոցները պատկանում են տեղական կամ մարզային իշխանությանը՝ հիվանդանոցների կառավարման 
խորհուրդներում ուղղակի քաղաքական վերահսկողության տարբեր աստիճաններով: Երբեմն միաժամանակ գոյություն ունեն պետական 
սեփականության տարբեր մոդելներ: 

Տարբեր երկրներում հիվանդանոցները տնօրինող պետական մարմիններին տրամադրված անկախության չափը տարբեր է: Տաս երկրների 
շարքում Անգլիան գտնվում է գործընթացի մի ծայրում, որտեղ հիվանդանոցների մեծ մասը ինքնակառավարվող հավատարմագրային 
հիմնադրամ է հանդիսանում: Իտալիան և Իսպանիան ներդրել են նաև պետական հիվանդանոցային ձեռնարկություններ կամ հիմնադրամներ, 
սակայն դրանք ավելի քիչ ինքնուրույնություն ունեն: 
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է բուժօգնության հետագա կարիքների համարժեք բավարարումը:186 Նույնիսկ գերազանց տեղեկատվական համակարգերով` 
անհատական մակարդակում տարեկան առողջության ծախսերի տատանումների միայն մոտ 30 տոկոսն է կանխատեսելի:187 

Հավասար հասանելիությունը գնահատող հասարակությունը, այսինքն հավասար հասանելիությունը հավասար կարիքներ ունեցող 
անձանց համար, կարող է ռիսկերը խմբավորել, որպեսզի անհատները պատասխանատվություն չկրեն բուժծառայությունների 
դիմելու ֆինանսական ռիսկի համար: Այնուամենայնիվ, կա նաև ռիսկերի համախմբման համար արդյունավետությանն առնչվող 
փաստարկ: Ռեսուրսների ռիսկի համախմբումով զուտ փոխանցում է կատարվում խմբի ավելի հարուստ անդամներից ավելի 
աղքատների, և աղքատները, ավելի մեծ հավանականությամբ օգուտ կքաղեն առողջապահությունից, քան հարուստները՝ հաշվի 
առնելով նրանց ավելի վատ առողջական վիճակը, և կդառնան ավելի արդյունավետ: Այսպիսով, կան պոտենցիալ ընդհանուր 
բնակչության առողջության օգուտներ:188

Երրորդ կողմ հանդիսացող վճարողի գնողունակությունը կախված է նաև նրանից, թե որքանով է խմբավորված ռիսկը: Ավելի 
հեշտ է ազդել մատակարարների վրա, եթե ռեսուրսները խմբավորված են, կառավարվում են սահմանափակ քանակի գնորդների 
կողմից և մատակարարներին ուղարկում են ոչ հակասական ազդանշաններ: Երբ առկա են բազմաթիվ խմբավորումներ, պետք 
է վերահսկվեն սխեմաների միջև փոխազդեցությունը և մատակարարի խթանման համար դրանց հետևանքները: Ռիսկերի 
խմբավորումների միաձուլումը քաղաքականապես դժվար է, բայց Արևելյան Եվրոպայում տեղի են ունեցել որոշակի 
հաջողություններ (Ներդիր 23):189 

Ռիսկերի խմբավորման չափի նվազմանը զուգահեռ մեծանում է առողջության անկանխատեսելի ծախսերի ազդեցությունը՝ 
խթանելով անարդյունավետությունն ու անհավասարությունները: Կարող է լինել ապագա բյուջետային դրույթները պաշտպանելու 
խթան՝ ավել ծախսելով կամ լրացուցիչ սորտավորումով, եթե կա ակնկալիք, որ բյուջեն կգերազանցվի: Քանի որ բյուջետային 
դրույթների ռիսկերի խմբավորման ընկալումները որոշակի ժամանակահատվածում փոփոխվում են, անդամների համար հասանելի 
բուժօգնությունը նույնպես կարող է տարբեր լինել: Կարող է նաև լինել ռիսկի ընտրության խթան` առողջապահական բարձր 
ծախսերից խուսափելու համար:190
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Եվրոպայում անցումային շրջանում գտնվող շատ երկրներ կառավարության կողմից ֆինանսավորվող և տրամադրվող առողջապահական 
համակարգից (Սեմաշկոյի մոդել) անցել են սոցիալական առողջապահական ապահովագրության համակարգի, որտեղ իրավունակությունը 
պայմանավորված է  ապահովագրության սխեմայում կատարած ներդրումներով: Այս փոփոխությունը ապահովագրության բացակայություն 
կնշանակեր բնակչության մի մեծ հատվածի համար, այսինքն` բոլորի, բացի պաշտոնական հատվածից և նրանց հարազատներից: 

Արևելյան Եվրոպայի ավելի բարձր եկամուտ ունեցող երկրները խուսափել են այդ ծուղակից: Խորվաթիան, Չեխիան, Էստոնիան, 
Հունգարիան, Լեհաստանը, Սլովակիան և Սլովենիան հետևել են նմանատիպ ռազմավարության: Նրանք պետական բյուջեի փոխանցումներ 
են կատարել առողջության ապահովագրության ֆոնդերին՝ բնակչության խոցելի խմբերի փոխարեն առողջության ապահովագրավճարները 
վճարելու համար: Այս ֆինանսավորումը երկրների մեծ մասում կատարվում է կենտրոնական կառավարությունից և հավելում է 
պաշտոնական հատվածի աշխատողների աշխատավարձի հարկման միջոցով հավաքագրված եկամուտներին:

Սա սոցիալական ապահովագրության հիմնադրամին առողջության ոլորտի պետական ռեսուրսների բաշխման խիստ գերիշխող դեր է 
վստահում՝ սկսած Հունգարիայում կառավարության ընդհանուր ծախսերի 83 տոկոսից մինչև 2013 թ-ին Խորվաթիայի 94 տոկոսը: 
Երկրները սահմանել են «Պետության կողմից ապահովագրվածի» կարգավիճակի իրավունք ունեցող տարբեր սոցիալ-ժողովրդագրական 
խմբեր: Այս մոտեցումը նպաստել է հասանելիության, որակի և ֆինանսական պաշտպանվածության բարելավմանը: 
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Ե՞րբ 

Որքան երկար սպասեն երկրները, այնքան խմբավորումների միաձուլումը ավելի դժվար կլինի: Ժամանակի ընթացքում 
խմբավորումները տարբեր ուղիներով կգնան,  և բնակչության առավել առատաձեռն փաթեթում ընդգրկվածները դեմ 
կլինեն ավելի փոքր ֆինանսավորումով խմբավորումների հետ միաձուլման շնորհիվ իրենց իրավունակության նվազմանը: 
Հարավային Աֆրիկան մի երկրի օրինակ է, որում այդպիսի թակարդ է ի հայտ եկել: Երբեմն սոցիալ-տնտեսական 
ժողովրդագրական փոփոխությունները կարող են հեշտացնել լուծումը: Եթե պաշտոնական հատվածը շարունակի աճել, 
կրճատվող ոչ պաշտոնական հատվածին նրա իրավունակության առաջարկումը դառնում է բյուջեի տեսանկյունից 
իրագործելի: 

Ո՞վ 

Ռիսկերի խմբավորման ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների վերաբերյալ որոշումը կայացվում է երկրի բարձրագույն մակարդակում: 
Այլընտրանքային մեխանիզմների գնահատմամբ կարող է դիտարկվել առողջապահական ֆինանսները հավաքելու և պահպանելու 
կարողությունը, հաստատությունների նկատմամբ հասարակության վստահությունը և տեղեկատվական համակարգերի 
առկայությունը` ֆինանսական ռիսկերը և կառավարումը վերահսկելու համար:191

Ինչպե՞ս ինստիտուցիոնալացնել այս գործառույթը 

Առողջության ապահովագրության մեկ հիմնադրամը գործում է միջոցների խմբավորման օրինական մանդատի միջոցով:192 Այս 
մոտեցումը խոչընդոտում է գնումների մեխանիզմների իդիոսինկրատիկ համակարգերով և անհավասար արտոնություններով 
բազմակի խմբավորումների ստեղծումը: Ինչպես ընդգծվում է ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների վերաբերյալ բաժնում, բազմաթիվ 
ֆինանսական միջոցների առկայությամբ սոցիալական արդարության հասնելը պահանջում է ռիսկերի համահարթեցման բարդ 
մեխանիզմներ: 

Որո՞նք են առանցքային տեխնիկական խնդիրները 

Իրենց հիմնարար զեկույցում Սմիթը և Վիտերը կարևորում են այն խնդիրները, որոնք անհրաժեշտ է հաշվի առնել 
խմբավորումների մեխանիզմներ նախագծելիս և գործարկելիս:193 Երկրները պետք է սահմանեն ռիսկերի խմբավորման 
ինստիտուցիոնալ մեխանիզմները, ներառյալ խմբավորումների սահմանման հիմքերը (աշխարհագրություն, զբաղվածությունը 
կամ ոլորտ), անդամակցության չափանիշները, ռիսկերի խմբավորումների չափը, մրցակցության աստիճանը, 
ներդրումների պարտադիր կամ կամավոր կարգավիճակը, ներդրումների վարկանիշը (համայնքային կամ ռիսկային), 
օգտագործողից կատարվող գանձումների չափը և հիմքը, ռիսկերի համահարթեցման փոխանցումների հիմքն ու չափը, և 
մրցակցության հիմքը (արտոնություններ, որակ կամ ապահովագրավճարներ): Առողջության անկանխատեսելի ծախսերից 
բխող անարդյունավետությունը խթանող գործոնը, մասնավորապես ռիսկերի փոքր խմբավորումներում, հնարավոր է 
մեղմել խմբավորումների բյուջեների կամավոր խմբավորման, մի քանի տարվա կտրվածքով բյուջեների խմբավորման, 
կանխատեսելիորեն թանկարժեք պացիենտներին կամ ծառայությունները ավելի բարձր մակարդակի ռիսկերի խմբավորումներ 
ուղեգրման, ինչպես նաև առողջության ծախսերի փոփոխության վերականգնելի պատճառները ռիսկային խմբավորումներում 
բացահայտելու միջոցով:194
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ԸՆԴԼԱՅՆՈՒՄԸ 

Ցածր և միջին եկամուտ ունեցող երկրների մեծ մասում ԳԿՎ վճարումները առողջապահության ֆինանսավորման գերակշռող 
միջոցն են: Այնուամենայնիվ, ԳԿՎ վճարումները նպաստում են խոցելի բնակչության շրջանում բուժծառայություններից 
հրաժարվելուն և նրանց ծախսերի պատճառով աղքատացման վտանգի տակ են դնում: Հետևաբար, Առողջապահության ոլորտի 
պետական ծախսերի ավելացման և առողջության համար հարկաբյուջետային հնարավորությունների ընդլայնման եղանակների 
սահմանումը կարևոր նշանակություն ունի ՀԱԾ-ի հասնելու համար:195 Առողջապահության համար հարկաբյուջետային 
հնարավորությունները կարող է ավելացվել մի քանի եղանակով. (i) նպաստավոր մակրոտնտեսական պայմանների, տնտեսական 
աճի հետևանքով կառավարության ընդհանուր եկամուտների ավելացման և եկամուտների հավաքագրման ջանքերի բարելավման 
միջոցով, (ii) ավելացնելով առողջապահության մասնաբաժինը պետական բյուջեներում, (iii) ներմուծելով կամ ընդլայնելով 
նպատակային սպառումը և եկամտահարկը, և (iv) ծախսերի արդյունավետության բարելավման միջոցով:196

Եկամուտների մոբիլիզացման ոչ բոլոր տարբերակներն են համատեղելի ՀԱԾ-ի ապահովման հետ: Անբարենպաստ ընտրության 
պատճառով բնակչության ծածկույթը կամավոր սխեմաներում սահմանափակ է: Երբ առողջության ապահովագրության 
սխեմաները կամավոր են, ավելի հավանական է, որ դրանք ընտրեն առողջական խնդիրներ ունեցողները: Այս սխեմաների համար 
ապահովագրավճարները բարձր են բնակչության ամբողջ ծածկույթի միջին արժեքից: Քանի որ թույլ առողջությունը հաճախ 
կապված է ավելի ցածր եկամուտների հետ, քիչ հավանական է, որ առողջության ապահովագրության կարիք ունեցողները 
կարողանան իրենց դա թույլ տալ ապահովագրավճարների աճի դեպքում:197 Արդյունքում, ԱԿԱ-ին բաժին է ընկնում 
առողջության ծախսերի ավելի քան 20 տոկոսը միայն վեց երկրներում: Ռուանդայում և Չինաստանում՝ այն երկու երկրներում, 
որտեղ ԱԿԱ-ն աջակցել է ընդգրկվածության ազգային մասշտաբի բարձրացմանը, այդ սխեմաները դարձել են գրեթե պարտադիր` 
գրանցումը ապահովելու և խոցելի խմբերի սուբսիդավորումն ապահովելուկառավարության զգալի ջանքերի շնորհիվ: Հետևաբար, 
եկամուտների հավաքագրման արդյունավետ մեխանիզմները պետք է համապատասխանեն սուբսիդավորման և պարտադրման 
«Ֆուկսի պայմաններին»:198

Ոչ մի երկիր չի հասնում համընդհանուր ծածկույթի առանց սուբսիդավորման և պարտադրման: Երկու տարրերն 

էլ կարևոր են: Առանց հարկադրանքի սուբսիդիան չի գործի. իրականում նրանք կարող են ավելի վատթարացել 

իրավիճակը, քանի որ առողջները փախչում են սուբսիդավորված ընդհանուր խմբավորումից՝ վերադառնալով միայն 

այն դեպքում, երբ պատրաստվում են զգալիորեն օգտվել ծառայություններից: Առանց սուբսիդիաների պարտադրանքը 

դաժան խաբկանք կլիներ այն միլիոնավոր աղքատների և հիվանդների համար, ովքեր չեն կարող իրենց թույլ տալ 

առողջության ապահովագրություն»:  

-Վիկտոր Ֆուկս, 1996

Ե՞րբ 

Պետական բյուջեի հատկացումները ՀԱԾ բարեփոխումներ սկսելու քաղաքական հանձնառության ամենալավ ազդանշանն են: 
Այս հատկացումների շուրջ բանակցությունները հաճախ ընթանում են բարեփոխումների նախագծման փուլում: Այն դեպքում, 
երբ պլանավորումը կապված է բյուջետավորման հետ, ծախսակազմված առողջապահական ռազմավարության մշակումը կարող 
է նախապայման հանդիսանալ բյուջեի ձևավորման գործընթացի վրա ազդելու համար: 
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Ո՞վ 

Պետական ծախսերի ընդհանուր մակարդակը հիմնականում ֆինանսների նախարարությունների խնդիրն է: Առողջապահության 
ոլորտում ընդհանուր հատկացման հասնելը ներառում է ԱՆ ենթակայության տակ գտնվող գործակալությունների 
ղեկավարների և բյուջետային ծրագրերի ղեկավարների պլանավորման և ֆինանսական առաջարկությունների հավաքում: 
Հետևաբար, առողջապահության ոլորտում ներքին համակարգումը անհրաժեշտ է, որպեսզի բյուջեի առաջարկները արտացոլեն 
առողջապահական ծրագրերի առաջնահերթությունները՝ ներառյալ առողջապահության ընդլայնված փաթեթի գնումը: 
Առողջապահության ազգային մարմիններն այնուհետև ներգրավվում են ՖՆ-ի հետ պետական բյուջեում հատկացումների 
վերաբերյալ բանակցությունների քաղաքական գործընթացում:

Ինչպե՞ս ինստիտուցիոնալացնել այս գործառույթը 

Բյուջեի գործընթացի միջոցով ռեսուրսների կայուն և կանխատեսելի հոսքի ապահովումը գնումների ոլորտի բարեփոխումների 
ֆինանսավորման համար կարող է լինել տեխնիկական և քաղաքական նախաձեռնություն: Տեխնիկական առումով որոշ երկրներ 
պահանջում են պլանավորման և ծախսակազմման ծրագրերի թափանցիկ և համակարգված գործընթաց՝ տարեկան և միջնաժամկետ 
ֆինանսական պլանավորման աշխատանքների համար: Առողջապահության ապահովագրությանն ուղղված հատկացումների 
ապահովումը դյուրացվում է՝ ցույց տալով առկա միջոցների արդյունավետ օգտագործումը և առողջության ոլորտում 
կլանման բարձր կարողությունները, ինչի մասին վկայում է բյուջեի կատարման մակարդակը: Շատ երկրներում ոլորտային 
ֆինանսավորման մակարդակների վերաբերյալ որոշումներն ամբողջովին քաղաքական են:

Որո՞նք են առանցքային տեխնիկական խնդիրները 

2000-ից 2017 թվականների ընթացքում բնակչության մեկ շնչի հաշվով պետական ծախսերն աշխարհում միջինում 
աճել են տարեկան 3,7 տոկոսով: Այս աճի գրեթե կեսը տնտեսական աճի արդյունք է՝ եկամուտների հավաքագրման և 
փոխառությունների ավելացման միջոցով: Տնտեսության կառուցվածքի պատճառով ցածր և միջին եկամուտ ունեցող 
երկրներում առողջապահական համակարգի համար պարտադիր եկամուտների հիմնական աղբյուրը պետբյուջեն է: 
Պատմականորեն, ոչ պաշտոնական ոլորտի մակարդակը նվազել է կայուն տնտեսական աճին զուգահեռ և նպաստել 
եկամտահարկի և հարստության հարկի միջոցով եկամուտների մոբիլիզացմանը: Այնուամենայնիվ, վերջին տասնամյակների 
ընթացքում նմանատիպ միտումներ չեն նկատվել դեպի գլոբալ արժեշղթաներ միջանկյալ ռեսուրսների պատվիրակման և 
աշխատանքային միավորումների թուլացմանն պատճառով:199 Ուղիղ հարկերը չեն ստեղծի զգալի եկամուտներ՝ հաշվի առնելով 
շատ փոքր հիմքը:200 Հետևաբար, կարևոր է, թե ինչպես են հավաքագրվում եկամուտները: Տարբերակներ դիտարկելիս 
առողջապահության ոլորտը պետք է տեղակայված լինի մակրոտնտեսական լայն համատեքստում, և պետք է դիտարկել 
միջգերատեսչական փոխզիջումներ: 

Մի շարք երկրներ ուսումնասիրել են Ֆինանսավորման նորարարական մեթոդները, ինչպիսիք են բջջային հեռախոսի 
օգտագործման կամ շաքար պարունակող ընպելիքների հարկումը: Կառավարության լրացուցիչ եկամուտները կարող են 
օգուտ բերել առողջապահության ոլորտին՝ անկախ նպատակային հատկացումերից: Առողջապահության ոլորտի վրա 
զուտ ազդեցությունը լրացուցիչ չի լինի, եթե Ֆինանսների նախարարությունները նվազեցնեն ընդհանուր եկամուտների 
հատկացումները` առողջապահության համար ավելի բարձր նպատակային եկամուտները փոխհատուցելու համար: 
Հետևաբար, առողջապահական մարմինները պետք է կենտրոնանան առողջապահության պետական ծախսերի ընդհանուր 
մակարդակների վրա: Նույն առումով առողջապահության ոլորտի պետական ֆինանսավորման մասնաբաժնի սատարումը` 
որպես պետական բյուջեի կամ ՀՆԱ-ի տոկոս, հարկաբյուջետային հնարավորությունների ընդլայնման համար արդյունավետ 
ռազմավարություն չի հանդիսանում: Այս թվերը կարող են օգտագործվել որպես հենանիշ՝ ցուց տալու համար առողջության 
համար ցածր հանձնառությունը կամ առողջապահական ծախսերի ցածր մակարդակը՝ ընդհանուր տնտեսության համեմատությամբ: 
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Այնուամենայնիվ, ծածկույթի ընդլայնմանը և ֆինանսական ռիսկերի պաշտպանությանն ուղղված բարեփոխումները, 
ավելի հավանական է, որ հանգեցնեն առողջապահությանը կայուն առաջնահերթություն տալուն հարկաբյուջետային 
հնարավորությունների տեսանկյունից:201 

Առողջապահության ոլորտի անարդյունավետությունը խոչընդոտ է հանդիսանում բյուջետային հատկացումների ավելացմանն 
արդյունավետ խթանման համար: Ըստ ԱՀԿ-ի գնահատման՝ համաշխարհային մակարդակով առողջապահության ոլորտում 
ռեսուրսների քսանից քառասուն տոկոսը վատնվում է մի շարք գործոնների պատճառով: Այս գործոնները ներառում են 
գեներիկ դեղամիջոցների թերօգտագործում, անտեղի ախտորոշիչ թեստեր, կանխարգելիչ առողջության թերօգտագործում և 
հիվանդանոցային ծառայությունների գերօգտագործում:202 Յիփը և Հաֆեզը սահմանում են առողջապահական համակարգերի 
արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված՝ երկրների կողմից իրականացվող նախաձեռնությունները, ներառյալ գնումների 
ոլորտի բարեփոխումները, ինչպիսիք են Չինաստանում մատակարարների վճարման մեխանիզմների փոփոխությունները, 
Կորեայում ռիսկերի բազմաթիվ խմբավորումների միաձուլումը և անհարկի առողջապահական ծառայությունների նվազեցումը 
և Չիլիում ծառայությունների փաթեթի ներդաշնակեցումը:203 Խնայողությունների մասշտաբը նշանակալի է: 2002-ից 2013 
թվականների ընթացքում Կորեայում ԱԱՍԳ-ում կատարվել է 14 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի խնայողություն՝ արդյունավետության 
բարձրացմանն ուղղված այնպիսի նախաձեռնությունների միջոցով, ինչպիսիք են դեղորայքի դուրսգրման սխալների նվազեցումը, 
առողջապահական ռեսուրսների ինտեգրված կառավարումը և վիրաբուժական ծառայությունների գերօգտագործման կրճատումը:

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 19 • Կորեայի առողջապահական համակարգում որակի և արդյունավետության բարելավման 

միտումներ 

73.30%

38.60%

19.00%

40.50% 36.90%

4.32% 3.76%

2002 2013 2002 2013 2002 2013 2002 2013

Հակաբիոտիկների 
նշանակման 

մակարդակը  վերին 
շնչուղիների 

վարակների դեպքում 

Ներարկումների
մակարդակի

նվազում

Կեսարյան
հատման միջոցով

ծննդալուծման
մակարդակի

նվազում

Մեկ դեպքի
հաշվով  նշանակված

միավորի նվազում 

44.50%

Աղբյուրը՝ Կորեայի Ազգային առողջության ապահովագրության ծառայություն
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Մենք առանձնացրել ենք գնումների ոլորտի բարեփոխումներ իրականացրած այլ երկրների փորձը` Հայաստանում հայտնաբերված 
խոչընդոտներին անդրադառնալու համար: Ստորև մենք ամփոփում ենք գնումների կառավարման, գնվող ապրանքների և 
ծառայությունների սահմանման, մատակարարների ընտրության, վճարման մեխանիզմների իրականացման և մատակարարի 
կատարողականի մշտադիտարկման ոլորտներից քաղված հիմնական դասերը:

Ինչ վերաբերում է գնումների կառավարման գործընթացին, ռազմավարական գնումները պահանջում են հստակ նպատակներ, 
հիմնական դերակատարների միջև համակարգում, որոշումների և վաստակելու թափանցիկ իրավունքներ և որոշումների 
կայացումը հիմնավորող առողջապահական տեղեկատվական համակարգեր: Մինչ այժմ Հայաստանի առջև մարտահրավերներ են 
ծառացել՝ կապված քաղաքականության փաստաթղթերում գնումների նպատակները արտացոլելու, ՊԱԳ-ի, ԱՆ-ի և մասնավոր 
ապահովագրողների միջև դերերի հստակ տարանջատում ապահովելու, ինչպես նաև «ԱՐՄԵԴ» համակարգի հիման վրա 
գնումների որոշումներ կայացնելու հետ: Հետևաբար, գնումների կառավարման կարևոր դասերը ներառում են հետևյալը.

 � Քանի որ ռազմավարական գնումներին անցումը հաճախ աստիճանական է, երկրները պետք է ունենան առողջության 
համակարգում առկա մարտահրավերների զարգացմանը զուգահեռ իրենց նպատակները վերանայելու և նորացնելու 
մեխանիզմներ:

 � Ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներ պետք է ստեղծվեն իրավական փաստաթղթերի միջոցով և համապատասխանաբար 
ձևավորվեն՝ ազդեցիկ դերակատարների կողմից որոշումների կայացման հնարավորությունների բռնազավթումը կանխելու 
նպատակով: 

 � Փոքր երկրների համար մեկից ավելի գնումների գործակալությունների օգտին ուժեղ փաստարկներ չկան: Միակ 
հաստատության ներսում գնումների կարողությունների կենտրոնացումը կկանխի փոքր խմբավորումների մասնատումը, 
երկրին թույլ կտա ձևավորել տեխնիկական փորձաքննության կրիտիկական զանգված և տարածել գնումների 
գործակալության գործարկման հաստատուն արժեքը ամբողջ բնակչության վրա:

 �  Գնումների հիմնավորման համար տվյալների հավաքումը, վերլուծությունը և օգտագործումն է, որ գնումների 
գործընթացը դարձնում է ռազմավարական: Գնումների գործակալությունները պետք է օգտագործեն իրենց թվայնացված 
վճարային համակարգերի կողմից գեներացված հարուստ տվյալների շտեմարանները՝ ծառայությունների մատուցման 
բովանդակության բարելավման հնարավորությունների սահմանման, դեղորայքի դուրսգրման գործելակերպերի փոփոխության 
և առողջապահական համակարգի գույքագրման կառավարման համար:

Ինչ վերաբերում է գնվող ապրանքներին և ծառայություններին, ռազմավարական գնումները պահանջում են 
առողջապահական համակարգում գործող դերակատարների կողմից ընդունված որոշումների և ռեսուրսների օպտիմալ 
հատկացման համար դրանց հետևանքների համապարփակ ընկալում, քանի որ առանձին որոշումների վրա կարող են ազդել 
պայմանագրերի կնքումը, համակցված վճարումներ և փաթեթների նախագծումը: Այս առումով, Հայաստանը կանգնած է 
առանցքային մարտահրավերների առաջ, ներառյալ ծառայությունների փաթեթի վերանայման համակարգված գործընթացի 
անհրաժեշտությունը` առողջապահական կարիքները արտացոլելու համար, ծառայությունների փաթեթի ծախսակազմման 
կարողությունների ձևավորումը, ինչպես նաև որակի կանոնակարգերի մշակումը և իրականացումը, որոնց հիման վրա կարող են 
պայմանագրեր կնքվել ծառայությունների մատակարարների հետ: Գնվող առողջապահական ապրանքների և ծառայությունների 
ծածկույթն ու որակը օպտիմալացնելու համաշխարհային փորձից քաղված հիմնական դասերը ներառում են հետևյալը.
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 � Ծառայությունների վերանայման գործընթացը պետք է հիմնված լինի արդյունավետության, ծախսարդյունավետության, 
հիվանդությունների բեռի ապացույցների և այլ օբյեկտիվ չափանիշների վրա: Ծառայությունների հստակ փաթեթը նաև 
առողջապահության ոլորտում ծախսերի աճը վերահսկելու մեխանիզմ է:

 � Ակտուարական ծախսակազմման  շեշտը պետք է փոխվի դեպի գնագոյացում՝ հաստատելու մատակարարի վճարման այնպիսի 
դրույքաչափեր, որոնք կխրախուսեն ցանկալի վարքագիծը: Ծախսակազմումը պետք է օգտագործվի որպես արդյունավետ 
քաղաքական երկխոսության սկզբնակետ, այլ ոչ թե բացառապես ռեսուրսների իրական և օպտիմալ մակարդակների 
տարբերության լուսաբանման միջոց: 

 � Ավանդաբար, սահմանափակումը (gatekeeping) կիրառվում է, երբ առկա է ամբուլատոր ծառայությունների միջոցով 
վարման ենթակա հիվանդությունների դեպքում մասնագիտացված խնամքի գերօգտագործում: Սահմանափակումների 
բարեփոխումները հաճախ բարդ են, խառը արդյունքներով, և այդ փոփոխությունների ներդրման դժվարությունը պետք է 
մանրամասն գնահատվի ըստ հնարավոր առավելությունների:

 � Որակի բարելավման նպատակով ծառայությունների կլինիկական ցուցումներին համապատասխանությունը կարող է 
աճել բժիշկների վերապատրաստման, կլինիկական ուղեցույցների թարմացման և տարածման համակարգի մշակման, 
մատակարարի համապատասխանության մշտադիտարկման և պարգևատրումների կամ պատժամիջոցների համակարգի 
ներդրման միջոցով:

Ինչ վերաբերում է մատակարարների ընտրությանը, 1990-ականներից ի վեր զարգացող երկրներում առողջապահության 
ոլորտները փոխվել են լայն սոցիալական փոփոխություններին համապատասխան` հօգուտ ազատականացման և մասնավորեցման: 
Այնուամենայնիվ, պետական հատվածը շարունակում է տրամադրել կանխարգելիչ առողջապահական ծառայություններ և սուր 
հիվանդությունների բուժում: Հայաստանը բախվում է հիմնական մարտահրավերների հետ ընտրողական պայմանագրերի համար 
կանոնակարգերի սահմանման առումով, որոնք չեն խորացնում բուժծառայությունների հասանելիության բացերը՝ միաժամանակ 
բարելավելով բարձրորակ ծառայություններ մատուցելու խթանները: Ստորև ներկայացված են ռազմավարական գնումների 
միջոցով առողջապահության ոլորտի իրավասու մատակարարների ընտրությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ դասերը.

 � Գնումների գործակալությունը կարող է ազդարարել այն մասին, թե ինչն է արժեքավոր հասարակության տեսանկյունից` 
պարգևատրելով բարձր կատարողական ունեցող հաստատություններին, պատժամիջոցներ կիրառելով վտանգներ 
ստեղծողների համար և ապահովելով ծառայությունների մատուցման հետևողականությունը:

 � Ծառայությունների փաթեթի շրջանակներում ծառայությունների մատուցման ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավոր 
հատվածի կատարողականի վերաբերյալ տեղեկատվության պարբերաբար հավաքումը և օգտագործումը նախապայման է 
պայմանագրերի ընտրողական կնքման համար:

 � Չափանիշներին չհամապատասխանող մատակարարների բացառումը նպաստում է առողջապահության որակի բարելավմանը: 
Այն պահանջում է որոշումների կայացման հստակ կանոններ, ներառյալ օրինական իրավասություն, անկախ ստուգում և 
մատակարարների բողոքարկման իրավունք:

 � Այն համատեքստերում, որտեղ կան տարածական մենաշնորհներ, և մատակարարի բացառմամբ ստեղծվում են 
հասանելիության խոչընդոտներ, երկրները կարող են դիմել ֆինանսական խթանների ներմուծման՝ նոր ընկերությունների 
մուտքը շուկա խթանելու համար, պետական ոլորտի հաստատությունների կառավարման փոփոխությունները դյուրացնելու և 
մատակարարների կատարողականի համեմատական վերլուծության` առողջապահություն բարելավման խթաններ ապահովելու 
նպատակով: 
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Ինչ վերաբերում է մատակարարի վճարմանը և մշտադիտարկմանը, գնորդը հաճախ թերի տեղեկատվություն է ունենում 
մատակարարի կատարողականի, ծառայության մատուցման կլինիկական արդյունքների և արտաքին գործոնների դերի մասին: 
Հետևաբար, ռազմավարական գնումները պահանջում են այնպիսի պայմանագրի պատրաստում, որի համաձայն մատակարարը 
կհամապատասխանի հիմնական նպատակներին և մշտադիտարկման պահանջներին՝ ողջամիտ ծախսերով: Հայաստանում 
ԱՐՄԵԴ-ի միջոցով հաշվետվությունները հիմնականում ուղղված են խարդախության կանխարգելման և ծածկույթի մակարդակի 
մշտադիտարկմանը: Այնուամենայնիվ, վճարման և մշտադիտարկման մեխանիզմները չեն խթանում որակյալ ծառայությունների 
մատուցումը: Մատակարարի վճարման և մշտադիտարկման վերաբերյալ համաշխարհային փորձից քաղված կարևոր դասերը 
ներառում են հետևյալը.

 � Հիմնական տեխնիկական մարտահրավերը վճարային մեխանիզմների ճիշտ համակցման սահմանումն է, քանի որ առանձին 
մեթոդներ ունեն դրական և բացասական հետևանքներ:

 � Վճարման պարզ մոդելից սկսելը, նոր առաջարկությունների պիլոտային իրականացումը և ժամանակի ընթացքում բարդ 
բաղադրիչների ավելացումը թույլ կտան զարգացնել օժանդակ համակարգերի՝ ավելի բարդ մեխանիզմներ կառավարելու 
կարողություն:

 � ՈՎՀ-ների համար բարձրորակ բուժօգնության տրամադրման խթաններ ձևավորելու նպատակով, ՏՀԶԿ երկրներն ընդունել 
են հավելավճարներ, որոնք հատուցում են մատակարարի բարելավման համակարգումը, ինչպես նաև բնակչության 
հիման վրա վճարումներ, որոնք թույլ են տալիս առաջնային և մասնագիտացված ծառայությունների մատակարարներին 
ամբողջությամբ կամ մասամբ պահպանել իրենց խնայողությունները որակի չափանիշներին համապատասխանելու դեպքում:

 � Վճարման մեխանիզմների մշտադիտարկումը և բարելավումը պայմանավորված են գնորդի կողմից տվյալների 
հավաքագրումով, կառավարումով և վերլուծությամբ: Շատ երկրներում ընթացիկ տվյալները դեռևս թերօգտագործված 
են վճարման բանաձևի թարմացման համար: Մշտադիտարկումը, համեմատական վերլուծությունը և մատակարարի 
կատարողականի հրապարակումը կարող է ոչ դրամային խթաններ ապահովել ծառայությունների մատուցման բարելավման 
համար: 

Ինչ վերաբերում է համատեքստին, ապա գնումների ոլորտում բարեփոխումների հաջողությունը հաճախ կախված է այնպիսի 
գործոններից, որոնք կարող են դուրս լինել գնորդի իրավասությունից: Հայաստանյան համատեքստին համահունչ երեք 
գործոններն են մատակարարի ինքնավարությունը, ռիսկերի խմբավորումը և առողջապահական համակարգում ֆինանսական 
ռեսուրսների բավարար լինելը, ինչն ազդում է գնողունակության և ծառայության մատուցման պատրաստակամության վրա: 
Ստորև ներկայացված են ՀԱԾ-ի հասնելու քաղաքականության հետ համատեղելի դասեր:

 � Գնումների բարեփոխումները կարող են բարելավել ծառայությունների տրամադրումը միայն այն դեպքում, եթե 
մատակարարները կարողանան արձագանքել խթաններին և կանոնակարգերին` փոխելով իրենց վարքագիծը կամ 
վերակազմակերպելով գործառնությունները: 

 � Ավելի բարձր մակարդակի հիվանդանոցներին անհրաժեշտ կլինի ավելի շատ ինքնավարություն, քան առողջության 
առաջնային պահպանման ծառայություններ տրամադրող փոքր հաստատություններին: Հաստատությունների 
ղեկավարներին կարող է անհրաժեշտ լինել վերապատրաստում անձնակազմի կառավարման, գնումների, վարչարարության, 
հաշվապահության կամ հաշվետվությունների պատրաստման ոլորտում:

 � Ավելի հեշտ է ազդել մատակարարների վրա, եթե ռեսուրսները խմբավորված են, կառավարվում են սահմանափակ քանակի 
գնորդների կողմից և մատակարարներին հակասական ազդանշաններ չեն ուղարկվում: Բազմաթիվ խմբավորումների դեպքում 
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սխեմաների միջև փոխազդեցությունները պետք է վերահսկվեն: Բազմակի ֆինանսական ռեսուրսներով սոցիալական 
արդարության հասնելը պահանջում է ռիսկերի համահավասարեցման բարդ մեխանիզմներ:

 � Եկամուտների հավաքագրման արդյունավետ մեխանիզմները պետք է ներառեն ինչպես սուբսիդավորում, այնպես էլ 
պարտադրանք, քանի որ անբարենպաստ ընտրության պատճառով բնակչության ծածկույթը կամավոր սխեմաներում 
սահմանափակ է, իսկ սուբսիդիաների վերացումը դուրս է թողնում աղքատ և խոցելի խմբերին, որոնք չեն կարող իրենց թույլ 
տալ առողջության ապահովագրություն:

 � Առողջապահության մարմինները պետք է կենտրոնանան պետական առողջապահական ծախսերի ընդհանուր մակարդակի 
շուրջ: Ընդհանուր եկամուտների հատկացումը կարող է կրճատվել նպատակային հատկացումները փոխհատուցելու 
համար: Նաև առողջապահության ոլորտի պետական ֆինանսավորման մասնաբաժնի պաշտպանությունը արդյունավետ 
ռազմավարություն չի հանդիսացել հարկաբյուջետային հնարավորությունների ընդլայնման համար:
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ՀԱԾ-ի հասնելու համար Հայաստանին անհրաժեշտ է ապահովել որակյալ առողջապահական ծառայությունների 
հասանելիություն, հետաձգել հիվանդության սկիզբը առողջ վարքագիծ որդեգրելու միջոցով, նպաստել վաղ ախտորոշմանը, 

խթանել բուժման համապատասխանությունը և խուսափել ծախսատար բարդություններից: Այնուամենայնիվ, ԱԱՊ 
ծառայությունների դիմելիության մակարդակը համեմատաբար ցածր է ֆինանսական խոչընդոտների պատճառով, որոնք 
առաջանում են արտահիվանդանոցային դեղերի և ախտորոշման ծառայությունների արժեքից, ինչպես նաև այն ընկալումից, որ 
ծառայությունները անորակ են: Արդյունքում վերացվում է ԱԱՊ բժշկի ապացուցողական դերակատարումը՝ որպես բազմակի 
մատակարարների միջև առողջապահական ծառայությունների համակագող, մասնավորապես բազմակի հիվանդացություններով 
ՈՎՀ-ների դեպքում: Սա նաև բացասական հետևանքներ է թողնում ծառայության մատուցման արդյունավետության վրա` 
պայմանավորված նեղ մասնագետների և շտապ օգնության ծառայություններից օգտվելու բարձր մակարդակով: Հայաստանում 
բուժօգնության հասանելիության և որակի ապահովման մարտահրավերներն ավելի են սրվում առողջապահության 
ֆինանսավորման ցածր մակարդակի և մասնատվածության, ինչպես նաև առողջապահության ստանդարտների վերաբերյալ 
կանոնակարգերի իրականացման բացերի արդյունքում: 

Գնումների մեխանիզմները նպաստում են Հայաստանում որակյալ առողջապահական ծառայությունների հասանելիության 
մարտահրավերներին: Ինստիտուցիոնալ դերերի համընկնումը, քաղաքական բռնազավթումը և շահագրգիռ կողմերի 
ներգրավման դժվարությունները կանխել են առողջապահության ֆինանսավորման պետական հատկացումների արդյունավետ և 
պատասխանատու կառավարումը՝ առողջապահական համակարգի մարտահրավերներին դիմակայելու համար: Առաջին ՀԾՓ-ն 
վերաբերում էր գերակշռող առողջապահական կարիքներին, սակայն վերանայումները չեն արտացոլել հիվանդության փոփոխվող 
բեռը և պայմանավորվել են քաղաքական շահերով: Ծառայությունների ծախսակազմման և համապատասխան սակագների 
սահմանման մարտահրավերները նպաստեցին առողջապահության համար ոչ ֆորմալ վճարումների, ԳԿՎ ծախսերի ավելացման 
և հասանելիության ֆինանսական խոչընդոտներին: ԱՐՄԵԴ էլեկտրոնային առողջապահության համակարգը աջակցել է 
խարդախությունների և ծառայությունների արդյունքների ՊԱԳ-ի կողմից մոնիտորինգին, սակայն չի գործարկվել՝ դեղատոմսերի 
դուրսգրման գործելակերպերը, ուղեգրումները և բուժծառայությունների որակի բովանդակությունը և խնամքի պարունակությունը 
վերահսկելու համար: Ավելին, մատակարարի վճարման և ընտրության ընթացակարգերը չեն պարգևատրում բարձրորակ 
ծառայությունների մատուցումը: Գնումների բարեփոխումները, պետական ֆինանսավորման ավելացման հետ զուգակցված, 
հրամայական կլինեն Հայաստանում ՀԱԾ օրակարգի առաջխաղացման համար:
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Առճակատելով COVID-19 դեպքերի աճին և առողջապահական համակարգում դեպքերի կառավարման համար ներուժի 
մոբիլիզացման անհրաժեշտությանը՝ Հայաստանը իրականացրել է լրացուցիչ գնումներ (Ներդիր 24): Ընդլայնվել է 
ծառայությունների մատակարարների հետ պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների շրջանակը` ներառելով 
COVID-19 թեստերը, դեպքերի կառավարումը և հեռաբժշկությունը: Ներդրվել են վճարման խրախուսանքներ հիվանդանոցային 
մակարդակում ինտենսիվ թերապիայի մահճակալային ֆոնդի մոբիլիզացման համար, իսկ մատակարարի կատարողականի 
վերաբերյալ համապատասխան ցուցանիշները ավելացվել են ՀՀ էլեկտրոնային առողջապահության համակարգում: 
Այնուամենայնիվ, ամենայն հավանականությամբ, համավարակը կհանգեցնի Հայաստանի տնտեսության կրճատմանը, և դա կարող 
է սահմանափակումներ մտցնել հարկաբյուջետային տարածքում: Հաշվի առնելով ամուր առողջապահական համակարգերի դերը 
COVID-19-ին դիմագրավման գործում, ներառյալ COVID-19 դեպքերի հայտնաբերումը և ղեկավարումը, ինչպես նաև հիմնական 
ծառայությունների շարունակականության ապահովման գործում, առողջապահության ոլորտում իրագործելի բարեփոխումների 
իրականացումը, որոնք ապահովում են փողի դիմաց արժեք, հրատապ է և ակներև: 

ՆԵՐԴԻՐ 24. • ԳՆՈՒՄՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ COVID-19-Ի ԴԻՄԱԳՐԱՎՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

Գնումների մեխանիզմները COVID-19-ին առողջապահական համակարգի արձագանքման կարևոր կողմերից են: 
Գերմանիայում բոնուսային հաստատագրված վճարներներ են կիրառվել հիվանդանոցային մահճակալները ինտենսիվ թերապիայի 
մահճակալների վերածելու համար, իսկ Նիգերիայում, COVID-19 դեպքերի բուժման պայմանագրերը պայմանավորված են ԱՆ 
ենթակայության տակ գտնվող հանձնաժողովի կողմից հավատարմագրմամբ: 

Նմանապես, Հայաստանում ԱՆ-ն կիրառել է գնումներ՝ COVID-19-ի առողջապահական ծառայություննները խթանելու համար: 
Պետության կողմից ապոհովվող ծառայությունների փաթեթն ընդլայնվել է` ներառելով COVID-19-ի հետ կապված բոլոր 
ծառայությունների հասանելիությունը, ներառյալ թեստավորումը, հեռաբժշկությունը և դեպքերի կառավարումը: Նկարագրված է 
COVID-19 ծառայությունների կլինիկական ուղին, ներառյալ ԱԱՊ բժիշկների կողմից կասկածելի դեպքերի հայտնաբերումը, 
առողջության առաջնային պահպանման մակարդակում մեղմ կամ ասիմպտոմատիկ դեպքերի վարումը և ծանր դեպքերի, տարեց հիվանդների, 
սիմպտոմատիկ հղի կանանց և հարակից հիվանդություններով վարակակիրների ուղեգրումը ստացիոնար ծառայությունների: Կառավարման 
փոփոխության անհրաժեշտությունը որոշելու համար ԱԱՊ բժիշկներից պահանջվում է օրական երկու զանգ կատարել հիվանդներին, 
իսկ ծառայությունների մշտադիտարկումը իրականացվում է ԱՐՄԵԴ էլեկտրոնային առողջապահության համակարգի միջոցով:

Ծառայությունների և ապրանքի մատակարարների ընտրությունը արտացոլում է ծառայությունների մատուցման կարիքների 
նկատառումները: ԱՆ-ն հստակեցրել է COVID-19 բուժման սպասարկման պահանջները և սահմանել ինը բժշկական կենտրոններ, 
ընդհանուր առմամբ 1700 մահճակալով՝ դեպքերի կառավարման համար: Այս բոլոր հաստատություններն էլ պետական են:  Մինչև 18 
տարեկան երեխաները և հղի կանայք տեղափոխվում են նշանակված առողջապահական հաստատությւոններ, որոնցից չորսը մասնավոր 
են: ԱՆ-ն մշակել է COVID-19-ի համար անհրաժեշտ սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը: Կամավոր բուժքույրերին և 
բժշկական ինստիտուտների ուսանողներին ուղղված կոչից հետո ԱՆ-ն աջակցում է նրանց վերապատրաստմանը` COVID-19 դեպքերի 
կառավարման հարցում կարողունակույթուն ապահովելու համար:

ԱՆ-ն իրականացրել է մատակարարների վճարման եղանակների փոփոխություններ` հիվանդանոցային մահճակալները ինտենսիվ 
թերապիայի մահճակալների վերածելու, խոցելի խմբերի առողջության պաշտպանության և մարդկային ռեսուրսների առողջացման 
կարողությունների մոբիլիզացման համար: Հիվանդանոցները, որոնք սովորաբար վճարվում են յուրաքանչյուր դեպքի համար, այժմ 
վճարվում են օրավարձով` յուրաքանչյուր COVID-19 ծառայություններում ներգրավված հիվանդանոցային մահճակալի համար: 
Հատուկ կենտրոնները, որոնք զբաղվում են երեխաների և հղի կանանց շրջանում COVID-19 ծառայություններով, հատուկ սակագներ 
են ստանում: Ծառայությունների տրամադրման համար մոբիլիզացված բժիշկները բոնուսներ են ստանում: 
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Այդպիսով՝ մենք եզրափակում ենք այս զեկույցը Հայաստանում որակյալ առողջապահության հասանելիության բարելավմանն 
ուղղված ռազմավարական գնումների ամրապնդման առաջարկություններով: Մենք նաև դիտարկում ենք լրացուցիչ 
բարեփոխումներ, որոնք անհրաժեշտ կլինեն մատակարարի ինքնավարության ամրապնդման, ծառայությունների մատուցման 
պատրաստակամության բարելավման, կայուն ֆինանսական հոսքերի ապահովման և գնողունակության բարձրացման համար: 
Այս բարեփոխումներն առաջարկելիս մենք սահմանում ենք գործողություններ՝ կարճաժամկետ հեռանկարում ռազմավարական 
գնումների համար հիմքերի ստեղծման համար՝ հաշվի առնելով ընթացիկ COVID-19 համաճարակը, հարակից քաղաքական 
առաջնահերթությունները և բյուջետային սահմանափակումները: Առաջարկվող բարեփոխումները կարող են հիմք հանդիսանալ 
միջնաժամկետ հեռանկարում իրականացվելիք գործողությունների համար` Հայաստանում գնումների կառավարման և 
իրականացման հիմնարար բարեփոխումների համար: 

5.1  ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐ՝ ԸՆԴԼԱՅՆՎԱԾ 
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԻՄՔ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ 

Առաջարկություն 1. Կառավարությունը պետք է վերաձևակերպի ՊԱԳ-ի իրավական կարգավիճակը` ապահովելով նրա 
անկախ և առանձնացված լինելը Առողջապահության նախարարությունից՝ որոշումների հստակ իրավունքներով և արդյունքների 
համար հաշվետվողականությունը խթանելու համար արտաքին վերահսկողությամբ: Մասնավոր ապահովագրողների դերը պետք է 
սահմանափակվի միայն ՀԾՓ-ից դուրս առողջապահական ծառայությունների ընդգրկումով: 

Հաշվի առնելով ԱՆ ներգրավվածությունը ծառայությունների մատուցման մեջ և անցյալում ՊԱԳ-ում սեփական շահ հետապնդող 
առողջապահության գործիչների կողմից որոշումների կայացման իշխանության բռնազավթման պատմությունը, ՊԱԳ-ի անկախ 
իրավական կարգավիճակը համահունչ է գնումների և մատակարարման տարանջատման գլոբալ լավ գործելակերպերին՝ ուղղված 
հանրային առողջապահության ֆինանսավորման հատկացման վերաբերյալ օբյեկտիվ որոշումների կայացմանը: Կարգավիճակի 
այս փոփոխության համար ԱՆ-ում կա բարձր մակարդակի աջակցություն: ՊԱԳ-ի նոր կարգավիճակը պետք է գործակալությանը 
հմուտ անձնակազմ հավաքագրելու և պահպանելու հնարավորություն տա՝ վճարելով մասնավոր հատվածի համեմատությամբ 
մրցունակ աշխատավարձեր: Երրորդ կողմ հանդիսացող կառավարիչների կողմից սոցիալական փաթեթի կառավարումը ուղեկցող 
անարդյունավետությունները, և այն բնակչության համեմատաբար փոքր թիվը, որի շուրջ կարող է Հայաստանում խմբավորվել 
ռիսկը, նաև վկայում են, որ բազմակի պետական կամ մասնավոր ապահովագրողներ այս համատեքստում խմբավորումների 
և գնումների նախընտրելի մոդել չեն հանդիսանում: Այնուամենայնիվ, մասնավոր ապահովագրողները կարող են և պետք է 
խրախուսվեն ծառայությունների փաթեթում չընդգրկված ծառայությունների ապահովման լրացուցիչ դերի ստանձնման համար:  

ՊԱԳ-ի վերահսկողության հետ կապված՝ անցյալում ի հայտ եկած մտավախությունները մնում են ուժի մեջ և անհրաժեշտ են 
դարձնում գործակալության պատշաճ ներքին կառավարումը և արտաքին վերահսկողությունը, եթե նրան տրվի անկախություն 
թույլ տվող իրավական մանդատ: Դա հետագայում նաև կօգնի սահմանափակել ԱՆ ենթակայության տակ ՊԱԳ-ի գտնվելու 
հակվածությունը: Հետևաբար մենք առաջարկում ենք, որ ՊԱԳ-ը ղեկավարի ներքին կառավարման խորհուրդը, որի ղեկավարը 
կլինի տնօրենը: Մենք նաև առաջարկում ենք ստեղծել արտաքին խորհրդատվական մարմին, որի ներկայացուցիչները կլինեն 
պացիենտների միավորումներ, մատակարարների միություններ, ԱՆ-ը և ՖՆ-ը: Արտաքին խորհրդատվական մարմինը կվերահսկի 
ներքին կառավարման խորհուրդի համալրման բաց և թափանցիկ գործընթացը, որում պաշտոնները կսահմանվեն օրենքով և 
կունենան ենթաօրենսդրական ակտերով նախօրոք սահմանված որակավորում: Ներքին կառավարման խորհուրդը հաշվետու կլինի 
արտաքին խորհրդատվական մարմնին:



Գ Լ Ո Ւ Խ  5 :  Դ Ե Պ Ի  Հ Ա Յ Ա Ս Տ Ա Ն Ո Ւ Մ  Ռ Ա Զ Մ Ա Վ Ա Ր Ա Կ Ա Ն  Գ Ն Ո Ւ Մ Ն Ե Ր 107

Մենք առաջարկում ենք, որ արտաքին խորհրդատվական մարմինը նախագահի Առողջապահության նախարարը, և ՊԱԳ-ի 
տնօրենը մասնակցի խորհրդի նիստերին` մասնակցության իրավունքով, սակայն առանց քվեարկության իրավունքի: Օրենքով 
պետք է սահմանվեն արտաքին խորհրդատվական մարմնի կազմում ներառված շահագրգիռ կողմերը, և համապատասխան 
կազմակերպությունների անդամները պետք է իրենց ներկայացուցիչներին առաջարկեն արդար և թափանցիկ գործընթացի 
միջոցով: Օրենքը պետք է սահմանի այս մարմնի կառուցվածքը, անդամների իրավունակության պայմանները, շահերի 
բախումը կանխելու մեխանիզմները, որոշումների իրավունքը և պարտականությունները: ՊԱԳ-ը պետք է ենթարկվի տարեկան 
ներքին և արտաքին աուդիտների, և հանրային քննարկման համար հրապարակի տարեկան զեկույց, որտեղ ներկայացված են 
ռազմավարական նպատակներն ու ցուցանիշները, ծածկույթը, բյուջեի կատարումը, ֆինանսական հաշվետվությունները և 
աուդիտի հաշվետվությունները: Ամեն տարի հանրային տիրույթում կհրապարակվի Կատարողականի գնահատման միավորների 
քարտ՝ առանձին նպատակների և ցուցանիշների ուղղությամբ ձեռքբերումների ամփոփումով` ՊԱԳ-ի հաշվետվողականությունը 
հանրության առջև դյուրացնելու և գնումների ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների արդյունավետության և որակի 
առումով ձեռքբերումները ցույց տալու նպատակով: Մենք նաև խորհուրդ ենք տալիս, որ արտաքին խորհրդատվական մարմնի 
անդամները լրացնեն շահերի հանրային հայտարարագիր, որը կթարմացվի առնվազն տարեկան մեկ անգամ՝ թափանցիկությունն 
ու հաշվետվողականությունը խթանելու նպատակով: 

Այս առաջարկությունները հիմնված են Հայաստանում գնումների կառավարման մեխանիզմների հիմնական մարտահրավերների 
վերաբերյալ մեր գնահատման վրա: Այնուամենայնիվ, ՊԱԳ-ի կառավարման կառուցվածքում անհրաժեշտ փոփոխությունների 
վերաբերյալ փոխհամաձայնության գալու համար Վարչապետը կարող է ստեղծել բարձր մակարդակի աշխատանքային խումբ՝ 
ներգրավելով ՀՀ առողջապահության ֆինանսավորման կառավարման մեջ ներգրավված հիմնական նախարարություններին, 
ինչպիսիք են ՖՆ-ն և ԱՆ-ը, և այլ շահագրգիռ կողմերի, ինչպիսիք են մատակարար միավորումները՝ ուղղված կառավարման 
անհրաժեշտ փոփոխությունների քննարկմանը՝ հաշվի առնելով դրանց նշանակությունը հանրային առողջության ֆինանսավորման 
արդյունավետ հատկացումների համար:

Առաջարկություն 2. Առողջապահության նախարարությունն ու ՊԱԳ-ը պետք է իրականացնեն որակի վրա հիմնված գնումների 
տարեկան ռազմավարություն՝ գերակա առողջական վիճակների ցուցանիշներ սահմանելու, նշված ցուցանիշների ուղղությամբ 
մատակարարի կատարողականի պարբերական մշտադիտարկմամբ, մատակարարների գործունեության համեմատական 
արդյունքների հրապարակման միջոցով և պարգևատրելով առողջապահական ծառայությունների որակի և ինտեգրման 
բարելավումները: 

Որակի վրա հիմնված գնումների հիմքը պետք է սահմանվի ՊԱԳ-ը և Հայաստանում գնումները կարգավորող իրավաբանական 
փաստաթղթերում: Փոփոխություններում պետք է նշվի, որ ԱՆ և ՊԱԳ-ի կայքերում պետք է հրապարակվեն առողջապահական 
ծառայությունների մատուցման որակի գնահատումներ, և որ կմշակվեն և կկատարվեն առողջապահական ծառայությունների 
որակին համապատասխան փոխհատուցումներ: Առողջապահության որակին առնչվող բոնուսների կամ տույժերի սահմանաչափերը 
նույնպես պետք է հստակ սահմանվեն, ամենայն հավանականությամբ՝ տարեկան յուրաքանչյուր բուժաշխատողի ընդհանուր 
աշխատավարձի 5-10 տոկոսի չափով: Փաստաթղթերը պետք է սահմանեն կիրառվող բոնուսների և տույժերի վերաբերյալ՝ 
մատակարարների կողմից բողոքարկման մեխանիզմը, բողոքարկման վերաբերյալ որոշում կայացնելու հիմքերը և բողոքարկման 
քննարկման ժամանակը:

Պետք է մշակվեն որակի վրա հիմնված գնումների տարեկան ռազմավարություններ: ՊԱԳ-ի, մատակարարների ասոցիացիաների 
և հիվանդների ներկայացուցիչների հետ խորհրդակցությամբ` ԱՆ-ն պետք է կազմակերպի տարեկան խորհրդակցություններ 
որակի մշտադիտարկման և գնումների վերաբերյալ: Այս քննարկումների ընթացքում պետք է վերանայվեն և ընտրվեն 
առողջության պահպանման որակի ցուցանիշները, որոնք պետք է մշտադիտարկվեն ԱԱՊ ծառայությունների, նեղ մասնագետների 
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և շտապ օգնության ծառայությունների համար, մշտադիտարկման հաճախականությունը, ցուցանիշների գնահատման միավորների 
համակարգը և առողջապահական ծառայությունների որակի ուղղությամբ կատարողականի համար նախատեսված բոնուսներն 
ու տույժերը: Այս ցուցանիշները պետք է ներառեն մատակարարների շրջանում ՈՎՀ-ների բուժման ինտեգրման ցուցանիշներ, 
որոնք անհրաժեշտ են պատշաճ կառավարման համար: Աշխատանքային խմբի քննարկումներից ստացված առաջարկը պետք է 
ուսումնասիրի ՊԱԳ-ի արտաքին խորհրդատվական խորհուրդը, անհրաժեշտության դեպքում ձևափոխի այն, և Առողջապահության 
նախարարին տրվի պաշտոնական առաջարկություն՝ նախարարի հրամանով այն ընդունելու համար: Որակի վրա հիմնված 
գնումների ռազմավարությունը պետք է հրապարակվի ԱՆ-ի և ՊԱԳ-ի կայքերում մինչև յուրաքանչյուր օրացուցային տարվա 
առաջին եռամսյակի ավարտը:

Առողջապահության որակի պահանջվող ցուցանիշների համապատասխան՝ ՊԱԳ-ը կհամագործակցի ԱՐՄԵԴ էլեկտրոնային 
առողջապահության օպերատորի հետ` մշտադիտարկման դյուրացմանն ուղղված համապատասխան մոդուլների տեղադրումն 
ու գործարկումը ապահովելու համար: Մատակարարներից կպահանջվի եռամսյակային հաշվետվություն ներկայացնել այս 
ցուցանիշների վերաբերյալ, իսկ ՊԱԳ-ը պատասխանատու կլինի հաշվետվությունների վերլուծության, տվյալների որակի 
հաստատման, հաստատությունների միավորների հաշվարկման և դրանք արտաքին խորհրդատվական խորհրդի քննարկմանը 
և հաստատմանը ներկայացման համար: Հաստատումից հետո կատարողականի միավորները կհրապարակվեն ԱՆ-ի և ՊԱԳ-ի 
կայքերում: Բողոքարկման համար սահմանված ժամկետից հետո կիրառվող բոնուսները կամ տույժերը կկիրառվեն հաջորդ 
եռամսյակի առաջին ամսվա ընթացքում:

Առաջարկություն 3. ԱՆ-ն և ՊԱԳ-ը պետք է ներդնեն և պարբերաբար վերանայեն գործառնությունների պիլոտային 
վահանակ` շահագրգիռ կողմերի հետ գնումների որոշումների վերաբերյալ բանակցություններում ապացույցների կիրառումը 
դյուրացնելու համար:

Գնումների ռազմավարական որոշումները կարող են դյուրացվել ճշգրիտ տեղեկատվության միջոցով այն մասին, թե ինչպես 
են ծառայությունների մատակարարները և շահառուները արձագանքում փոփոխություններին, ներառյալ մատակարարի 
վճարման մեխանիզմների, ծառայությունների փաթեթի բովանդակության ու սակագների, ինչպես նաև հաստատությունների 
և բուժաշխատողների ընտրության չափանիշների կապակցությամբ: Այս առումով, ԱՐՄԵԴ համակարգը տեղեկատվություն է 
հավաքում առաջնային և այլ մակարդակներում ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ: Այնուամենայնիվ, առանցքային 
մոդուլները մասամբ են իրականացված, իսկ տվյալների բազան ինտեգրված չէ հիվանդությունների բեռի վերաբերյալ 
Առողջապահության ազգային ինստիտուտի և Հիվանդությունների վերահսկման ազգային կենտրոնի միջոցով հավաքագրված 
տեղեկատվության հետ: ՊԱԳ-ը պետք է հնարավորություն ունենա կանոնավոր կերպով փոխել տվյալների ձևաթղթերը` 
ԱՐՄԵԴ-ի ներքո ծառայության մատուցման մշտադիտարկման համար՝ ներառելով կամ բացառելով որակի, մատչելիության և 
արդյունավետության ցուցանիշները: Այնուամենայնիվ, տվյալների գաղտնիության վերաբերյալ հիմնավոր մտահոգությունները 
կարող են սահմանափակել այն պրոֆիլները, որոնց համար հասանելի են այս տվյալները և որոնք կարող են դրանք վերլուծել:

Հետևաբար, առաջարկում ենք, որպեսզի ԱՆ-ը և ՊԱԳ-ը սահմանեն և իրականացնեն գնումների վերաբերյալ ապացույցներով 
հիմնավորված որոշումների ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներ: Այս առումով մենք բարձր ենք գնահատում ԱՆ-ի ջանքերը՝ 
ուղղված օրենսդրության կիրառմանը, որը պարտադիր է դարձնում բոլոր լիցենզավորված մատակարարների կողմից 
վարչական, ֆինանսական և կլինիկական տվյալների ներկայացումը և փորձում է ճշգրտել, թե ով կարող է տվյալների 
բազայի հասանելիություն ունենալ, տնօրինել և օգտագործել այն: Այս կանոնակարգերը պետք է անդրադառնան տվյալների 
գաղտնիության վերաբերյալ մտահոգություններին, միաժամանակ ապահովելով, որ ՀՀ ԱՆ-ն և ՊԱԳ-ը կարողանան 
շարունակաբար փոփոխել ձևաթղթերը` մատակարարի և օգտագործողի վարքագծի մշտադիտարկման համար: Մենք նաև 
առաջարկում ենք, որ ԱՆ-ն էլեկտրոնային առողջապահության ազգային օպերատորից պահանջի, որ վերջինս ՊԱԳ-ի 
համար իրականացնի գործառնությունների վահանակ, որը իրական ժամանակում վերլուծում և վիզուալիզացնում է ընտրված 
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ցուցանիշները` գնումների մասին որոշումների վերաբերյալ հետադարձ կապ տրամադրելու նպատակով: Վահանակը կարող է 
տարեկան կտրվածքով վերանայվել՝ արտաքին խորհրդատվական մարմնի կողմից հաստատումից հետո: Այս տեղեկատվությունը 
օգտակար ներդրում կլինի ՀՀ ԱՆ և առողջապահական ծառայություններ մատուցողների միջև պայմանագրերի շուրջ 
տարեկան բանակցությունների համար` հանուն մատուցվող ծառայությունների կատարողականի բարելավման: Վերջապես, 
առաջարկում ենք, որ ԱՆ-ն ներդրումներ կատարի թվային ենթակառուցվածքում` ՀՀ առողջապահության ոլորտի այլ տվյալների 
շտեմարանների հետ ԱՐՄԵԴ համակարգի փոխգործունակությունն ապահովելու նպատակով:

5.2  ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԵՎ ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐ՝ 
ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԻ ԸՆԴԼԱՅՆՄԱՆ 
ՀԱՄԱՐ 

Առաջարկություն 4. ՀԱԾ բարեփոխումների վերաբերյալ Կառավարության որոշումը պետք է հիմնավորված լինի գրպանից 
կատարվող վճարումները նվազեցնելու, խնամքի որակի բարելավման, ինչպես նաև ՈՎՀ կանխարգելման և վերահսկման համար 
անհրաժեշտ ծառայությունների ծածկույթի ընդլայնման համար այդ բարեփոխումների հնարավոր արդյունավետությամբ: 

Հայաստանում առողջապահության ոլորտի բարեփոխումների վերաբերյալ բարձր մակարդակի քաղաքական երկխոսության 
մեջ գերակշռում են առողջապահության ֆինանսավորման ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների, մասնավորապես վճարողների 
թվաքանակի և առողջապահական ծառայությունների վճարային թիրախների վերաբերյալ գաղափարախոսական քննարկումները: 
Անհրաժեշտ է Առողջապահության նախարարի կողմից շարունակական առաջնորդումը՝ բարեփոխումը ֆինանսական ռիսկերի 
պաշտպանության բարելավման, ծառայությունների ծածկույթի և ծառայությունների որակի գերակա նպատակների տեսակետից 
վերաձևակերպելու համար: Չնայած քաղաքական նկատառումները և գաղափարախոսությունը ազդեցություն կունենան 
բարեփոխումների վերջնական ձևաչափի վրա, այնուամենայնիվ անհրաժեշտ է այս նպատակների և առողջապահական 
համակարգի գործունեության արդյունավետության բարելավման հնարավորությունների տեսանկյունից նաև դիտարկել 
գնումների, եկամուտների մոբիլիզացման, խմբավորման և ծառայությունների մատուցման այլընտրանքային առաջարկները: 
Կարևոր կլինի նաև մշակել և հաստատել բնակչության առողջությանն ուղղված պաշտոնական ռազմավարություն, որը կսահմանի 
հիմնական մարտահրավերներն ու առաջարկվող քաղաքականության լուծումները, ներառյալ գնումների ոլորտի բարեփոխումները՝ 
այդ մարտահրավերներին միջնաժամկետ հեռանկարում անդրադառնալու նպատակով: 

Առաջարկություն 5. Առողջապահության նախարարությունը և ՊԱԳ-ը պետք է նախագծեն և իրականացնեն առողջապահական 
ծառայությունների կարողունակ մատակարարների ընտրողական պայմանագրերի կնքում, ֆինանսական խթաններ նոր 
դերակատարների շուկա մուտք գործելու կամ առողջապահական հաստատությունների կառավարման մեջ փոփոխությունների 
համար` կախված ծառայությունների մատուցման շուկայում հատվածայնության աստիճանից և հաստատությունների 
սեփականությունից: 

Ինչ վերաբերում է մատակարարների ընտրությանը, անհրաժեշտ է վերանայել թիվ 49-Ն որոշման պայմանները 
ՊԱԳ-ի՝ մատակարարների միավորումների և ԱՆ-ի հետ խորհրդակցությունների արդյունքում՝ առողջապահության 
որակի համապատասխան միջոցներ ավելացնելու համար: Պետք է դիտարկվի որակի վրա հիմնված ընտրությունը`  
ներառելով առողջապահական ծառայությունների որակի ցուցանիշների ուղղությամբ նախկին կատարողականի հետ 
կապված չափանիշները և ծառայությունների համար պահանջվող անհրաժեշտ մուտքերի թարմացված նկարագիրը: Մենք 
առաջարկում ենք, որ ՊԱԳ-ը որպես խորհրդակցությունը սկսելու ելակետ ընդունի ՏՀԶԿ երկրների կողմից օգտագործվող 
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որակի ցուցանիշները և այդ միջոցները հարմարեցնի հայաստանյան համատեքստին: Վերանայված հրամանը պետք է 
թույլ տա փոփոխել այն ծառայությունների շրջանակը, որոնց համար պայմանագրեր են կնքվում ըստ ծառայությունների 
տրամադրման պատրաստականության տարբերվող մատակարարների հետ ծառայության նույն մակարդակում, ինչպես 
նաև համապատասխանեցնել պայմանագրի շրջանակը՝ կախված բնակչության մարզային առողջապահական կարիքներից: 
Պայմանագրային մեխանիզմները պետք է հիմնված լինեն որակի վերաբերյալ կատարողականի վրա՝ ծառայության մատուցման 
տարածական մենաշնորհների հիման վրա տարբերակումով: 

Երևանում, որտեղ մեծ է առողջապահական ծառայություններ մատուցողների առաջարկը և կան զգալի համընկնումներ 
հաստատությունների ծածկույթում, հնարավոր է բացառել ոչ կարողունակ մատակարարներին՝ առանց առողջապահության 
հասանելիության վրա էական բացասական ազդեցության: Այնուամենայնիվ, սա այդպես չէ մարզերից շատերում, որտեղ 
ծառայությունների մատուցման շուկաները հատվածական են: Մենք առաջարկում ենք, որպեսզի Երևանում, մեկ տարի արտոնյալ 
ժամանակահատվածից հետո, մատակարարներին հնարավորություն ընձեռվի պայմանագրային պահանջներին համապատասխան 
վերակազմակերպել իրենց գործառույթները, ՊԱԳ-ը կնքի ընտրողական պայմանագրեր, որոնք կբացառեն նախապես սահմանված 
չափանիշների ուղղությամբ ցածր կատարողական ունեցող մատակարարներին: Ընտրողական պայմանագրերի գործընթացը պետք 
է հստակեցվի նախարարի հրամանով: Հունվարի վերջի դրությամբ ՊԱԳ-ը պատասխանատու կլինի նախորդ օրացուցային տարվա 
բոլոր պայմանագրային մատակարարների համար կատարողականի տարեկան հաշվետվության հրապարակման համար, ինչը ցույց 
կտա պայմանագրերի համար սահմանված չափանիշների ուղղությամբ նրանց կատարողականը: 

Բողոքարկման համար պետք է լինի նախարարի հրամանով սահմանված ժամկետ, հստակ բողոքարկման մեխանիզմով, 
որը հնարավորություն կտա արտաքին խորհրդատվական մարմնին մատակարարներից ստանալ պաշտոնական բողոքներ, 
ուսումնասիրել այդ բողոքների հիմքերը և ուղարկել պաշտոնական պատասխան: Այդ տարվա պայմանագրերը կկնքվեն 
բացառապես այն մատակարարների հետ, որոնք բավարարում են կատարողականի թիրախներին: Ռազմավարական գնումների 
իրականացման գործում տարածքային մենաշնորհների մարտահրավերը խոչընդոտում է պայմանագրերի ընտրողական կքումը՝ 
ըստ վերը նկարագրվածի: Մենք առաջարկում ենք, որ Երևանից դուրս ԱՆ-ն և ՊԱԳ-ը դիտարկեն ֆինանսական խթաններ՝ 
ցածր կատարողականով մատակարարների կողմից սպասարկվող շուկաներում նոր դերակատարների մուտքի համար, ինչպիսիք 
են լրացուցիչ հարկային արձակուրդները, կառավարման փոփոխությունների պահանջը կամ խրախուսումը ԱՆ և մարզային 
ենթակայության ներքո առողջապահական հաստատություններում, և մատակարարի կատարողականի հանրայնացումը՝ ըստ 
հենանիշների: 

Առաջարկություն 6. Հաշվի առնելով բժշկական պարագաների ապակենտրոնացված գնումների հարցում որակի և 
արդյունավետության բացերը, Առողջապահության նախարարությունը պետք է ավելացնի գնումների կենտրոնացումը և 
շրջանակային պայմանագրերը, միաժամանակ՝ երկարաժամկետ հեռանկարում ձևավորելով հաստատությունների մակարդակում 
գնումների համակարգման, պլանավորման և իրականացման կարողություններ:

Առողջապահության նախարարությունը պետք է իրականացնի երկրում առաջնային բուժօգնության հաստատությունների 
կողմից ձեռք բերված ամենատարածված իրերի գնահատում` կենտրոնացված գնումներ կատարելու, կամ նախապես 
սահմանված ապրանքացուցակի ստանդարտացված տեխնիկական մասնագրերով շրջանակային պայմանագրերի ներմուծման 
հնարավորությունների սահմանման համար: Միջնաժամկետ հեռանկարում իրականացվող այս բարեփոխումը կնպաստի 
անհրաժեշտ պարագաների և սարքավորումների որակի բարելավմանը՝ հիմնվելով համապատասխան տեխնիկական բնութագրերի 
մշակման՝ ԱՆ-ի ներքին կարողությունների վրա: Շրջանակային պայմանագրերը կարող են նաև հիմնված լինեն ԱՆ-ի` 
մրցունակ սակագների շուրջ բանակցելու կարողության վրա, որի համաձայն ստանդարտ պարագաների համար ավելի փոքր 
կրկնվող գնումների պահանջագրեր կարող են տրվել սահմանված ժամանակահատվածում` նվազեցնելով վատնումները 
հաստատությունների մակարդակում:
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Այս եղանակով կենտրոնացված գնումների և շրջանակային պայմանագրերի կնքումը կարող է պահանջել իրավական և 
կարգավորիչ փոփոխություններ: Երկարաժամկետ հեռանկարում, ԱՆ-ում գնումների թիմը կարող է մշակել սեփական 
դասընթաց և գնումների համակարգման, պլանավորման և կատարման հավաստագրում` համագործակցելով որևէ ուսումնական 
հաստատության հետ, ինչպիսին է Երևանի Պետական Համալսարանը: Այս վերապատրաստումը կարող է իրականացվել՝ 
պետական բյուջեից ֆինանսավորվող բոլոր առողջապահական հաստատությունների գնումների թիմերից պահանջելով անցնել 
դասընթացը և հանձնել հավաստագրի քննություն: 

5.3  ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԵՎ ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐ՝ 
ՈՒՂՂՎԱԾ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ 
ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆԸ 

Առաջարկություն 7. Առողջապահության հասանելիության ֆինանսական խոչընդոտները թեթևացնելու համար Հայաստանին 
անհրաժեշտ է մոբիլիզացնել կանխավճարային և ըստ խմբավորումների առողջության ֆինանսավորումը` ծառայությունների 
ընդլայնված փաթեթը ֆինանսավորելու համար, որը վերանայված կլինի թափանցիկ, ներառական և համակարգված 
իրավական գործընթացի միջոցով՝ նպատակ ունենալով ամբողջ բնակչության համար ներառել հիմնական առողջապահական 
ծառայությունները և տարածված հիվանդությունների համար ամբուլատոր դեղերի տրամադրումը:

Հայաստանում նպատակների և ապացույցների վրա հիմնված գնումների հնարավոր արդյունավետությունը սահմանափակվում 
է ծառայությունների փաթեթի նեղ շրջանակով և ՊԱԳ-ի գնողունակությամբ: Այն դեպքում, երբ բնակչության մի հատվածի, 
ներառյալ աղքատ, սոցիալապես անապահով և պետական հատվածի որոշ աշխատողների համար հասանելի են թանկարժեք 
ախտորոշիչ ծառայություններ ներառող առատաձեռն փաթեթներ, կա բնակչության զգալի մաս, որի համար հասանելի չեն 
գերակշռող ՈՎՀ-ի գծով հիմնական բուժծառայությունները: Քանի որ շտապ բուժօգնությունը ֆինանսավորվում է պետական 
բյուջեից, հատկացումների մասին այդ որոշումները խթան են հանդիսացել  հաստատություն ուշ դիմելիության համար, 
ինչը պետական և մասնավոր առողջապահական ծախսերի աճի պատճառ է հանդիսանում: Հաշվի առնելով ռեսուրսների 
սահմանափակումները, Հայաստանը չի կարող ֆինանսավորել բոլոր բուժծառայությունները ամբողջ բնակչության համար: 
Այնուամենայնիվ, կա ՀԾՓ-ի վերափոխման հնարավորություն, որը միատեսակ կլինի ամբողջ բնակչության համար, 
ծառայությունների ամբողջ արժեքը փոխհատուցող սակագներով և գերակշիռ առողջապահական կարիքների համար հիմնական 
բուժօգնության ծառայությունների բովանդակությամբ: Իրավական փաստաթղթերում ՀԾՓ-ի վերանայման համակարգված 
գործընթաց սահմանելը կարող է հետագայում պաշտպանել ուժեղ շահագրգիռ խմբերի կողմից քաղաքական բռնազավթումից՝ 
հասանելիության ավելացման և առողջապահական ծախսերի արդյունավետության հաշվին:

Հետևաբար, առաջարկում ենք, որ Կառավարությունը սահմանի համակարգված, թափանցիկ և ներառական գործընթաց, որի 
համար կլինի համապատասխան օրենսդրություն՝ ՀԾՓ-ի բովանդակության պարբերական վերանայման համար, որը պետք է 
համապատասխանաբար թարմացվի՝ ըստ ռեսուրսների սահմանափակումների փոփոխության և առաջարկի պատրաստականության: 
Իրավական փաստաթղթերում պետք է նշվեն դիտարկման ենթակա չափանիշները, ժամանակացույցը և քայլերը, հանրային 
խորհրդատվության պահանջը և ՀԾՓ-ի վերանայման՝ բյուջեի վրա ընդհանուր ազդեցության սահմանները: Այնուհետև, 
ենթաօրենսդրական ակտերով կարող է մանրամասն սահմանվել փաթեթի վերանայման և ծառայությունների սակագների 
թարմացման գործընթացը, ըստ գնաճի ճշգրտումներ կատարել և կատարել կառուցվածքային փոփոխությունների ծախսակազմում: 
Փաթեթի շրջանակներում ծառայությունների սահմանումը, հնարավորության դեպքում, պետք է նշի այս ծառայությունների որակի 
ստանդարտները: Թանկարժեք և բարդ ընթացակարգերի դեպքում սակագները կարող են ըստ ծառայությունների ծավալի տարբեր 
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լինել, ինչպես ծախսերի և ծավալի պայմանագրերում, ծախսերի աճի զսպումով հասանելիությունը դյուրացնելու համար: Մենք 
առաջարկում ենք, որ պետության կողմից երաշխավորված ծառայությունների վերանայման գործընթացը հիմնավորված լինի 
առանձին ցուցանիշների տարեկան գնահատականներով՝ ներառյալ հիվանդության բեռը, միջամտության արդյունավետությունը, 
ծախսարդյունավետությունը, բյուջեի վրա հնարավոր ազդեցությունը, սոցիալական արդարության հետևանքները և 
միջամտություն կատարելու՝ մատակարարների պատրաստականությունը: 

Փաթեթում կատարված փոփոխությունները հիմնավորելու համար այս գնահատումները ստանձնելու պատասխանատվությունը 
պետք է պաշտոնապես պատվիրվի կարողունակ տեխնիկական հաստատության՝ առողջության տնտեսագիտության, 
ծառայությունների մատուցման և համաճարակաբանության ոլորտում անհրաժեշտ հմտություններով, ինչպիսիք են Հայաստանի 
ամերիկյան համալսարանի հանրային առողջության դպրոցը կամ Երևանի պետական բժշկական համալսարանը: Եթե այդ 
հնարավորությունը առկա չէ, Կառավարությունը պետք է ֆինանսավորի առանձին հետազոտողների վերապատրաստումն 
ու ուսուցումը` այդ գործառույթները ստանձնելու համար: Այս գնահատումներից հետո ԱՆ-ն պետք է անցկացնի տարեկան 
հասարակական խորհրդակցություններ՝ ՖՆ-ի, ՊԱԳ-ի, մատակարարերի միավորումների և պացիենտների ներկայացուցիչների 
մասնակցությամբ՝ վերը նշված գնահատումներից հետո փաթեթի առաջարկվող փոփոխությունները քննարկելու նպատակով: 
Ինչպես նշվեց կարողունակ տեխնիկական հաստատությանը կարող է հանձնարարվել ծառայությունների սակագների 
վերանայումը: Առողջապահության ոլորտի ծախսակազմման վերջերս հաստատված մեթոդաբանությունը կարող է հիմք 
հանդիսանալ սակագների վերանայման համար: Ծառայությունների և սակագների թարմացված փաթեթը պետք է ամեն տարի 
հաստատվի նախարարի հրամանով և հրապարակվի ԱՆ-ի և ՊԱԳ-ի կայքերում մինչև առաջին եռամսյակի ավարտը:

Թեև ընդհանուր առմամբ պետք է հաշվի առնել ռեսուրսների սահմանափակումները, Հայաստանում առողջապահության պետական  
ֆինանսավորումը միջին եկամուտ ունեցող երկրի համար համեմատաբար ցածր է, և, հետևաբար, ԳԿՎ-ի ֆինանսավորումն ունի 
ամենաբարձր ցուցանիշներից մեկն աշխարհում: Հիմնական առողջապահական ծառայություններն ընդգրկող ծառայությունների 
փաթեթը ֆինանսավորելու համար անհրաժեշտ կլինի բարձրացնել կանխավճարային և խմբավորված պետական ֆինանսավորումը՝ 
նշանակված գործակալության գնողունակությունն ամրապնդելու համար: Ծածկույթի ընդլայնման ֆինանսավորման 
հնարավորությունների վերաբերյալ որոշումը կկայացվի կառավարման ամենաբարձր մակարդակներով, սակայն այն կարող է 
հիմնավորված լինել ԱՆ-ի ցուցումով համապատասխան գնահատումներով: Դրանք կներառեն առաջարկվող ծառայությունների 
փաթեթի հատկացման արդյունավետության վերլուծություն՝ պարզելու համար, թե արդյոք ծախսերի օրինաչափությունները 
հանգեցնում են բնակչության առողջության առումով առավելագույն եկամտաբերությանը, առաջարկվող փաթեթի ծախսակազմում՝ 
բյուջեի վրա հնարավոր ազդեցությունը որոշելու համար, առողջապահական ոլորտի այլընտրանքային աղբյուրներից ստացվող 
կանխատեսումներ`առողջապահական ծառայությունների ֆինանսավորման ճեղքվածքը որոշելու համար, գործակալության 
ֆինանսական ռիսկերի աղբյուրների գնահատումը և հնարավոր մեղմումը, հիմնական ցուցանիշների եկամուտների 
հավաքման տարբերակների հետևանքների մոդելները: Այս վերլուծությունների իրականացման պատասխանատվությունը ԱՆ 
ենթաօրենսդրական ակտերով պետք է պատվիրվի սահմանված կողմերին, որոնք կարող են ներառել ՊԱԳ-ը և հետազոտական 
հաստատությունները:

Առաջարկություն 8. Առողջապահության ոլորտում ծառայությունների մատուցման պատրաստականությունը բարձրացնելու 
համար ԱՆ-ն պետք է կիրառի համապատասխան կարգավորիչ ստանդարտներ՝ ենթակառուցվածքների, առողջապահական 
մարդկային ռեսուրսների և կլինիկական փոխազդեցությունների համար, ներառյալ մատակարարների լիցենզավորումը, 
ծառայությունների մատուցման ցանցի պլանավորումը և տարածված հիվանդությունների կլինիկական ուղիների մշակումը:

Բուժծառայությունների ստանդարտների կարգավորման ամրապնդումը նախապայման է ծառայությունների մատուցման 
որակի բացերի վերացան և որակի վրա հիմնված գնումների համար: Հաստատությունների համար մենք առաջարկում ենք, 
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որ ԱՆ-ի, ՊԱԳ-ի, մատակարարների և լիցենզավորող գործակալության ներկայացուցիչներից բաղկացած աշխատանքային 
խումբը վերանայի և առաջնային, երկրորդային և երրորդական մակարդակի առողջապահական հաստատությունների համար 
առաջարկի նոր ստանդարտներ, ներառյալ մատակարարումները և ենթակառուցվածքները, առողջապահության մարդկային 
ռեսուրսները, մատակարարման և հմտությունների խառնուրդը, ֆինանսական ռեսուրսները և կառավարման համակարգերը, 
որակի կառավարման համակարգերը, վարակների վերահսկումը և հաշվետվությունները: Այս ստանդարտներին 
համապատասխանելը պետք է կապված լինի պետական ֆինանսական ռեսուրսների հասանելիության հետ, մասնավորապես 
այն համայնքներում, որոնք ունեն առողջապահական ծառայությունների սահմանված մակարդակի մեկից ավելի 
բուժհաստատություն:

ԱՆ-ն պետք է նաև ներդնի պարտադիր համակարգ՝ որակավորված բուժաշխատողների լիցենզավորման համար՝ որպես 
կլինիկական պրակտիկայի նախապայման, և կարող է այդ համակարգի ղեկավարումը հանձնել հեղինակավոր մասնավոր 
գործակալության՝ արդյունավետության նախնական մտավախությունները վերացնելու համար: Ապահովելու համար, որ 
մատակարարները պահպանեն կլինիկական պրակտիկայի իրենց կարողունակությունը, ԱՆ-ն պետք է ստեղծի այնպիսի 
գերատեսչություն, որը պատասխանատու կլինի ՈՎՀ-ի համար առաջարկվող դասընթացների պաշտոնական ցուցակի մշակման 
համար, որոնք ենթակա են տարեկան վերանայման: Ծառայությունների մատուցման համար պետական ֆինանսավորում ստացող 
բոլոր բուժհաստատությունները պետք է պարտավորվեն ԱՐՄԵԴ համակարգում երկու տարին մեկ անգամ լրացնել մարդկային 
ռեսուրսների առողջապահական մոդուլը՝ լիցենզավորման պաշտոնական կարգավիճակի նշումով: 

Հաշվի առնելով մասնավոր մատակարարների դերը ծառայության մատուցման գործընթացում, ինչպես նաև ընթացիկ 
տարածաշրջանային ենթակառուցվածքային ծրագրերը, կարևոր է մշակել միջնաժամկետից երկարաժամկետ ծրագիր՝ 
առողջապահական ծառայությունների ընդլայնումը բնակչության առողջության կարիքներին համապատասխանեցնելու 
նպատակով: ԱՆ-ն պետք է հանձնարարի մշակել հիմնարար ծրագիր (մաստեր պլան), որը կտրամադրի հստակ ցուցումներ 
առողջապահության ոլորտում կապիտալ ներդրումների վերաբերյալ, ներառյալ մասնավոր մատակարարների մուտքը շուկա 
հաստատելը: Ծրագրով նախատեսվում է առաջնային, երկրորդային և երրորդական մակարդակներում ծառայությունների 
մատուցման կարիքների սցենարների կանխատեսում՝ հիմք ընդունելովհիվանդության բեռի, ծառայության օգտագործման 
օրինաչափությունների և համայնքի նախընտրությունների վերաբերյալ տվյալները: Ծրագրում պետք է նշվեն նաև համայնքի, 
առաջնային, երկրորդային և երրորդային ծառայությունների դերը և ծառայությունների տեսակները, որոնք պետք է մատուցվեն 
յուրաքանչյուր մակարդակում:

Կլինիկական ծառայությունների ուղեցույցներ մշակելու նախկին փորձերը ավելի շուտ կենտրոնացած էին ուղեցույցների 
քանակի, քան որակի վրա և համակարգված ձևով չեն կապել այդ ուղեցույցները առողջապահական ծառայությունների 
մշտադիտարկման և ֆինանսավորման հետ: Առաջարկում ենք, որ ՊԱԳ-ում, ԱԱԻ-ում կամ ԱՆ-ում ձևավորվի մարմին, 
որը բժշկական համալսարանների ցուցումներով, առաջնորդի մահացության և հաշմանդամության տաս ամենատարածված 
պատճառների կլինիկական ուղիների մշակումը՝ կենտրոնանալով ծառայությունների մատուցման տարբեր մակարդակներում 
անձակենտրոն ծառայությունների վրա: Այս ուղիները պետք է ստեղծվեն և պարբերաբար վերանայվեն՝ առկա ապացույցները և 
միջազգային լավագույն փորձը արտացոլելու, ծառայությունների մատուցման յուրաքանչյուր մակարդակում մատակարարների 
դերը սահմանելու և դուրսգրման և ուղեգրման չափանիշները որոշելու համար: Այս ուղիների մշտադիտարկումը պետք է 
իրականացվի ԱՆ-ի և ՊԱԳ-ի կողմից՝ ԱՐՄԵԴ համակարգի միջոցով: Օրենքը պետք է պահանջի, որ պետական ֆինանսավորում 
ստացող բոլոր հաստատությունները ամսական կտրվածքով անցկացնեն կլինիկական ուսումնասիրության հանդիպումներ՝ 
այս կլինիկական ուղիներով հիվանդների վարումը քննարկելու, գործելակարգերի կատարումը վերահսկելու և ծառայության 
մատուցման բարելավման հնարավորությունները սահմանելու նպատակով: 
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