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1. Ներածություն
Մոր և մանկան առողջության հայկական դաշինք
Մոր և մանկան առողջության հայկական դաշինքը կոչված է միավորելու
Հայաստանում գործող, մոր և մանկան առողջության հիմնախնդիրներով զբաղվող
այն տեղական և միջազգային քաղաքացիական հասարակության կառույցներին
(ՔՀԿ), որոնք նպատակ ունեն նպաստել մոր և մանկական առողջության
պահպանման և բարելավման իրագործմանը Հայաստանում:
Դեռևս 2010 թվականի օգոստոս ամսին մոր և մանկան առողջության
հիմնախնդիրներով
զբաղվող
22
կազմակերպություններ
հանդիպեցին
Ծաղկաձորում` քննարկելու մոր և մանկան առողջության դաշինք ստեղծելու
գաղափարը` իրենց ջանքերը համադրելու և ավելի արդյունավետ գործունեության
ծավալելու նպատակով: Այդ ժամանակ, սակայն, մասնակից կազմակերպությունները
որոշեցին համագործակցել միմյանց հետ` առանց ֆորմալ հարաբերություններ
հաստատելու:
Համագործակցության որոշումն արագ կյանքի կոչվեց: Արդեն սեպտեմբեր
ամսին մասնակից կազմակերպությունների անունից նամակներ, դիրքորոշման
փաստաթղթեր հղվեցին ԱԺ պատգամավորներին` կոչ անելով սատարել Միացյալ
ազգերի կազմակերպության քարտուղարի Կանանց և երեխաների առողջության
գլոբալ ռազմավարությանը, որը լուծումներ էր առաջարկում ողջ աշխարհում
մայրական և մանկական մահացության թվի կրճատման ու մոր և մանկան
առողջության բարելավման համար: 2010 թվականի ընթացքում մասնակիցները
հանդիպումներ ունեցան նաև ԱԺ պատգամավորների և առողջապահության
քաղաքականություն կերտողների հետ` ներկայացնելու համապատասխան
օրենսդրական և հայեցակարգային առաջարկություններ մոր և մանկան առողջության
բարելաման վերաբերյալ, խրախուսելով հատկապես մոր և մանկան առողջությանն
ուղղված բյուջետային միջոցների ավելացմանը:
Ավելի քան կես տարվա համատեղ աշխատանքից հետո 2011 թվականի
ապրիլին մոր և մանկան առողջության հիմնախնդիրներով զբաղվող վերոնշյալ ՔՀԿները, ինչպես նաև առաջին հանդիպմանը չմասնակցած, սակայն ոլորտում գործող ևս
25 կազմակերպություն ունեցան երկրորդ ընդլայնված հանդիպումը` այս անգամ
արդեն
ավելի
մանրամասն
քննարկելու
իրենց
համագործակցությանը
ինստիտուցիոնալ
բնույթ
հաղորդելու
հարցը:
Կարևորելով
ոլորտում
համագործակցող հասարակական կազմակերպությունների աշխատանքը` նույն
ժամանակ
ՀՀ
առողջապահության
նախարարը
հանդիպեց
մասնակից
կազմակերպությունների հետ` խրախուսելով նրանց ջանքների համադրումը հանուն
ընդհանուր նպատակների, ինչպես նաև պատասխանելով ՔՀԿ-ների կողմից առաջ
քաշված հարցերին:
Հասարակական կազմակերպությունների երկրորդ ընդլայնված հանդիպման
ժամանակ քննարկվեց դաշինք ստեղծելու գաղափարը և մանրամասն քննարկվեց
Դաշինքի կանոնադրությունը: Հետագա ամիսների ընթացքում մի քանի
աշխատանքային հանդիպումների և էլեկտրոնային հաղորդակցության միջոցով
վերջնական տեսքի բերվեց Դաշինքի կանոնադրությունն ու համաձայնագիրը:
Օգոստոսի 3-ին 2011թ. ժամը 11:00-ին Կոնգրես Հյուրանոցի Պիկասո սրահում
ավելի քան 40 ՀԿ-ներ և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ
կհավաքվեն դաշինքի Ընդհանուր ժողովին` հուշագրի ստորագրման, դաշինքի
համակարգողի
/քարտուղարության/
և
դաշինքի
այլ
կազմակերպչական
գործառույթներ քննարկելու նպատակով:
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Դաշինքի տեսլականը և առաքելությունը
Դաշինքի տեսլականն է` Անհոգ մայրություն, առողջ մանկություն:
Դաշինքի առաքելությունն է` նպաստել մոր և մանկան առողջության պահպանման և
բարելավման իրագործմանը Հայաստանում:
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2. Իրավիճակի վերլուծություն

Արտաքին միջավայրի վերլուծություն

Մոր ու մանկան բարեկեցությունը և առողջությունը հանդիսանում են մարդկության
կայուն զարգացման նախապայմանը: Նորածնի ծնունդը նշանավորում է կյանքի
կենսական ցիկլի սկիզբը, որին հաջորդում են վաղ մանկությունը, դպրոցական
տարիները, դեռահասությունը, երիտասարդությունը, հասուն տարիքը և ծերությունը:
Կենսական ցիկլի շրջանակներում առավել նշանակալից, բայց միևնույն ժամանակ
առավել խոցելի շրջաններն են` հղիությունը, ծննդաբերությունը և հետծննդյան`
ծննդին անմիջապես հաջորդող ժամանակահատված: Մանկական մահացութան
ցուցանիշը դա բնակչության ամենախոցելի տարիքային խմբի 0-1 տարեկան
երեխաների առողջության վիճակը բնութագրող կարևորագույն բժշկա-դեմոգրաֆիկ
ցուցանիշներից է: Այն հանդիսանում է նաև երկրի տնտեսական զարգացման և
հասարակության սոցիալական բարեկեցության կարևորագույն ցուցիչ: գ
2000
թվականին
Նյու-Յորք
քաղաքում
անցկացված
Հազարամյակի
գագաթնաժողովում միջազգային հանրությունը սահմանեց կոնկրետ թիրախ` մինչև
հինգ տարեկան երեխաների մահացությունը 2015թ. դրությամբ նվազեցրած լինելու
1990թ. մակարդակի երկու երրորդի չափով: Այս նպատակին հասնելու համար
թիրախային գլոբալ ցուցանիշներ են սահմանված. մանկական մահացության (0-1տ.
երեխաների) ցուցանիշը և մինչև 2 տարեկան երեխաների կարմրուկով
պատվաստումներով ընդգրկվածության ցուցանիշը:
20-րդ դարում, տարբեր երկներում առողջապահական և սոցիալական ոլորտներում
ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ գրանցվել են զգալի հաջողություններ նշված
ոլորտներում: Սակայն, ինչպես նշվում է ՄԱԿ–ի գլխավոր քարտուղարի 2010 թ.
հրապարակված զեկույցում ՙամեն տարի միլիոնավոր կանայք և երեխաներ մահանում
են կանխարգելի պատճառներից: Նրանց տառապանքներն անընդունելի են 21-րդ
դարում: Ուստի մենք պետք է ավելին անենք այն նորածնի համար, ով վարակվել է
պարզ ներարկումից, այն փոքր տղայի համար, ով երբեք չի կարողանա լիարժեք
զարգանալ թերսնուցման պատճառով: ՚:
ՄԱԿ–ի Գլխավոր քարտուղարը նշել է կանանց և երեխաների առողջության
բարելավման ուղղված գործողությունների շրջանակը, որը ներառում է.
-Օժանդակություն երկրի առողջապահական ծրագրերին` ավելի մեծ, կանխատեսելի
և կենսունակ ներդրումներ կատարելու միջոցով:
-Առողջապահական
ծառայությունների
և
կենսարար
միջամտությունների
միասնական տրամադրում, որպեսզի կանայք և նրանց երեխաները կարողանան
օգտվել կանխարգելիչ և բուժական ծառայություններից` երբ և որտեղ դրանց
անհրաժեշտությունը լինի:
-Ավելի հզոր առողջապահական համակարգեր` անհրաժեշտ հմտություններով
օժտված բուժաշխատողներով:
-Նորարարական մոտեցումներ ուղղված ֆինանսավորմանը, արդյունքների
ստեղծմանը և առողջապահական ծառայությունների արդյունավետ մատուցմանը:
-Կատարելագործված մոնիտորինգ և գնահատում` բոլոր դերակատարների
հաշվետվողականությունն ապահովելու համար:
ՄԱԿ-ի Գլխավոր քարտուղարը կոչ է անում բոլոր Կառավարություններին ձեռնարկել
քայլեր, ուղղված տվյալ խնդիրների լուծմանը, միևնույն ժամանակ նշելով, որ

ռեսուրսները և ազգային ռազմավարությունները կախված են յուրաքանչյուր երկրի
առանձնահատկություններից: Ավելի քան քսան տարի միջազգային հանրության
կողմից արժևորվել է հատկապես առաջնային օղակի դերակատարումը, որը վերջերս
(2008 թ.) ևս մեկ անգամ վերահաստատվեց ԱՀԿ-ի կողմից: Այդ պարագայում,
կարևորվում է տվյալ երկրի պատմական պայմաններին և ռեսուրսներին
համապատասխան առողջապահական համակարգերի ձևավորումը, ինչը թույլ կտա
առավել արդյունավետ ապահովել մայրերի և մանուկների առողջությունը:

Ներքին միջավայրի վերլուծություն
Խորհրդային ժամանակաշրջանից Հայաստանը ժառանգել է մոր ու մանկան
առողջության պահպանման բավականին զարգացած համակարգ:
Երկրի անկախության հաստատումից ի վեր, մոր և մանկան հիմնախնդիրների
գերակայությունը արտացոլված է ՀՀ Սահմանադրությունում, մի շարք օրենքներում,
ինչպես նաև գործադիր իշխանության բազմաթիվ փաստաթղթերում: Վերջին
տասնամյակի առավել կարևոր փաստաթղթերից են ՀՀ Կառավարության կողմից
ընդունված
ՙՀայաստանի
Հանրապետությունում
երեխայի
իրավունքների
պաշտպանության 2004-2015 թթ. ազգային ծրագիրը՚, ՙՄոր ու մանկան առողջության
պահպանման 2003-2015 թթ. ռազմավարությունը՚, ՙՎերարտադրողական առողջության
բարելավման 2007-2015 թթ. ազգային ռազմավարությունն ու գործողությունների
ծրագիրը՚, ՙԵրեխաների և դեռահասների առողջության և զարգացման 2009-2015 թթ.
ռազմավարությունը՚: Նշված փաստաթղթերում մատնանշված են ոլորտի
հիմնախնդիրները, սահմանվում են կանանց և երեխաների առողջության
բարելավման, մանկական և մայրական մահացության նվազմանն ուղղված
նպատակները և դրանց հասնելու հիմնական ռազմավարական ուղղությունները:
Երեխաների և մայրերի առողջության պահպանման իրավունքը երաշխավորվում է
նաև Հայաստանի կողմից վավերացված մի շարք միջազգային փաստաթղթերով,
որոնցից են ՙԵրեխաների իրավունքների մասին՚ միջազգային կոնվենցիան,
ՙԲնակչության և զարգացման միջազգային կոնֆերանս + 5-ի գործողությունների պլան՚
-ը, ՙՀազարամյակի զարգացման՚ հռչակագիրը և այլն:
Հիմնվելով առկա ենթակառուցվածքի և անձնակազմի վրա, ՀՀ ԱՆ 90-ականներից
ձեռնամուխ եղավ մոր և մանկան առողջության պահպանման հիմնախնդիրների
վերհանմանը, նոր իրավիճակում կարիքների գնահատմանը և դրանց լուծմանը` մի
շարք նպատակային ծրագրերի իրականացման միջոցով: Դրանք մասնավորապես
ուղղված էին երեխաների իմունոկանխարգելման միջոցառումների բարելավմանը,
սուր շնչառական և փորլուծային հիվանդությունների դեմ պայքարին, կրծքով
կերակրման խրախուսմանը, մանկան առողջ աճի և զարգացման խանգարումների
վաղ հայտնաբերմանը, ընտանիքի պլանավորման ծառայությունների հզորացմանը,
արհեստական վիժումների կրճատմանը, անվտանգ սեռական վարքագծի ներդրմանը,
դեռահասների վերարտադրողական առողջության բարելավմանը, անպտղության
բուժման նորագույն մեթոդների ներդրմանը և այլն: Ծրագրերի իրականացման
շնորհիվ Հայաստանին հաջողվեց խուսափել անցումային շրջանի առավել ծանր
հետևանքներից, և նույնիսկ հասնել որոշակի հաջողությունների, մասնավորապես
մայրական և հետնորածնային մահացության և հիվանդացության նվազեցման և
պատվաստումների մակարդակի բարձրացման :
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Պաշտոնական վիճակագրական տվյալների համաձայն, Հայաստանը բնորոշվում է
երեխաների մահացության միջին մակարդակով (ըստ ԱՀԿ դասակարգման), որը
1990-2008թթ. ժամանակահատվածում դրսևորել է անկման ակնհայտ միտում: Այն
զգալի բարենպաստ է ԱՊՀ շատ երկրների համեմատությամբ, սակայն որոշակիորեն
գերազանցում է միջին եվրոպական մակարդակը: Առաջընթաց է արձանագրվել
ինչպես մինչև հինգ տարեկան, այնպես էլ մինչև մեկ տարեկան երեխաների
մահացության
ցո ւցա ն ի շն ե ր ի ա ռ ո ւմ ո վ :
Համաձայն Ազգային վիճակագրական ծառայության (ԱՎԾ)1 պաշտոնական
տվյալների, մինչև հինգ տարեկան երեխաների մահացության ցուցանիշը 19902008թթ. ընթացքում կրճատվել է շուրջ 1/2-ով (1990թ.` 23.8 ‰, 2008թ.ª 12.2 ‰), իսկ 0-1
տարեկան երեխաների մահացության ցուցանիշը` 41%-ով (1990թ.`18,3 ‰, 2008թ.ª
10.8 ‰): Ընդ որում, վերջին տարիներին մանկական մահացությունը (մինչև 1տ.
երեխաների մահացություն) կազմել է 0-5 տարեկան երեխաների մահացության
դեպքերի 80-88%-ը:
Հայաստանում մանկական մահացության նվազման մասին են փաստում նաև
միջազգային անկախ կազմակերպությունների կողմից անցկացված այլընտրանքային
հետազոտության տվյալները: Այսպես, Հայաստանի տնային տնտեսություններում
անցկացված հարցումների համաձայն (Ժողովրդագրական և առողջապահական
հարցերի
հետազոտության
տվյալներ`
անցկացված
ԱՄՆ
Զարգացման
Գործակալության ֆինանսավորմամբ, ORS Macro int. կազմակերպության կողմից, ՀՀ
ԱՎԾ-ի և առողջապահության նախարարության հետ համատեղ), մանկական
մահացության մակարդակը 1990-2005թթ. ընթացքում կրճատվել է 37%-ով:
Չնայած Հայաստանում մանկական մահացության ցուցանիշը վերջին տարիներին
ցուցաբերում է իջեցման որոշակի միտում, սակայն շարունակում են բարձր մնալ
պերինատալ պատճառներով պայմանավորված մահացության դեպքերը մանկական
մահացության ընդհանուր կառուցվածքում:
Սակայն չնայած որոշ դրական զարգացումներին, բազմաթիվ են կրծքի հասակի և
վաղ տարիքի երեխաների սնուցման
կարգավիճակի հետ կապված և նրանց
սնուցման կազմակերպման գործելակերպում
առկա
հիմնախնդիրները:
Մասնավորապես 2006թ.-ից հետո կրծքով սնուցման ցուցանիշի բարձրացում չի
արձանագրվել, ավելին, նույնիսկ մի փոքր նվազել է (2002թ.` 59%, 2005թ.` 72%,
2008թ.` 71%, իսկ ՀԱԺՀ տվյալներով մոտ 33%): Վերջին տարիներին արտադրող
և/կամ բաշխող կազմակերպությունների կողմից ահեստական կաթնախառնուրդների
ագրեսիվ մարկետինգը էլ ավելի է խորացրել խնդիրը: Իրավիճակը վատացել է նաև
սակավարյունության (աճ գրեթե 2 անգամ) և երեխաների թերսնուցման/թերաճի
ցուցանիշների առումով: Ըստ վերջին զեկույցի Հազարամյակի զարգացման այս
չորրորդ նպատակի հասանելիությունը Հայաստանի համար դժվար հասանելի է
մինչև հինգ և մինչև մեկ տարեկան երեխաների մահացության առումով և
հավանական հասանելի է կարմրուկով ընդգրկվածության ցուցանիշի մասով:
Մայրական մահացության ցուցանիշը համարվում է մայրական առողջության վիճակն
արտացոլող կարևորագույն ինտեգրալ ցուցանիշ: Ինչպես ցույց է տալիս մայրական
մահացության միջին եռամյա ցուցանիշների վերլուծությունը, Հայաստանում վերջին
20 տարիների ընթացքում մայրական մահացության մակարդակը շատ դանդաղ
իջեցման միտում ունի : Մայրամահացության ինդեքսը 100.000 կենդանածնի հաշվով
աննախադեպ բարձր է եղել 2000թ-ին, կազմելով 69, 2004-37, 2006-34.4, 2008-36.3,
2010թ. առանձին տարիների մայրամահացության ինդեքսը եղել է 29:
Մայրական մահացության Հայաստանի վերջին տարիների միջին եռամյա ցուցանիշը
համապատասխանում է ԱՊՀ երկրների միջին մակարդակին, սակայն այն գրեթե 4-5

7

անգամ գերազանցում է Եվրամիության երկրների համանուն ցուցանիշի միջին
մակարդակը:
2003-2009թթ. ընթացքում Հայաստանում մահացել են 78 կանայք հղիության,
ծննդաբերության
և
հետծննդյան
բարդություններից,
որոնցից
7-ը(8.9%)
արտահիվանդանոցային պայմաններում: Արտահիվանդանոցային մահվան այս
դեպքերը հիմնականում պայմանավորված են հղիության փոքր ժամկետներում կամ
հետծննդյան
շրջանում
այլ
(էքստրագենիտալ)
ախտաբանություններով
պայմանավորված պատճառներով:
Տվյալների վերլուծությունը ըստ քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի վկայում է,
որ գյուղական վայրերում մայրական մահացության ինդեքսը զգալիորեն, մոտ 1.5
անգամ բարձր է քաղաքայինի համեմատությամբ, որը բացատրվում է շրջաններում
մասնագիտացված բուժօ•նության անբավարար մակարդակով:
Արդիական խնդիրներից է հղիների մոտ վերջին տարիներին նկատվող
սիրտանոթային, կենտրոնական նյարդային, միզասեռական համակարգերի,
սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունների և գեստացիոն այլ
բարդությունների տարածվածության աճը, ընտանեկան բժիշկների ու մանկաբարձգինեկոլոգների գործառույթների հստակեցման հարցը, հղիների համատեղ վարումը,
հղիների խորհրդատվությունը և ժամանակին ուղեգրումը երրորդային մակարդակի
բուժհաստատություն:
2008թ. 2-րդ կիսամյակից ներդրվել և շարունակվում է իրականացվել ՙԾննդօգնության
պետական հավաստագրի ծրագիրը՚, ինչն ապահովել է մատչելի և պետության կողմից
երաշխավորված անվճար բուժօգնություն հղիության և ծննդաբերության ընթացքում:
Սույն
ծրագիրը
նպաստել
է
հիվանդանոցային
ծննդաբերությունների
ընդգրկվածության ցուցանիշի աճին և հղիների նախածննդյան հսկողության
գործընթացի բարելավմանը: Չնայած իրականացված միջոցառումներին, ՀԶՆ այս
նպատակը նույնպես գնահատվել է դժվար հասանելի Հայաստանի համար:
Վերջին տարիների ընթացքում իրականացվել են փոփոխություններ նաև մոր և
մանկան
առողջության
պահպանման
ծառայությունների
կազմակերպման
գործընթացում: Տեղի է ունեցել հանրային առողջապահական ֆունկցիաներ և
վերահսկողություն
իրականացնող
ՙշրջանային՚
կամ
ՙտարածաշրջանային՚
մանկաբույժների և մանկաբարձ-գինեկոլոգների ինստիտուտի վերացում և/կամ
գործունեության խիստ
սահմանափակում: Մանկաբուժական ծառայութան
ուղղությամբ օպտիմալացման ծրագրերը որոշ մարզերում բերել են մանկական
բաժանմունքերի փակմանը և մահճակալների մի մասի ներառմանը թերապևտիկ
բաժանմունքերում: Ներկայումս, համաձայն ԱՀԿ ՙԱռողջություն բոլորի համար՚
շտեմարանի 2009թ. տվյալների, մանկաբարձ-գինեկոլոգիական մահճակալներով
ապահովվածության Հայաստանի ցուցանիշը համապատասխանում է
միջին
Եվրոպական մակարդակին:
Քաղաքներում կադրերով հագեցվածությունը մնացել է բարձր, իսկ գյուղական
շրջաններում`
անբավարար:
Մանկաբարձ-գինեկոլոգներով,
հատկապես
վիրահատող, համալրված չեն մի շարք տարածաշրջանային ծննդօգնության
հաստատություններ, կրճատվել է մանկաբարձական ստացիոնարներում աշխատող
նեոնատոլոգների թիվը: Որոշ տարածաշրջանային ծննդօգնության հիմնարկներ
չունեն անեսթեզիոլոգ–ռեանիմատոլոգներ, բացի այդ ` վերջին տարիների ընթացքում
միայն եզակի մանկաբարձ-գինեկոլոգներ են ուղեգրվել շրջաններում աշխատելու:
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Վերջին տարիներին մանկաբույժների և մանկաբուժական մասնագետների թիվը
կրճատվել է հիմնականում մարզային բուժհաստատությունների հաշվին: Առկա է
մարզերի մանկաբուժական անձնակազմի խիստ արտահայտված ՙծերացում՚ և
ընդհանուր առմամբ երիտասարդ
մասնագետների
պակաս: Մանկական
ուղղվածության նեղ մասնագետները մարզերում գործնականում բացակայում են:
Հիվանդանոցների սարքավորումներով ապահովվածությունը և գործունեության
պայմանները վերջին տարիների ընթացքում զգալիորեն բարելավվել են: Սակայն,
այստեղ ևս առկա է էական անհամաչափություն տարբեր շրջանային
հիվանդանոցների միջև:
Առողջապահության ոլորտում առկա հիմնական խնդիրներից է
համակարգի
ֆինանսավորման անբավարար մակարդակն է: Եթե բյուջեից առողջապահական
հատկացումները 1990թ-ին կազմել են ՀՆԱ-ի 2,7 տոկոսը, ապա 2000թ-ին` 1%:
2000թ.-ին հաջորդող տարիներին ՀՆԱ-ում գնալով նվազել է առողջապահական
հատկացումների տոկոսը, իսկ առողջապահական
ընդհանուր ծախսերում
պետության մասնաբաժինը թեև շարունակաբար աճել է, այնուամենայնիվ, այն
շարունակում
է
մնալ
ամենացածրը
տարածաշրջանային
երկրների
համեմատությամբ: 2006-2009թթ. այն գրեթե կիսով չափ աճել է, սակայն չի
գերազանցել 1.46%: Չնայած ՀՀ կառավարությունն իր ՄԺԾԾ-ներում շարունակում է
հայտարարել որ <<Հայաստանի Հանրապետությունում առողջապահության ոլորտը
հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության պետական քաղաքականության
գերակա ուղղություններից մեկը>>, 2012-2014թթ-ի միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի
համաձայն ՀՀ կառավարությունը նախատեսում է կրճատել առողջապահության
ոլորտ ուղղվող պետական ծախսերը ներկայիս ՀՆԱ-ի նկատմամբ նվազելու են մինչև
ՀՆԱ-ի 1.22 տոկոս: Որպես ՀՆԱ նկատմամբ տոկոս առողջապահության պետական
ծախսերի առումով ՀՀ-ն շուրջ չորս անգամ զիջում է ԵՄ և ՏՀԶԿ անդամ երկրների և
երկու անգամ ԱՊՀ անդամ երկրների համապատասխան ցուցանիշների միջին
մակարդակը (ԿԶԾ, էջ 238, §603):
Թեև ՀՀ պետբյուջեից մոր և մանկան առողջապահության ոլորտի ֆինանսավորման
աճը կրում է շարունակական բնույթ / 2012թ երեխաներին բժշկական օգնության
ծառայությունների գծով հատկացումները կրկնակի անգամ ավելացան` ապահովելով
մինչև յոթ տարեկան երեխաների անվճար հիվանդանոցային բուժսպասարկումը/,
սակայն այն դեռևս հեռու է բավարար լինելուց: Իրատեսական գներից էականորեն
տարբերվող պետության կողմից փոխհատուցվող գները անբավարար են բժշկական
ծառայությունների իրական ծախսերը փակելու, բուժաշխատողների քիչ թե շատ
ինքնաբավ աշխատավարձ տալու համար, ինչը բուժօգնության սահմանափակ
մատչելիության հիմնական պատճառ է դառնում:
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3. Ռազմավարական նպատակներ և խնդիրներ
Դաշինքի հիմնական նպատակներն ու խնդիրներ են`
•

Աջակցել մոր և մանկան առողջության պահպանմանն
քաղաքականության մշակմանն և իրականացմանը.

•

վերհանել սոցիալական, կրթական, իրավական և շրջակա միջավայրի
պահպանման հետ կապված գործոնները, որոնք ազդում են մոր և մանկան
առողջության վրա

•

նպաստել առողջապահական
մատչելիությանը,

•

նպաստել մայրերին և երեխաներին տրամադրվող առողջապահական
ծառայությունների
որակի
բարելավման,
վերահսկման/գնահատման
մեխանիզմների ներդրմանը,

•

աջակցել հանրային առողջապահական
առողջության խթանմանը,

•

նպաստել մոր և մանկան առողջության ոլորտի
տրամադրման կայունությանն և շարունակական աճին,

•

խրախուսել
քաղաքացիական
հասարակության
դերակատարների
մասնակցությունը առողջապահական ծրաgրերի, ռազմավարությունների և
օրենսդրության մշակման գործընթացում,

•

հանդես գալ իրավական բարեփոխումներ ենթադրող առաջարկություններով և
նախաձեռնություններով, մասնակցել պետական ծրագրերի մշակման,
իրականացման,
վերահսկման,
մշտադիտարկման,
և
գնահատման
գործընթացներին:

ծառայությունների

ուղղված

հասանելիությանը

կրթության

հզորացման

և

և

ֆինանսավորման

Հիմնվելով իր կողմից իրականացված արտաքին և ներքին միջավայրերի
վերլուծության վրա` ՑԱՆՑ-ն առանձնացրել է առաջիկա երեք տարվա
ռազմավարությունը, որի իրականացումը կնպաստի ՔՀԿ-ների և իր առաջնային
խնդիրների լուծմանը:
Ռազմավարական նպատակ 1
Նպաստել մոր և մանկան առողջության ոլորտի ֆինանսավորման տրամադրման
կայունությանն և շարունակական աճին:

ՌՆ 1 խնդիրներ
•

Առողջապահական համակարգին հատկացվող ֆինանսավորումը
չի նվազում ԱԱՀ-ի 1.5%-ից և աստիճանաբար աճում է` մինչև ԱԱՀի 2,5%:
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•

Առողջապահական համակարգի կայուն ֆինանսավորումն
ապահավվում է այլընտրանքային աղբյուրներից ֆինանսական
մուտքերի ներգրավման միջոցով:
ՌՆ1 ակնկալվող արդյունքներ

•

Առողջապահական համակարգին հատկացվող ֆինանսավորումը
կազմում է ՀՆԱ-ի 1.7% 2012թ:

•

Առողջապահական համակարգին հատկացվող ֆինանսավորումը
կազմում է ՀՆԱ-ի 1.8% 2013թ:

•

Առողջապահական համակարգին հատկացվող ֆինանսավորումը
կազմում է ՀՆԱ-ի 2.0% 2014թ:

•

Այլընտրանքային ֆինանսավորման մեխանիզմի ներդրման
արդյունքում ավելի քան 100 մլն. ՀՀԴ տրամադրվել 2014թ:

Ռազմավարական նպատակ 2
Նպաստել առողջապահական համակարգի մոր և մանկան առողջության (ՄՄԱ)
ոլորտում

մասնագետների/կադրերի

պլանավորման

և

վերապատրաստման

ռազմավարության մշակմանը և կիրարկմանը:
ՌՆ 2 խնդիրներ
•

Առողջապահական համակարգի ՄՄԱ-ան կադրային կարիքները
վերլուծված և կադրային քաղաքականության վերաբերյալ մշակված
են առաջարկություններ:

•

Առողջապահական համակարգի կադրային քաղաքականությունը
մշակված է քաղաքացիական հասարակության կառույցների և
շահագրիրռ այլ կողմերի մասնակցությամբ:

ՌՆ 2 ակնկալվող արդյունքներ

•

ՄՄԱ և ընդհանրապես առողջապահական ոլորտի կադրերի
պլանավորման քաղաքականությունը մշակված է մինչև 2013թ:

•

Մանկաբուժության ոլորտում անվճար մասնագիտացման
հնարավորություններ/առաջարկներ – տարեկան 10 անվճար տեղեր

•

Մարզային բուժհաստատություններում կադրային
փոփոխություններ/երիտասարդ կադրերի համալրում

•

Մանկաբուժական և մարզային բուժհաստատություններում
կադրային համալրման խրախուսում
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Ռազմավարական նպատակ 3
Նպաստել Հայաստանում կրծքով սնուցման խրախուսման քաղաքականության և
միջազգային մարքետինգային կոդի /կրծքի կաթի փոխարինիչների վերաբերյալ/
կիրարկմանը:
ՌՆ 3 խնդիրներ
•

Կատարել քարոզչական աշխատանքներ կրծքով սնուցման
խրախուսման և մանկական սննդի շրջանառության մասին ՀՀ
օրենքի հաստատման ուղղությամբ

•

Ներգրավել բոլոր շահագրգիռ կողմերին իրականացնելու կրծքով
սնուցման խրախուսման ծրագրեր

ՌՆ 3 ակնկալվող արդյունքներ

•

Կրծքով սնուցման խրախուսման և մանկական սննդի
շրջանառության մասին ՀՀ օրենքը հաստատված է ՀՀ Ազգային
Ժողովի կողմից:

•

Կրծքով սնուցումը խրախուսված է քաղաքացիական
հասարակության կառույցների կողմից` հանրային իրազեկության
քարոզարշավների և ծրագրերի միջոցով

•

Հանրությունը, հատկապես թիրախ խմբերը գիտակցում են,
որ կրծքով սնուցումն ունի շատ առավելություններ
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Մոր և մանկան հայկական դաշինքի Ռազմավարական ուղղություններ/գործողությունների պլան 2011 – 2014

Մաս Ա.
Դաշինքի/ցանցի զարգացում և համակարգում
Նպատակ 1:
Դարձնել ցանցը/դաշինքը մոր և մանկան առողջության ոլորտում քաղաքականության մշակման և իրականացման վրա ազդեցության արդյունավետ
մեխանիզմ անդամ կազմակերպությունների համար
Մարտավարություններ
1. Ապահովել ցանցի

համակարգող խորհրդի և
անդամների տարեկան
հանդիպումների անցկացումը
2. Իրականացնել ցանցի
հաղորդակցության և
համակարգման կարիքների
տարեկան գնահատում
3. Ապահովել ցանցի
քարտուղարության
անխափան աշխատանքը
4. Ապագովել ցանցի
հանրայնացման գործընթացը

Ռեսուրսներ

Հաջողության ցուցանիշներ
1. Անդամների քանակը
2. Փոփոխված կամ կիրարկված
քաղաքականությունների քանակը
3. Խորհրդի տարեկան հանդիպումների
քանակը
4. Դաշինքը ընդունվում և ճանաչվում է որպես
միացյալ քաղաքացիական ուժ ՀՀ ԱՆ, ՀՀ
կառավարության և այլ
նախարարությունների ինչպես նաև ՀՀ ԱԺ
կողմից:

Գործողություններ
• Անդամների տարեկան ժողով
• Խորհրդի եռամսյակային հանդիպումներ
• Ցանցի վեբ կայքի մշակում
• Նյութերի տեղդրում/թարմացում
• Դաշինքի խորհրդի անդամները մշտական
հանդիպումներ են ունենում
քաղաքացիական հասարակության
ներկայացուցիչների, հանրության, ԶԼՄների և քաղաքականություն
կերտողների/որոշում կայացնողների հետ

13

Մաս Բ.
Ֆոնդահայթհայթում
Նպատակ2:
Ապահովել բավարար ռեսւրսներ ցանցի քարտուղարության, խորհրդի և անդամների տարեկան հանդիպումների համար
Նպատակ:
Ապահովել ռեսւրսներ ցանցի անունից իրականացվող քարոզարշավների համար
Մարտավարություններ
Ռեսուրսներ Հաջողության ցուցանիշներ
- Գրանտային ծրագրեր ուղղված ՄՄ
Անդամության զարգացում
առողջությանը առանձին
կազմակերպությունների համար
Դոնորների հետ կապերի
- Միացյալ /մի քանի կազմակերպությունների
ամրապնդում
միջոցով իրականացվող/ ծրագրեր
- Դաշինքի ճանաչում դոնորների կողմից
Տարեկան ֆոնդահայթհայթման
Հայաստանում և այլ երկրներում
միջոցառումների կազմակերպում

Գործողություններ
• Ֆոնդահայթհայթման հանձնախմբի
ձևավորում
• Դաշինքի անդամներին ֆինանսավորման
աղբյուրների մասին տեղեկությունների
տրամադրում
• Դաշինքի անունից աջակցող
նամակի/փաստաթղթերի տրամադրում նոր
ֆինանսավորման աղբյուր գտնելու համար
• Տարբեր միջազգային
կազմակերպությունների հետ աշխատած
դաշինքի անդամ կազմակերպություններին
նրանց կողմից երաշխավորագրերի
տրամադրում
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Մաս Գ.
Առողջապահության ինանսավորման ավելացման քարզարշավ
Նպատակ3:
Նպաստել մոր և մանկան առողջության ոլորտի ֆինանսավորման տրամադրման կայունությանն և շարունակական աճին:
Մարտավարություններ
1. 2012 Պետական բյուջեի

ֆինանսավորման ավելացման
ուղղված քարոզարշավ
2. Առողջապահության
այլընտրանքային
ֆինանսավորման ուղղված
քարոզարշավ
3. 2011 և հաջորդող այլ
տարիների պետական բյուջեի
կատարողականի հիման վրա
ծախսերի
արդյունավետության
բարձրացմանն ուղղված
քարոզարշավ

Ռեսուրսներ

Հաջողության ցուցանիշներ
Առողջապահության ֆինանսավորումը կազմում է
ՀՆԱ-ի մինչև 2%
Առողջապահության ֆինանսավորումը ընդհանուր
պետական բյուջեի մեջ յուրաքանչյուր տարի
ավելանում է 1%-ով

ՎՎ
Համագործա
ցող /անդամ
կազմակերպ
ություններ
Դոնոր
կազմակերպ
ություններ

ՀՀ կառավարության կողմից հաստատվել է
Առողջապահության այլընտրանքային
ֆինանսավորման ներդրման վերաբերյալ
հայեցակարգը

Գործողություններ
• Մոբիլիզացնել Դաշինքի անդամներին
պետական բյուջեի քննարկումներին
մասնակցելու համար
• Դաշինքի անդամների հետ համատեղ
օժանդակել պետական բյուջեի
ավելացմանը /միջոցառումներ, պրեսկոնֆերանսներ, վերլուծություններ,
քննարկումներ/
• Դաշինքի անդամների հետ համատեղ
կազմակերպել և մասնակցել
խորհրդարանականների հետ
հանդիպումներին`ներկայացնելով
ալտերնատիվ ֆինանսավորման
աղբյուրները և նպաստելով
ֆինանսավորման աճին
• Վերլուծել ամենամյա տարեկան բյուջեի
նախագծերը ներկայացնելով
խորհրդարանականներին
հարցապնդումներ
• Աշխատել ԶԼՄերի հետ առողջապահության
ֆինանսավորման հարցերը
բարձրաձայնելու համար` տպագրելով
հոդվածներ և մասնակցելով
հեռուստատեսային հաղորդումներին
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•

Մշակել առողջապահության
ֆինանսավորման վերաբերյալ
իրազեկվածության բարձրացման համար
կրթական դասընթացի մոդուլ`
կազմակերպելով այն համայնքային
աշխատողների համար
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Մաս Դ.
Առողջապահության հանրային իրազեկման և կրթության քարոզարշավ
Նպատակ4:
Նպաստել հանրության, հատկապես, երիտասարդ և ապագա ծնողների վերարտադրողական առողջության գիտելիքների բարելավմանը
Մարտավարություններ
1. Առողջապահության
նախարարության հանրային
իրազեկման
քաղաքականությանն
աջակցություն
2. կրթության նախարարության
հետ համատեղ վերանայել
դպրոցում դասավանդվող
«Առողջ ապրելակերպ»
դասագիքը ներառելով կրծքով
սնուցման թեման
3. նախածննդյան դասընթացների
ուժեղացում
4. մայրական դպրոցների
ստեղծում
5. ԶԼՄ-ների ներուժի հզորացում
6. ԶԼՄ-ների ներգրավումը
հանրային առողջապահության
վերաբերյալ տեղեկատվության
տարածման գործում
7. մասնակցություն «Øայրական
öոխօգնության Խմբեր»-ի
ֆորումներին

Ռեսուրսներ

ՎՎ
Հայաստան
USAID HSStar, AUA,
Local NGOs,
MoH, MoE
ԱԶԿ,
Դաշինիքի
անդամ
կազմակերպո
ւթյուններ

Հաջողության ցուցանիշներ
•
•
•
•
•
•

փոխհամաձայնագրերի առկայություն
իրականացվող ծրագրերի քանակը
տեղեկացված մարդկանց թիվը
Իրականացված հանդիպումների քանակ
Կազմակերպված կլոր սեղանների
քանակ և մասնակիցների քանակ
Տեղեկատվական նյութերի տպագրության
քանակ և բաշխվածության մասշտաբ
Հեռուստաշոուների, հաղորդումների
հեռարձակման քանակ, հեռուստաալիք,
աշխարհագրական տարածման
մեծություն

գործողություններ
•
•

•
•

•

•
•
•
•

•

Մամլո ակումբների ներգրավում
ռադիո-հեռուստաընկերությունների,
թերթերի/ամսագրերի, էլեկտրոնային
լրատվամիջոցների հետ
համագործակցություն
սոցիալական գովազդների ստեղծում
կապ հաստատել առողջապահական
կայքերի հետ ֆորումների
անցկացմանհամար
հանդիպում ԱՆ և այլ
նախարարաությունների
ներկայացուցիչների հետ խնդիրների
պարզաբանման/լուծման նպատակով
գրականության մշակում, եղածի
բազմացում
պիլոտ պոլիկլինիկայի ընտրություն
մարզերում իրազեկման
քարոզարշավների իրականացում
գյուղական համայնքներում
տեղեկատվական հանդիպումների
անցկացում
մարզերում կլոր սեղանների
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•

•
•

կազմակերպում
տեղեկատվական նյութերի/բուկլետների,
բրոշյուրների տրամադրում ապագա
ծնողներին
հեռուստաշոուների, հաղորդումների
հեռարձակում
Այլ կազմակերպությունների հետ
համագործակցում, նմանատիպ
ծրագրերի արդյունքների կիսում
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Մաս Ե.
Առողջապահական ծառայությունների հասանելիություն
Նպատակ5:
Նպաստել ՄՄԱ մասնագիտական աշխատուժի պլանավորմանը և հասանելիությանը Հայաստանի բոլոր համայնքներում
Մարտավարություններ

Ռեսուրսներ

1. Շարունակական բժշկական
Կրթության և կադրային
քաղաքականության
բարելավում

ՎՎ
Համագործաց
ող /անդամ
կազմակերպո
ւթյուններ

2. Կանանց և երեխաների
առողջապահական
ծառայությունների
հզորացում` մարզային
առողջապահության
շեշտադրումով

Հաջողության ցուցանիշներ
Հաստատված է առողջապահության
նախարարության կադրային քաղաքանության
ռազմավարությունը և իրականացման
միջոցառումները:
Նոր, երիտասարդ վիրահատող մանկաբարձգինեկոլոգները, նեոնատոլոգները,
մանկաբույժները, անեստեզիոլոգ և
ռեանիմատոլոգները համալրվում են
շրջանային հաստատություններում

Բոլոր մարզերում հղիները ստանում են մատչելի
որակյալ
բուժօգնություն,
անհրաժեշտության
դեպքում ժամանակին ուղեգրվում են երրորդային
մակարդակի բուժհաստատություն:

գործողություններ
Դաշինքի անդամների հետ համատեղ.

նախաձեռնել և մասնակցել
•

առողջապահության նախարարության
կադրային քաղաքանության
մշակմանը`ներարյալ մասնագետների
ուղեգրման համակարգի
կատարելագործմանը,

օժանդակել
•

ընտանեկան բժիշկների, մանկաբարձգինեկոլոգների, մանկաբարձուհիների և
մանկաբուժների հետդիպլոմային ու
շարունակական կրթման ծրագրերի
բարելավմանը:

ուշադրության կենտրոնում պահել
•

մասնագետների աշխատավարձերի
մակարդակի շարունակական
բարձրացման հարցը

Մշակված է մանկաբարձ-գինեկոլոգների և
ընտանեկան բժիշկների աշխատանքների
կազմակերպման
և
պատասխանատվության
կանոնակարգերը:
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Վերականգված է գլխավոր
մանկաբարձգինեկոլոգների և մանկաբույժների նախկին
գործող համակարգը:

Հարց բարձրացնել և օժանդակել
•

Ավագ դպրոցների աշակերտների ներգրավում
քարոզչական աշխատանքների մեջ
•
Բուժաշխատողների
աշխատավարձերի
բարձրացմանն ուղղված քաղաքականություն

•

•

հղիների համատեղ վարման հետ
կապված ընտանեկան բժիշկների ու
մանկաբարձ-գինեկոլոգների
գործառույթների հստակեցում,
Բոլոր
մակարդակների
հիվանդանոցների
գործնեության
մոնիտորինգի և աջակցող վերահսկման
մեխանիզմների ներդնում, ներգրավելով
հասարակական սեկտորի ներուժը:
Ավագ դպրոցների աշակերտների մոտ
բժշկական
ծառայությունների
և
իրավունքների
վերաբերյալ
գիտելիքների
բարձրացում,
մասնագիտական
կողմնորոշման
զարգացում
Բուժաշխատողների աշխատավարձերի
բարձրացմանն
ուղղված
քաղաքականության
մշակման
աջակցություն, լոբբինգի իրականացում

Կից փաստաթղթերի ցանկ
1. Համագործակցության հուշագիր
2. Դաշինքի աշխատանքային ընթացակարգը
3. Համակարգող խորհրդի ընտրության ընթացակարգը
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4. Հայտարարություններ և դիրքորոշումներ
5. Դաշինքի անդամների ցանկ
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