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1. ԹԵՄԱՅԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  
 

1.1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ  
ՀՀ առողջապահական համակարգի ժամանակակից գործունեությունը, որը 

բնութագրվում է շուկայական հարաբերությունների զարգացմամբ, բյուջետային 
ֆինանսավորման դեֆիցիտով, ծառայությունների գնի աճով, ինչպես նաև 
բուժօգնության որակի և մատչելիության իջեցմամբ, արդիական է  ստեղծել և ներդնել 
համակարգի կառավարման նոր ձևեր և մեթոդներ: Առողջապահական համակարգի 
հարց է դրվում ընտրել այնպիսի ուղղություն, որը կապահովի բուժհաստատության 
հետագա զարգացում [1,17,25]: Անհրաժեշտ է առկա կադրային, նյութական և 
ֆինանսական ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության բարձրացում: 
Միջազգային փորձը առաջարկում է ստեղծել որակիկառավարման համակարգ, որը 
համապատասխանում է ISSO 9000 միջազգային ստանդարտներին [22,24,38,48,56,61]: 
Չնայած մի շարք առաջարկություններին, այդ ստանդարտները որակի կառավարման 
համակարգ ստեղծելու նպատակով կարող են կիրառվել ցանկացած ոլորտում, այդ 
թվում նաև առողջապահական: Տարբեր ուղղվածության բուժհաստատություններում 
արվել են փորձեր կիրառելու միջազգային ստանդարտները որպես հիմնական գործիք 
որակի կառավարման համակարգի ստեղծման գործընթացում: Բոլոր մոտեցումների 
վերջնական եզրակացությունը կայանում է նրանում, որ միջազգային ստանդարտների 
օգտագործման ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել տվյալ բուժհաստատության 
բոլոր ռեսուրսները և դրանց զարգացման հնարավորությունները [5,23,28, 41,51]:Այսօր 
առողջապահական համակարգի զարգացման հիմնական ուղղությունը բուժօգնության 
որակի ապահովումը դիտարկել որպես բուժօգնության տեխնոլոգիական մասով բոլոր 
գործընթացների բարձրացում, գործնականում ապացուցողական բժշկության 
սկզբունքների երդրում, առողջապահության կազմակերպման և տեղեկատվության նոր 
ձևերի, մեթոդների ներդրում [10,20,37]: Սակայն մինչ օրս դեռևս անբավարար է 
ուսումնասիրված կառավարման համակարգային մոտեցման իրականացման հարցերը, 
որը հնարավորություն է տալիս առկա ռեսուրսների պայմաններում շարունակական 
բարձրացնել ծառայությունների որակը և արդյունավետությունը:Որակի կառավարման 
առկա մոդելը իր մեջ ներառում է բուժ-ախտորոշիչ գործընթացի առանձին փուլերի 
ստանդարտացում, ինչպես նաև բուժօգնության որակի գնահատման և հսկողության 
տարբեր մեթոդներ:Որակի կառավարման համակարգում գործիքների ընտրությունը 
կատարվում է կազմակերպության կողմից [13,30,65]: Մինչ այսօր չի մշակվել որակի 
համակարգի ընդհանուր պահանջները, դրանց իրականացման մեխանիզմները: 
Առողջապահական համակարգում դեռևս բացակայում են որակի կառավարման 
համակարգ ստեղծելու գործի մասնագետ-փորձագետներ, որոնք կարող են միջազգային 
փորձը համահունչ ներդնել գործող ցանկացած բուժհաստատությունում: Թերի է 
ուշադրությունը ռազմավարական մենեջմենթի պլանավորման նկատմամբ: Որակի 
կառավարման համակարգը սովորաբար դիտարկվում է որպես ենթահամակարգ և ոչ թե 
որպես բուժհաստատության կառավարման ամբողջական համակարգ, որի 
գործառույթները ուղղված են դեպի ստեղծվող բժշկական ծառայության որակի 
բարձրացում [16,21,39]: 

Բուժօգնության որակի և մատչելիության բարելավման համար առողջապահական 
համակարգի կառավարման կատարելագործումը հանդիսանում է կարևոր 
հիմնախնդիր:Սակայն դեռևս ոլորտում բացակայում են որակի գործընթացի 
կատարելագործման տեխնոլոգիաները:Կարևորվում է որակի կառավարման 
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համակարգում ստանդրտների կիրառման հնարավորությւնները: Լինելով ունիվերսալ, 
այն կարող է կիրառվել ոչ միայն բուժօգնության որակի կառավարման 
համակարգում,այլ կարող է ընդգրկել առողջապահական համակարգի տարբեր  
ասպեկտներ, օրինակ դեղորայքային ապահովում, ֆինասներ, էկոնոմիկա, կադրային 
ռեսուրսներ և այլն [18,31]: Առողջապահական համակարգում ԲՕՈ-ի կառավարման 
համակարգը առաջինը ուղղվածություն է դեպի պացիենտը: Այսպես, օրինակ, 
բուժհաստատությունում բացի վերջնական սպառողից գոյություն ունի տարբեր 
օժանդակ , միջանկյալ ծառայություններ սպառողներ, օրինակ՝ բուժաշխատողը կարող է 
լինել տարբեր ինֆորմացիաների աղբյուր: ISSO 9001:2015 ստանդարտների կիրառումը 
երաշխավորում է, որ սպառողը ստանում է արտադրության և ծառայության կայուն և 
բարձր որակ, որն իր հերթին կապահովի բիզնեսում առավելություններ: Համակարգի 
աշխատունակության ստուգումը հանդիսանում է  ISSO ստանդարտի կարևորագույն 
մասը: Այն պահանջում է կազմակերպություններից իրականացնեն ներքին աուդիտ 
որակի կառավարման համակարգի աշխատանքը ստուգելու համար, ինչպես նաև 
կարելի է այդ գործընթացը իրականացնել անկախ փորձագետների օգնությամբ 
[8,9,15,27]: 

JSI (Joint Commission International ) կազմակերպությունը ստեղծվել է 1994թ-ին 
երկու ամերիկյան կազմակերպությունների (Quality Healthcare Resources, Joint 
Commission) օգնությամբ, որոնք զբաղվում էին բժշկական գործունեության որակի և 
անվտանգության հարցերով: JCI ստանդարտները տարբեր պրոֆիլի 
բուժհաստատությունների համար ստեղծում են գործընթացների համար միասնական 
պահանջներ: Հավատարմագրման ամբողջ գործընթացում շեշտադրվում է պացիենտի 
սպասարկման անվտանգության ապահվումը: Այսօր JCI ստանդարտներով 
հավատարմագրվել են 600 բուժհաստատություն աշխարհի 57 երկրներում: JCI 
ստանդարտները հանդիսանում են բժշկական գործունեության որակի 
մասնագիտացված ստանդարտներ: Ցածր զարգացման մակարդակ ունեցող 
բուժհաստատությունների համար այդ ստանդարտները չեն բերում 
արդյունավետություն, իսկ ներդրումը կարող է ունենալ  ձևական բնույթ: Բացի այդ 
կազմակերպության անձնակազմը պետք է աշխատանքում գիտենա, հասկանա և 
ընդունի որակի կառավարման հիմնական էլեմենտները: Որակի կառավարումը 
կոորդինացված և փոխկապակցված գործունեություն է կառավարման ոլորտում, որի 
նպատակն է ապահովել կազմակերպության գործունեության անվտանգություն, 
վստահություն: Որակի կառավարումը ունի 4 բաղադրիչ՝ հսկողություն, որակի 
ապահովում, որակի պլանավորում, որակի բարելավում: JCI ստանդարտները 
հնարավոր է արդյունավետ կիրառել կազմակերպությունում, որոնք իրենց զարգացման 
ընթացքում անցել են ISSO 9001 ներդրման փուլ: ISSO 9001 ստանդարտները 
հնարավորություն են տալիս բուժհաստատության աշխատանքում  ներդնել 
գործընթացային մոտեցում և կատարելագործել գործունեության ցիլը: Որակի 
համակարգի ներդրումը հնարավորություն է տալիս կիրառելով ինքնագնահատման 
մեթոդը կազմակերպությանը և անձնակազմին բարձրացնել աշխատանքային 
կարգապահությունը: JCI ստանդարտները կիրառելու համար, կազմակերպությունը 
պետք է անցնի ներդրման փուլ և աշխատի ISSO 9001 ստանդարտներով, ինչպես նաև 
որակի սահմանած հավելավճարի չափաբաժնով [29,44,50,53,68]: 

 Ներկայումս ցանկացած բուժհաստատության աշխատանքի որակի գնահատման 
համար բարձր չափանիշներից մեկը հանդիսանում է միջազգային հավատարմագրման 
չափանիշները: Բուժհաստատության հավատարմագրումը մատուցվող 
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ծառայությունների մակարդակը գնահատող ուղիղ ցուցանիշ է: Ավելի հասանելի 
հավատարմագրումը կարելի է սահմանել որպես կազմակերպության փորձագիտական 
գնահատում, որը կիրառվում է սահմանված նորմատիվի գործունեության մակարդակը 
գնահատելու համար և որոշելու ծառայությունների որակի շարունակական 
կատարելագործման ուղիները: Հավատարմագրումը հնարավորություն է տալիս 
գնահատել բուժհաստատության գործունեության հիմնական ցուցանիշները՝ 
բուժօգնության որակից մինչև անձնակազմի կառավարման համակարգ: Այս 
գործընթացի նպատակը հանդիսանում է ոչ միայն որակի գնահատումը, այլ նաև որակի 
բարելավման ուղիների մշակումը [12,26,49,63]: 

Հավատարմագրունմը կիրառվում և ներ է դրվել Արևմտյան եվրոպայի և ԱՄՆ-ի 
պետություններում դեռևս 20-րդ դարի սկզբին:Ընդ որում ԱՄՆ-ում սկզբից կիրառվել է 
հատուկ ստանդարտներ բուժհաստատությում սանիտարական վիճակի և պացիենտի 
գտնվելու պայմանների հսկողության համար, որոնք հետագայում ձևավորում են 
հավատարմագրման պրոցեսը: Ժամանակի ընթացքում հավատարմագրման 
գործընթացը մշակվել է նաև այլ երկրներում: Բազմաթիվ երկրներում 
բուժհաստատությունների հավատարմագրումը իրականացվում է պետության կողմից: 
Մեծ Բրիտանիայում, Ավստրիայում: Կանադայում ակկրեդիտացիայով զբաղվում են 
հատուկ մարմիններ, հիմնականում ոչ պետական, բայց պետության կողմից 
երաշխավորված կազմակերպությունների և համապատասխան ազգային 
օրենսդրությանը: Այս կազմակերպությունները կարող են բուժհաստատությունների 
հավատարմագրումը իրականացնել ամբողջությամբ կամ առանձին 
ստորաբաժանումների մակարդակում: Սակայն մի շարք երկրներում 
բուժհաստատությունները ավելի հաճախ դիմում են ամբողջ աշխարհում 
հեղինակություն ունեցող խոշոր միջազգային հավատարմագրող խմբերի և 
կազմակերպությունների, որոնք [11,34,47,70]: 

Կան մի շարք կազմակերպություններ, որոնք զբաղվում են հավատարմագրման 
գործընթացով. 

1. Առողջապաության ոլորտում որակի միջազգային ասոցիացիա (The 
International Society for Quality in Health): 

2. Առողջապահության համակարգի միջազգային ակկրեդիտացիայի 
ասոցիացիա (SOFIHA (The Society for International Healthcare Accreditation)) [4,67]: 

Հավատարմագրման համակարգերը մշակված են այնպես, որպեսզի օբյեկտիվ 
ցուցանիշների օգնությամբ տրվի որակի ներքին անկախ գնահատական, ինչպես նաև 
տրվի թե տվյալ բուժհաստատության մենեջմենթը ինչպես է կարգավորում 
բուժօգնության որակի հարցերը:Որակի կառավարման իդեալական համակարգը 
յուրաքանչյուր կազմակերպությունում պետք է իրականացնի պացիենտի 
բուժօգնության բոլոր փուլերում սկսած առողջ պացիենտի դիտարկումից,ամբուլատոր, 
ստացիոնար բուժման ժամանակ, ինչպես նաև ստացիոնարից դուրս գրվելուց հետո: Այս 
սխեմայի կենտրոնում մասնագիտական ստանդարտներն են, որոնք պարբերաբար և 
բազմակողմանի գնահատում են պացիենտի վիճակը:  

Այդ ստանդարտները ներառում են ոչ միայն հիվանդանոցի աշխատակիցների և 
պացիենտների անմիջական շփումը, այլ նաև անձնակազմի պատրաստումը, կրթումը, 
պաշտոնների իրավունքների բաշխումը, կլինիկայի կառավարման սկզբունքները, 
հետազոտական գործունեությունը, էթիկական ստանդարտները և այլն [7,32,42]: 

Այսօր միջազգային մակարդակում այդ թվում նաև բժշկական տուրիզմի ոլորտում 
ամենաօբյեկտիվ մեթոդը որակի գնահատման և բուժօգնության կազմակերպման 
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անկասկած համարվում է  JCI (Joint Commission International) ակկրեդիտացիան: Այն 
հանդիսանում է բուժսպասարկման ամենաբարձր որակի՝ պացիենտի անվտանգության, 
բուժման և առողջապահական համակարգի կառավարման ճիշտ մեթոդների  կիրառման 
համակարգ: Հավատարմագրման արդյունքում ստացված տվյալները շատ 
հեղինակավոր են և ավտոմատ հնարավորություն են տալիս դուրս գալ միջազգային 
մակարդակ ինչը  գրավում է արտերկրի պացիենտներին: Joint Commission International 
ոչ կոմերցիոն կազմակերպություն է, որը գտնվում է ԱՄՆ-ում: Աշխատանքի հիմնական 
ուղղությունը որակի բարելավում և պացիենտի անվտանգության ապահովումն է 
[32,3357,58,71]: Այն 1917թ-ին կոչվել է «Hospital Standardizations», իսկ 1951-ից ստացել է  
«Joint Commission on Accreditation of Health care Organization» (JCAHO): Սկզբից Joint 
Commission կողմից մշակված սխեմայով ակկրեդիտացիան կիրառվել է միայն ԱՄՆ-ի 
բուժհաստատությունների համար: Հաշվի առնելով այլ երկրների կողմից 
ակկրեդիտացիայի գործընթացի նկատմամբ հետաքրքրությունը, 1998թ-ին JACHO 
որոշում ստեղծել JCI, որը պետք է իրականացնի ԱՄՆ-ի սահմաններից դուրս 
բուժհաստատությունների ակկրեդիտացիայի գործընթաց:  2007թ-ի սկզբներին JCAHO 
վերակառուցվել է The Joint Commission : Մասնավորապես փոխվել է կառուցվածքը, 
ֆունկցիան, կազմակերպության լոգոտիպը: Սակայն JCI փոփոխությունները 
վերաբերում է միայն լոգոտիպին [52,54,62,64]: Այսօր JCI հանդիսանում է ամենախոշոր և 
հեղինակավոր ակկրեդիտացիոն կազմակերպությունը ոչ միայն ԱՄՆ-ում, այլ ամբողջ 
աշխարհում: ԱՄՆ-ում Joint Commission ակկրեդիտավորել է 20 000 
բուժհաստատություն: Ավելի քան 250 բուժհաստատություններ 40 երկրների 
ակկրեդիտացվել են JCI օգնությամբ: Ակկրեդիտացիայի գործընթացը տևում է մի քանի 
տարի և բավականին թանկ է: JCI միջազգային ակկրեդիտացիա ստանալու առաջին 
պայմանը հանդիսանում է ազգային ակկրեդիտացիայի առկայությունը: JCI 
գնահատման համակարգը ներառում է 197 հիմնական ստանդարտ, 368 ընդհանուր 
ստանդարտ և 1032 լրացուցիչ ցուցանիշներ [14:43,52]: Այդ ստանդարտներից են 
բուժհաստատության կառավարչական գործունեության ստանդարտներ, 
ինքնակատարելագործման գործընթացի կազմակերպման, այսինքն հաստատությունը 
ինչպես է աշխատում իր սխալների վրա, որպեսզի դրանք չկրկնվեն, ընդհանուր և 
բժշկական էթիկական ստանդարտներ, կլինիկական անձնակազմի որակի և 
պրոֆեսիոնալիզմի գնահատման ստանդարտներ, բուժհաստատությունում 
փաստաթղթաշրջանառությունը՝ ինչպիսին է բժշկական գրառումները հիվանդության 
պատմագրում գրանցվում և վերլուծության ենթարկվում, ինֆեկցիոն բարդությունների 
կանխարգելում և գրանցում: Այս ամենը դեռևս ամբողջ գործընթացը չէ [2,6,14,55]: JCI 
ակկրեդիտացիան հաշվի է առնում  նաև իրավական, կրոնական, մշակութային 
գործոնները յուրաքանչյուր երկրի համար: Հատուկ ուշադրություն է դրձվում այնպիսի 
ցուցանիշի վրա, ինչպիսին է անձնակազմի մասնագիտական որակավորումը 
(գնահատվում է կրթությունը, մասնագիտական որակավորման բարձրացումը), 
էթիկական ստանդարտները (պացիենտ, բուժանձնակազմ: Վարչական աշխատողներ 
հարաբերությունները) և այլն [3,23]: Հսկողական մեխանիզմների օգնությամբ 
գնահատվում է նաև աշխատանքի որակը: Բուժհաստատությունները գնահատվում են 
նաև սպասարկման վստահության չափանիշների հիման վրա, պացիենտի 
անվտանգությունը, կառավարման համակարգը, շրջակա միջավայրի համար անվտանգ 
գործունեությունը և այլն: JCI մշակել է անվտանգությունը տեխնոլոգիական 
ինֆրաստրուկտուրաները և կառավարման համակարգը գնահատելու համար 
լրացուցիչ չափանիշներ: Բացի այդ JCI համակարգում առկա է մշտական գործող 
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բուժօգնության որակի հսկողության մոնիթորինգ, որը իրականացնում են յուրաքանչյուր 
տարի JCI փորձագետների կողմից: Այդ փորձագետները գնահատումը իրականացնում 
են մի քանի փուլով: Առաջին փուլի՝ թեսթային, արդյունքների հիման վրա 
ներկայացվում է գործողությունների պլան ուղղված հայտնաբերված թերությունները 
վերացնելուն, նշելով կոնկրետ ժամկետներ և պատասխանատուներ[36,52,59,66]: 

 Բուժհաստատությունում  JCI ակկրեդիտացիայի ստանդարտների առկայությունը 
վկայում է մատուցվող ծառայությունների բարձր ստանդարտների մասին: Այն 
հանդիսանում է ոսկե ստանդարտ այն բուժհաստատությունների  համար, որոնք 
ձգտում են բարելավել բժշկական ծառայությունները: JCI ճանաչվել է աշխարհում 
առողջապահության որակի և պացիենտի անվտանգության ոլորտում համաշխարհային 
լիդեր, որի կենտրոնում առողջապահությունն է: Այս ստանդարտների նպատակն է 
միջազգային ստանդարտների օգնությամբ խթանել բուժհաստատությունների 
աշխատանքի բարելավումը [40,46,71]: 

 
1.2. ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆԱԴԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  
ա) Gordon O. O., Robert N., Nadia M. Ch.  The Impact of ISO Certification of Healthcare 

Services on Complaints and Litigation. A Children’s Hospital’s Perspective //Journal of US-
China Medical Science 12 (2015) 27-34 https://mafiadoc.com/the-impact-of-iso-certification-of-
healthcare-services-on-complaints-b.html 

Նպատակը. Gertrude-ի մանկական հիվանդանոցում առողջապահական 
ծառայություններից բողոքների եւ դատավարությունների նվազեցման նպատակով ISO 
9001: 2000 սերտիֆիկացման գործընթացի ներդրումն է: Գերտրուդի մանկական 
հիվանդանոցը ընդունում է ավելի քան 6000 հիվանդ եւ ավելի քան 300,000 ամբուլատոր 
ընդունելություն: Այդ գործընթացին մասնակցում են 12 բուժհաստատություն: 
Հիմնական մեթոդը՝ 2001-ից մինչեւ 2013 թվականը ընկած ժամանակահատվածում 
բժշկական իրավական հարցերը լուսաբանող հիվանդանոցային արձանագրությունների 
վերանայումն  է: Ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ 2008 թ.-ին ISO- ի 
հավաստագրման արդյունքում բողոքների 47.4% անկում է արձանագրվել: Թեև 
դատավարությունների թիվը ցածր էր բոլոր ժամանակահատվածում, վերանայման 
ժամանակաշրջանի վերջին երկու տարվա ընթացքում նվազել է այն և հասել զրոյական 
մակարդակի: Հիվանդանոցը սահմանել է որակի եւ անվտանգության թիմ, ներառյալ 
փորձագետների յուրաքանչյուր բաժանմունքի համար, ովքեր պետք է քայլ առ քայլ 
զգայունացնեն աշխատակազմը և գործընթացի իրականացումը: Հիվանդանոցը 
իրականացրել և օգտագործել է Kranium® Առողջության Տեղեկատվական Համակարգը 
(Հնդկաստան): Սա  է համալիր, մոդուլային և ինտեգրացված համակարգ, կառուցված 
բուժաշխատողների և հիվանդների համար: Հիվանդանոցը օգտագործել է Q-Pulse® 
որակի կառավարման համակարգը, որի մեջ բոլորը բացասական իրադարձություններ, 
բողոքներ եւ միջամտություններ փաստագրված է: Այս ուսումնասիրության 
արդյունքները, հետևաբար, արտացոլում են հավատարմագրման գործընթացի 
իրականացման դրական ազդեցությունը: Այնուամենայնիվ, շարունակական 
հաջողության համար անհրաժեշտ է կրթել և ներառել վարքի փոփոխության բաղադրիչ 
մոդելները `կապված հանրության շրջանում հավատարմագրման ծրագրերի 
իրականացման օգուտների և առողջապահության մասնագետների շրջանում: Բացի 
այդ, ISO հավաստագրված կազմակերպությունները պետք է ստեղծեն 
համապատասխան մոնիթորինգի համակարգեր, հետևեն սահմանված 
ընթացակարգերին եւ իրականացնեն նոր համակարգերի հաճախակի վերանայում: Թեև 
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մի շարք դրական օգուտներ կապված են հավատարմագրման հետ, այս ոլորտում 
հետազոտության կարիք դեռևս կա: Հավատարմագրման վերաբերյալ շարունակական, 
փորձագիտական և ապացույցային հետազոտությունները կարևոր են, քանի որ 
շարունակում են բարձրացնել հավատարմագրման արժեքն ու ազդեցությունը, ոչ միայն 
առողջապահության ոլորտում, այլեւ տարբեր ոլորտներում: 

բ) Борисова Е.А., Луцкан Л.Ф, Тимофеев И.П., Степанова М.А.. ОПЫТ 
ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ISO 9001:2015 НА ПРИМЕРЕ 
МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА Г. ЯКУТСКА.// Вестник РУДН. Серия: Медицина, 2016, № 4, 
135-140. 

Հեղինակները քննարկում են հարցեր, որոնք կախված են պետական 
առողջապահական բուժհաստատություններում  ISO-9001-2015 ստանդարտների 
օգնությամբ որակի կառավարման համակարգի՝ որպես կառավարման գործընթացի 
օրինակ: Հիմնավորված է որակի կառավարման համակարգի հսկողության մեթոդները և 
արդյունավետության գնահատման ցուցանիշները: ISO-9001-2015 ստանդարտների 
կիրառումը հնարավորություն է տալիս ստանալ որակյալ 
ծառայություններ:Հեղինակների կողմից գնահատվել է հիմնախնդիրը և ռիսկերը, որոնց 
հետ առնչվում է բուժհաստատությունը իր աշխատանքային գործունեության 
ընթացքում կիրառելով որակի կառավարման համակարգ: Առաջարկվում է 
կառավարման գործընթացի, հսկողության մեթոդների և արդյունավետության 
գնահատման ցուցանիշներ: Հետազոտողների նպատակն է եղել բուժհաստատության 
ռիսկերի կառավարման գործունեության հիմքում ISO-9001-2015 նոր համակարգի 
ներդրում: Բազմապրոֆիլ բուժհաստատության յուրքանչյուր ստորաբաժանման համար 
մշակվել է որակի կառավարման համակարգի գործընթացի հսկողության պլան: Այն 
բաղկացած է հետևյալ բաժիններից՝ կառավարման, ռեսուրսներով ապահովման, 
ծառայությունների կենսունակության ցիկլի , չափման, վերլուծության և բարելավման 
գործընթացներ: Վերլուծության ժամանակ առաջնորդվել են հետևյալ տվյալների վրա՝ 
ստուգումների արդյունավետություն, սպառողների հետ հետադարձ կապի ապահովում, 
արտադրանքի համապատասխանության բարելավման առաջարկներ: Հեղինակների 
կողմից մշակվել է նպատակին համահունչ նպատակային ցուցանիշներ և նպատակին 
հասնելու աստիճան: Այն հիմնականում վերաբերում է առաջնային օղակի որակի 
կառավարման համակարգի ներդրմանը: Հեղինակները առաջարկում են այդ 
համակարգի արդյունավետության գնահատման համար կիրառել հետևյալ 
ցուցանիշները՝ հաճախումների ծավալի կատարում (100%), կանխարգելիչ 
հաճախումների տեսակարար կշիռ (40%), տնային ակտիվ կանչերի տեսակարար կշիռ 
(35%), օնկոհիվանդների ուշացած դեպքերի հայտնաբերման տեսակարար կշիռ (10%) և 
այլն: Ամփոփելով հետազոտության արդյունքները, հետազոտողները եզրահանգել են, 
որ  առաջնային օղակում կա նոր ծառայության ներդրման անհրաժեշտությունը, որն իր 
գործառույթներում պետք է ներառի ծառայությունների որակի նկատմամբ 
պահանջների, անհրաժեշտ ռեսուրսների, ցուցաբերվող ծառայությունների միջև կապի, 
ռիսկերի վերլուծության գործընթաց: Անրադառնալով այս կարևորագույն խնդրին պետք 
է նշել, որ ՀՀ առողջապահական համակարգի որևէ բուժհաստատությունում դեռևս 
միջազգային ստանդարտների պահանջներով չի ներդրվել որակի կառավարման 
համակարգ: 

գ) БЕДОРЕВ И. Ю., САДОВОЙ М. А. СТРЫГИН А. В., САДОВАЯ Т. Н., ДОБРОВ. 
П. С. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В 
ФЕДЕРАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ.// БЮЛЛЕТЕНЬ СО РАМН, № 4 (132), 2008 г, с. 89-97 
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Աշխատանքը նվիրված է Նովոսիբիրսկի տրավմոտոլոգիայի և օրթոպեդիայի ԳՀԻ-
ի որակի կառավարման համակարգի կատարելագործմանը և ներդրմանը՝ հաշվի 
առնելով ընդհանուր որակի կառավարման սկզբունքները: Հետազոտական 
աշխատանքի  նպատակն է բուժհաստատության որակի կառավարման արդյունավետ 
համակարգի ներդրման ճանապարհային քարտեզի մշակումը:Սակայն հաշվի է առնվել 
առողջապահական համակարգի գործունեության առանձնահատկությունները: 
Համակարգի գործունեության դրական արդյունքը հաստատում է սպառողների 
բավարարվածության բարձրացումը, գործունեության արդյունավետության 
ավելացումը, աշխատանքի որակի նկատմամբ աշխատակիցների հետաքրքրությունը: 
Որակի կառավարման համակարգի կատարելագործման հինգ տարվա փորձը, 
որակավորված մասնագետների առկայությունը, որոնք ակկրեդիտավորված են որպես 
որակյալ փորձագետներ, հնարավորություն են տվել ստեղծել որակի կառավարման 
ծառայություն, որի ֆունկցիան է կատարելագործել որակի կառավարման համակարգը: 
Այն ամբողջ առողջապահական համակարգի համար կարող է հանդիսանալ օրինակ 
որակի կառավարման համակարգի ստեղծման ճանապարհին: Հետազոտության 
արդյունքների վերլուծության հիման վրա մշակվել է բուժհաստատության որակի 
կառավարման համակարգի մոդել, որը հիմնված է որակի համընդհանուր 
կառավարման սկզբունքների վրա: Այն հարմարեցվել է բուժհաստատությանը և 
ուղղված է կազմակերպության գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը: 
Ստեղծվել է որակի և մարքեթինգի բաժին: Վերակառուցվել է հաստատության 
կառավարման կառուցվածքը, տրվել է պաշտոնների նկարագիրը: Մշակվել է 
փաստաթղթաշրջանառության գործընթացը, փոփոխվել է ամբուլատոր-
պոլիկլինիկական ծառայության կառուցվածքը: Դինամիկայում գրանցվել է դրական 
միտումներ, մասնավորապես պացիենտների բավարարվածությունը խորհրդատվական 
և բուժական օգնությունից (54,2%-ից դարձել է 94,3%): Այսպիսով, ներդնելով որակի 
կառավարման համակարգ ստացվել է հետևյալ արդյունքները՝ որոշվել է 
հաստատության գործունեության շտկման և բարելավման ոլորտները, մշակվել է որակի 
ապահովման համալիր պլան, վերակառուցվել է հաստատության կազմակերպչական 
կառուցվածքը, կատարվել է կառավարման համակարգի մոդեռնիզացիա, որակի 
կառավարման համակարգի գծով անձնակազմի կրթում,մշակվել և ներ է դրվել որակի 
կառավարման համակարգի փաստաթղթեր, որոշվել է գնահատման ցուցանիշները և 
չափանիշները: Կարևորվում է որակի կառավարման համակարգի վերլուծության 
գործընթացի ներդրումը, որը հնարավորություն է տվել նպատակային որոշել 
հաստատության գործունեության բարելավման ոլորտները, շտկման միջոցառումները: 

Աշխատանքը նվիրված է միայն տրավմոտոլոգիա-օրթոպեդիա ծառայության 
որակի կառավարման համակարգի ստեղծմանը և կիրառվել է ընդամենը մեկ գործիք՝ 
ISO-900: 

Ելնելով վերը շարադրվածից, հիմնավորվում է մեր կողմից ներկայացվող 
հետազոտական աշխատանքի արդիականությունը, նորույթը և գիտագործնական 
նշանակությունը:  
 
2. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆ ՈՒ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
Հետազոտության նպատակն է հիմնավորել որակի կառավարման ինտեգրացված 
համակարգի մշակումը և ներդրումը բուժհաստատության մակարդակում:   
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Հետազոտության խնդիրները 
1. Բժշկական կենտրոնի որակի կառավարման առկա համակարգի նախնական 

գնահատում ISO 9001:2015 և JCI ստանդարտների պահանջներին համապատասխան, 
խնդիրների բացահայտում: 

2. Վերլուծել և գնահատել բաժանմունքներում պացիենտների, նրանց հարազատների 
կարիքները: Սահմանել պացիենտների և նրանց հարազատների անվտանգության 
կանոնները: 

3. Կազմել գործողությունների պլան՝ սահմանելով  բժշկական կենտրոնի կարճաժամկետ 
(մինչև 3 տարի), միջնաժամկետ (3-5 տարի) և երկարաժամկետ (5-10 տարի) 
ռազմավարությունը: 

4. Բուժհաստատության մակարդակում իրականացնել որակի միջազգային կառավարման 
համակարգերի ներդրում, սերտիֆիկացում և հավատարմագրում, գործընթացների 
քարտեզագրում և նկարագրում:  

5. Կատարել բուժհաստատության կազմակերպական կառուցվածքի վերանայում և 
արդյունավետության գնահատում ըստ 9001:2015 և JCI ստանդարտների պահանջների: 

6. Իրականացնել բուժհաստատության անձնակազմի վերապատրաստում ըստ 
միջազգային ստանդարտների պահանջների, անձնակազմի գնահատման համակարգի 
զարգացում և ներդրում: 

7. Մշակել և ներդնել “Աստղիկ” Բժշկական կենտրոնի տեղեկատվական հոսքերի 
կառավարման էլեկտրոնային համակարգ: 

8. Գնահատել որակի կառավարման համակարգի ինտեգրացված մոտեցման 
արդյունավետությունը: 

 
Հետազոտության գիտական նորույթը՝ առաջին անգամ ՀՀ-ում  
 տրվելու է բժշկական կենտրոնի առկա կառավարման համակարգի նախնական 

գնահատում ISO 9001:2015 և JCI ստանդարտների պահանջներին համապատասխան, 
 ըստ միջազգային ստանդարտների պահանջների բացահայտվելու է 

բուժհաստատության որակի կառավարման առկա խնդիրները, 
 տրվելու է բուժհաստատության որակի կառավարման համակարգի ինտեգրացված 

մոտեցման հիմնավորումը ըստ միջազգային չափանիշների:   

3. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԸ 
 կիրառական, կլինիկական, հարցաթերթիկային հետազոտություն; 

 
4. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԸ ԵՒ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ  
 Հետազոտության կատարման ժամանակ օգտագործվելու է պատմական 
վերլուծական, սոցիոլոգիական հարցման փորձագիտական գնահատման և 
վիճակագրական նյութի մշակման դասական մեթոդները: Հետազոտության ընդհանուր 
դեպքերի թիվը կազմել է 3000 դիտարկման միավոր: 

Հատուկ մշակված ծրագրով կատարվելու է պացիենտների սոցիոլոգիական հար-
ցում` նպատակ ունենալով ուսումնասիրել իրենց բավարարվածությունը բուժօգնության 
որակից: Ուսումնասիրվելու է նաև բազմապրոֆիլ հիվանդանոցի հաստիքներով 
ապահովվածության ցուցանիշը, բուժքույրերի և բժիշկների որակավորման կազմը: 
Փորձագիտական գնահատման մեթոդի օգնությամբ կատարվելու է ստացիոնարի 
բուժման դեպքի փորձագիտական գնահատման արդյունքների վերլուծություն: 
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Բուժօգնության որակը գնահատվելու է  փորձագիտական գնահատման մեթոդի 
օգնությամբ: Այն իրենից ներկայացնում է ստանդարտ միջոցառումների համակարգ, 
կազմակերպչական նորմեր և կանոններ, փորձաքննության կազմակերպում, ամփոփում 
և արդյունքների վիճակագրական վերլուծություն հետևյալ մոտեցումներով.  

1) պացիենտի վիճակի վատթարացման ռիսկ, որն ունի սոցիալական 
նշանակություն, 

2) պացիենտի վիճակի վատթարացման ռիսկ առանց սոցիալական հետևանքների, 
3) ռեսուրսների ոչ արդյունավետ օգտագործման ռիսկ, 
4) բժշկական սխալի այնպիսի ռիսկ, որը դժվարացնում է բուժօգնության 

ցուցաբերման պրոցեսի կատարումը, կամ այդ պրոցեսի գնահատումը: 
Կախված բժշկական սխալի ծանրության ռանգային գնահատումից, տարբերում ենք 

բուժօգնության որակի 6 դաս: Առկա չլուծված հիմնախնդիրներից  մեկը հանդիսանում է 
բուժօգնության որակի հսկողության պաշտոնական հաշվառման և հաշվետվական 
վիճակագրական փաստաթղթերի բացակայությունը: 

Անհրաժեշտ է մշակել այդպիսի փաստաթղթեր և առաջարկել  ալգորիթմ, որի 
հիման վրա յուրաքանչյուր ստորաբաժանում և բուժհիմնարկ կներկայացնի տարեկան 
վերլուծական հաշվետվություն, որը հնարավորություն կտա համալիր գնահատել 
հագեցվածությունը, աշխատանքի ցուցանիշները, պացիենտների և բուժաշխատողների 
սոցիոլոգիական հարցման տվյալները, բուժօգնության որակի փորձագիտական 
գնահատման արդյունքները: 

Ստացիոնար բուժօգնության որակի գնահատման  համար   կիրառվելու է՝ 
1. ստացիոնարի ստորաբաժանումների աշխատանքի ցուցանիշները, 
2. ստացիոնարի սոցիոլոգիական հարցման տվյալները, 
3. համեմատել բուժախտորոշումային միջոցառումների ծավալը մշակված 

չափորոշիչների  հետ, 
4.փորձագիտական գնահատման արդյունքները: 

«Աստղիկ» Բժշկական կենտրոնում որակի կառավարման (ISO 9001:2015) և 
հիվանդանոցների միջազգային հավատարմագրման JCI համակարգերի ներդրման 
համար անհրաժեշտ է ստեղծել փորձառու պատասխանատու, ով կհամակարգի 
բուժհաստատության որակի կառավարման համակարգի մոդելը բժշկական կենտրոնի 
բոլոր բաժանմունքներում։ Անհրաժեշտություն է առաջանում ստեղծել  նոր բաժին՝ 
որակի և հավատարմագրման, որը հիմնականում պետք է իրականացնի ներդրման 
աշխատանքների իրականացման տեղեկությունների հավաքագրումը և ներդրման 
քայլերի իրագործումը։ Գնահատվելու են բաժանմունքներում կիրառվող 
փաստաթղթերն ու գրանցումները: Փորձագետների կողմից կիրառվելու է հետևյալ 
մեթոդները՝  

1.  բաժանմունքներում պացիենտների և նրանց հարազատների կարիքների, 
անվտանգության ու ապահովությանը սպառնացող վտանգների բացահայտման և 
գնահատման մեթոդներ, 

2. գնահատվելու են բաժանմունքների գործունեության արդյունավետության 
ցուցանիշները, 

3. կատարվելու է ԲԿ-ի գործառնական և ինֆեկցիոն ռիսկերի վերլուծություն։ 
Յուրաքանչյուր ռազմավարության համար սահմանվել են նպատակներ հետևյալ 

հիմնական ուղղություններով. 
1. նոր մասնագիտություններով համալրում, 
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2. նոր ծառայությունների ներդրում, 
3. նոր բաժանմունքների հիմնում, 
4. նոր համագործակցությունների ավելացում, 
5. տեղական և միջազգային շուկաներում հեղինակության դիրքի բարելավում, 
6. միջազգային կառավարման համակարգերի ներդրում և սերտիֆիկացում ու 

հավատարմագրում: 
Գործընթացների քարտեզագրումը և յուրաքանչյուր գործընթացի նկարագրումը 

իրականացվելու է հետևյալ մեթոդներով. 
1. գործընթացի և բաժանմունքի շահառուների և նրանց կարիքների բացահայտում, 
2. գործընթացի մուտքերի և ելքերի ծրագրային համակարգչային ապահովում, 
3. գործընթացի քայլերի մանրամասն նկարագիր՝ սահմանելով, քայլի հավանական 

տևողությունը և քայլի իրագործման մեթոդոլոգիան, 
4. գործընթացի մասնակիցների բացահայտում և նրանց դերերի ու 

պատասխանատվությունների վերասահմանում, 
5. ռիսկերի բացահայտում, գնահատում և ուղղիչ գործողությունների պլանավորում, 
6. գործընթացի արդյունավետության ցուցանիշների սահմանում.  
7. անձնակազմի գնահատման համակարգի ներդրում և գնահատման ցուցանիշների 

մշակում: 
«Աստղիկ» ԲԿ-ի կազմակերպական կառուցվածքի վերանայում՝ հաշվի առնելով JCI 

ստանդարտի պահանջները: Միջազգային ստանդարտների պահանջների 
համապատասխան հետևյալ հանձնաժողովների ստեղծում՝ բժշկական հանձնաժողով, 
վարակների հսկման և կանխարգելման հանձնաժողով, էթիկայի հանձնաժողով, որակի 
և հավատարմագրման հանձնաժողով, դեղորայքի կառավարման և օգտագործման 
հանձնաժողով, մարդկային ռեսուսրների կառավարման, արտակարգ իրավիճակների 
արձագանքման և շրջակա միջավայրի պաշտպանության։ Գիտական հետազոտության 
անցկացման համար բազա է հանդիսանալու Աստղիկ ԲԿ: 

 
5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԹԵՄԱՅԻՆ  

Անհատ նախաձեռնությամբ: Աշխատանքի բնույթը՝ ինքնուրույն:  
 

6. ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 
Կրեդիտային համակարգով դասընթացներ, 

քննություններ 
Քանակ 

Ժամանակահատված 
Աշուն/գարուն 

1. Ընդհանուր կրթական դասընթացներ 20 կրեդիտ Աշուն 
2.  Մասնագիտական դասընթացներ 20 կրեդիտ Աշուն 
3.  Որակավորման քննություններ  Աշուն 
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7. ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ 
Ուսումնառության ժամանակաշրջանում անհրաժեշտ 

գործառույթներ 
Ժամանակաշրջան 

1. Սկզբնաղբյուրների վերլուծություն 2014 - 2020 
2.  Հետազոտության մեթոդների տիրապետում 2017- 2018 
3.  Ընթացիք ատեստավորում (1) 2019 
4. Հետազոտությունների նյութերի հավաքում 2015- 2018 
5. Ընթացիք ատեստավորում (2) 2020 
6. Գիտական հոդվածների հրատարակում 2017-2020 
7. Ընթացիք ատեստավորում (3) 2020 
8. Սեփական հետազոտությունների արդյունքների հիման 

վրա Web of Science շտեմարանի Thomson Reuters 
կազմակերպության ազդեցության գործակից ունեցող 
ամսագրում գիտական հոդված  

2019-2020 

9. Աշխատանքի ձևակերպում 2019-2020 
10. Ամփոփիչ ատեստավորում 2021 
11. Զեկույցների ներկայացում 2018-2020 
12. Գործուղումներ 2018, 2019, 2020 
13 Աշխատանքի նախնական փորձաքննություն 2020 հունիս 
14 Ատենախոսության պաշտպանություն 2021 փետրվար 

 
 
8. ԹԵՄԱՅԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԱՌԿԱ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ, ԳԻՏԱԿԱՆ ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ 

1. Մարդիյան Մ.Ա., Ասատրյան Ա.Մ., Կուրղինյան Ռ.Մ. Բազմապրոֆիլ բժշկական 
կենտրոնի գործունեության գնահատման հիմնական ցուցանիշների դինամիկան 
// “Տեսական և կլին. բժշկության հարցեր” հանդես, հատ. 20, N 6 (117),  2017, էջ 4-8 

2. Asatryan A., Mardiyan M., Mnatsakanyan A., Kurghinyan R. Analysis of hospital 
morbidity and evaluation of activity of a multi-profile medical center// European journal 
of biomedical and life science. Vienna, 2018, N4, pp. 49-64. 

3. Asatryan A,  Mardiyan M., Kurghinyan R. Expert method as a quality assessment tool of a 
multifunctional hospital. // Georgian medical news, Tbilisi, 2019 
 

9. ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՆ ՑԱՆԿ 
1. Авксентьева М.А., Бальчевский В.В., Воробьев П.А. и др. Основы стандартизации и 

здравоохранении: – Учебное пособие /Под ред. А.И. Влякова, П.А. Воробьева. – М.: 
Ньюдиамед, 2002. – 216с. 

2. Агаларова Л.С. Мнение населения об организации и качестве медицинской помощи, 
оказываемой участковыми терапевтами и врачами общей практики. // Здравоохр. Росс. 
Фед. 2009. – № 1. – С.26-28. 

3. Александрова О.Ю. Требование законодательства об обязательности соблюдения 
стандартов медицинской помощи и порядок оказания медицинской помощи. // 
Здравоохр.– 2013. – №4. – С.26-36. 

4. Александрова О.Ю., Нагибин О.А., Горелов М.В. Проблемы реализации права 
гражданина на выбор медицинской организации и врача для получения первичной 
медико-санитарной помощи. // Здравоохр.– 2013. – №5. – С.80-90. 
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5. Алексеев В.А., Шурандина И.С., Сафонова М.Ю. и соавт. Материальная 
заинтересованность современных врачей и управления качеством медицинского 
обслуживания. // Здравоохр.-2010. №1. с.-19-28. 

6. Алексеев В.А., Борисов К.Н. Управление качеством амбулаторной медицинской помощи: 
изучение мнения пациентов. // Здравоохр. – 2013. – №8. – С.76-84. 

7. Алмазов А.А., Сапрыкина В.В. Комплексная информационная система больницы: 
возможности и преимущества. // Здравоохр. – 2013. – №11. – С.48-54. 

8. Антюхина М.И. Обучение руководителей здравоохранения информационным 
технологиям. // Здравоохр. – 2012. – №1. – С.50-56. 

9. Баранова И.П., Лесина О.Н., Никольская М.В. и др. Дистанционные образовательные тех-
нологии при повышении квалификации врачей. // Здравоохр. – 2012. – №11. – С.64-68. 

10. Беляев А.Л., Феодоритова Е.Л. Профилактика инфекций, связанных с оказанием 
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