
Հավելված 1 

Մանկական բաժանմունքի հիվանդ երեխաների ծնողների կողմից կոռուպցիոն 
ռիսկերի գնահատում 

Հարց 1. 

Ձեր կարծիքով որ ոլորտն է ՀՀ-ում ամենաբարձր կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակում. 

ա/. Կրթություն  14% 

բ/. Առողջապահություն 35% 

գ/. Ֆինանասական համակարգ 10% 

դ/. Սոցիալական ծառայություններ 12% 

ե/. Դատաիրավական համակարգ 25% 

զ/. Այլ 1 % 

բոլորը X 3 -  3% 

 

Հարց 2. 

Առողջապահական հիմնարկներից որին եք առավել վստահում. 

ա/. Համաբուժարան /պոլիկնինիկա/ 29% 

բ/. Հիվանդանոց /մանկական/  68 



/. Այլ -3% 

 

 

Նշվածներից որի գործունեությունն եք համարում առավել բարձր կոռուպցիոն ռիսկեր 
պարունակող. 

ա/. Համաբուժարան 12% 

բ/. Հիվանդանոց 85% 

 . Այլ 3% 

 



 

Հարց 3. 

Մանկական բաժանմունքում Ձեր երեխային ընդունելիս Ձեզ տեղյակ պահել են անվճար և 
վճարովի ծառայությունների մասին 

ա/. Այո 79% 

բ/. Ոչ 21% 

  

Հարց 4. 

Ձեր կարծիքով որն է մանկական բաժանմունքում կոռուպցիոն ռիսկերի ամենամեծ 
պատճառը. 

ա/. Բուժանձնակազմը օգտվում է հանգամանքից, որ հիվանդ երեխայի բուժման համար 
ծնողները միշտ պատրաստ են վճարել. 38% 

բ/. Կոռուպցիոն ռիսկերն առկա են մեր կյանքի բոլոր ոլորտներում. 33% 

գ/. Բուժանձնակազմի սոցիալական վիճակը. 22% 

դ/. Օգտվում են ծնողների անտեղյակությունից. 7% 

ե/. Այլ  



 

 

Հարց 5. 

Ձեր երեխայի՝ մանկական բաժանմունքում գտնվելու ընթացքում բուժանձնակազմի որ խմբի 
հետ եք առավել շատ շփվել 

ա/. Բժիշկներ և ղեկավարություն.  42% 

բ/. Բուժքույրեր.  56% 

գ/. Մայրապետեր.  2% 



 

Հարց 6. 

Բուժանձնակազմի որ խմբի աշխատանքն եք գնահատում առավել բարձր 

ա/. Բժիշկներ և ղեկավարություն. 80% 

բ/. Բուժքույրեր. 20% 

գ/. Մայրապետեր. 0 

 

Հարց 7. 



Բուժանձնակազմի որ խմբի աշխատողների կողմից եք առավել հաճախ զգացել 
ծառայությունների դիմաց ինչ որ ձևով փոխհատուցելու ակնարկ. 

ա/. Բժիշկներ և ղեկավարություն. 37% 

բ/. Բուժքույրեր. 53% 

գ/. Մայրապետեր. 6% 

/. Այլ - 4% 

 

Հարց 8. 

Եթե Ձեզ հնարավորություն տրվեր, ինչ կանեիք՝ մանկական բաժանմունքում կոռուպցիոն 
ռիսկերը նվազեցնելու համար. 

ա/. Կսահմանեի բացահայտված դեպքերի համար խիստ պատիժ. 33% 

բ/. Կզբաղվեի բժշկական ուսումնական հաստատություններում մարդասեր, կարեկցող, 
որակյալ կադրերի բարեփոխումներով. 16% 

գ/. Կբարելավեյի բուժաշխատողների սոցիալական վիճակը. 49% 

դ/. Այլ  2%  



 

Հարց 9. 

Ձեր կարծիքով ՀՀ-ից արտագաղթի պատճառների մեջ որքանով է կարևոր 
առողջապահության ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերի բարձր մակարդակը և 
առողջապահական ծառայությունների անհասանելիությունը. 

ա/. Շատ կարևոր է. 44% 

բ/. Այնքան էլ կարևոր չէ. 43% 

գ/. Բոլորովին կարևոր չէ. 10 % 

Այլ 3% 



 

Հարց 10. 

Դուք պատրաստ եք բարձրաձայնել՝ բուժանձնակազմին Ձեր կողմից տրված գումարի, 
նվերների, կամ այլ ծառայությունների մասին. 

ա/. Նման բան չի եղել. 41% 

բ/. Պատրաստ եմ. 18%  

գ/. Պատրաստ չեմ. 40% 

Այլ 1% 

 



Հարց 11. 

Դուք պատրաստ եք պաշտպանելու Ձեր իրավունքները (եթե ոչ, ապա ինչու) 

ա/. Պատրաստ եմ. 74 % 

բ/. Պատրաստ չեմ (բացատրել ինչու)՝ 25% 

Որովհետև չեն լսում ժողովրդին. 1% 
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Իմաստ չունի X 10  -10% 

Լավ են աշխատում 1% 

Թող պետությունը տեր կանգնի բժիշկներին. 3% 

Չեմ հավատում, որ ինչ որ բանի կհասնեմ 4% 

Չեմ ուզում վնաս տալ. 1% 

Այլ  6% 



 

Հարց 12. 

Ձեր սեռը. 

ա/. Արական. 10% 

բ/. Էգական.  90% 
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Հարց 13. 

Ձեր տարիքը. 

ա/. 18-30 տարեկան. 55% 

բ/. 31-50 տարեկան. 40% 

գ/. 51-ից բարձր. 5% 

 

Հարց 14. 

Ձեր կրթությունը. 

ա/. Միջնակարգ. 30% 

բ/. Միջնակարգ մասնագիտական. 30% 

գ/. Բարձրագույն. 40% 



 

Վանաձորի ծննդատան կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատումը ծննդաբերող 
կանանց կողմից. 

Հարց 1.  

Ձեր կարծիքով Վանաձորի հիվանդանոցային համալիրի ծննդատան բաժանմունքը արդյոք 
ամենաբարձր կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակող բաժանմունքն է 

ա/. Այո  41% 

բ/. Ոչ  36% 

գ/. Դժվարանում եմ պատասխանել  23% 



 

Հարց 2. 

Ձեր հղիության ընթացքում ում եք առավել հաճախ դիմել և ում եք առավել վստահում. 

ա/. Համաբուժարանի անձնակազմին  64% 

բ/. Ծննդատան բուժանձնակազմին  35% 

Այլ 1% 

 

Հարց 3. 

Ծննդատան ծառայություններից առաջին անգամն եք օգտվում. 



ա/. Այո  43% 

բ/. Ոչ   57% 

 

Հարց 4. 

Ձեր կարծիքով, ծննդատան անվճար ծառայությունները որևէ բանով զիջում են նմանատիպ 
վճարովի ծառայություններին. 

ա/. Այո  48% 

բ/. Ոչ  51% 

Այլ 1% 



 

Հարց 5. 

Ծննդատան բուժանձնակազմը որևէ կերպ ուղղորդում է Ձեզ ընտրելու վճարովի 
ծննդօգնությունը. 

ա/. Այո  15% 

բ/. Ոչ  70% 

գ/. Դժվարանում եմ պատասխանել  15% 

 

Հարց 6. 



Ձեր կարծիքով ծննդաբերության անվճար համակարգը փոխել է ծննդատան 
բուժանձնակազմի վերաբերմունքը ծննդաբերող կանանց նկատմամբ. 

ա/. Այո դարձել են անտարբեր  23% 

բ/. Չի փոխել վերաբերմունքը  52% 

գ/. Ոչ, քանի որ ինչ-որ ձևով հատուցում ենք նրանց ծառայությունները  22% 

դ/. այլ 3% 

 

Հարց 7. 

Դուք նախընտրում եք վճարովի, թե անվճար ծննդօգնության տարբերակները. 

ա/. Վճարովի  36% 

բ/. Անվճար  58% 

Այլ 6% 



 

Հարց 8. 

Ըստ Ձեզ՝ ծննդաբերող կանանց որ մասն է նախընտրում վճարովի ծննդօգնությունը. 

ա/. 20-30%    41% 

բ/. 31-50%    15% 

գ/. 51-70%   14% 

դ/. 71%-ից ավելին  27% 

Այլ3% 

 



Հարց 9. 

Դուք նախընտրում եք ծննդօգնության անվճար ծառայությունների տարբերակը, որովհետև. 

ա/. Պետությունը վճարում է իմ փոխարեն   28% 

բ/. Սոցիալական վիճակից ելնելով   37% 

գ/. Չեմ ցանկանում օժանդակել կոռուպցիոն ռիսկերի մեծացմանը   12% 

դ/. Եթե միևնույն ծառայություններն են մատուցվում, պայմանները նույնն են, ինչու ավելորդ 
վճարել   22% 

ե/. Այլ1%    

 

Հարց 10. 

Ծննդատան բուժանձնակազմի կողմից նկատել եք ակնկալիք մատուցված ծառայությունների 
դիմաց. 

ա/. Այո   47% 

բ/. Ոչ   40% 

գ/. Դժվարանում եմ պատասխանել  13% 



 

(եթե պատասխանել եք՝ այո, ապա անցնել 11-րդ հարցին, իսկ եթե ոչ՝ անցնել 12-րդ հարցին) 

Հարց 11. 

Եթե այո, ապա հիմնականում բուժանձնակազմի որ խմբի կողմից. 

ա/. Կրտսեր բուժանձնակազմ   1% 

բ/. Միջին բուժանձնակազմ   41% 

գ/. Ավագ բուժանձնակազմ (բժիշկներ, ծննդատան ղեկավարներ)   5% 

 

Հարց 12. 



Ծննդատան բուժանձնակազմի որ խմբի մատուցած ծառայություններն եք առավել 
արդյունավետ համարում. 

ա/. Կրտսեր բուժանձնակազմ  8% 

բ/. Միջին բուժանձնակազմ   12% 

գ/. Ավագ բուժանձնակազմ (բժիշկներ, ծննդատան ղեկավարներ)  63% 

դ/. Ոչ մեկինը  5% 

ե/. Այլ   12% 

 

 

Հարց 13. 

Ձեր կարծիքով Վանաձորի ծննդատանը ծննդաբերող կանայք, որ տարբերակին են 
նախապատվություն տալիս. 

ա/. Ավանդական   91% 

բ/. Կեսարյան հատումով 9%  



 

 

Հարց 14. 

Ձեր կարծիքով, կեսարյան հատումով ծննդաբերությունների քանակի ավելացումը 
պարունակում է կոռուպցիոն ռիսկեր. 

ա/. Այո   35% 

բ/. Ոչ   27% 

գ/. Դժվարանում եմ պատասխանել    38% 

 



Հարց 15. 

Դուք ծննդաբերության որ տարբերակն եք նախընտրում. 

ա/. Ավանդական   89% 

բ/. Կեսարյան   11% 

 

Հարց 16. 

Ձեր կարծիքով Վանաձորի ծննդատանը ծննդաբերող կանայք ինչու են նախընտրում 
կեսարյան հատումով ծննդաբերությունը. 

ա/. Բժիշկների խորհրդին են հետևում   35% 

բ/. Գտնում են, որ երեխայի համար առավել անվտանգ տարբերակ է   18% 

գ/. Բուժանձնակազմն առավել ուշադիր և հոգատար վերաբերմունք է ցուցաբերում   2% 

դ/. Ծննդաբերող կանանց առողջական ոչ լավ վիճակն է ստիպում   38% 

ե/. Ամուսինը կամ ընտանիքի այլ անդամն է այդպես որոշել   0 

զ/. Այլ  Լսում են բժշկին 7% 



 

Հարց 17. 

Եթե արդեն ծննդաբերել եք, ապա որ տարբերակով. 

ա/. Ավանդական  73% 

բ/. Կեսարյան  22% 

գ/. Դեռ չեմ ծննդաբերել  5% 



 

Հարց 18. 

Ինչու են Վանաձորի հղիները նախընտրում ծննդաբերել Երևանի հիվանդանոցներում. 

ա/. Շենքային հարմարությունները  11% 

բ/. Սանիտարահիգիենիկ վիճակը  11% 

գ/. Բուժսպասարկման բարձր մակարդակը  15% 

դ/. Նորագույն սարքավորումներով հագեցված լինելը  27% 

ե/. Բուժանձնակազմի մասնագիտակամ հմտություններն ու փորձը  27% 

զ/. Ցուցադրական քայլ է  3% 

է/. Այլ 6% 



 

Հարց 19. 

Խնդրում եմ նշել՝ ինչ կառաջարկեիք Վանաձորի ծննդատան ծառայությունների որակը 
բարձրացնելու և կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու համար. 

Բարձրացնել աշխատավարձը X 5 – 5% 

պատժել X 2 -2% 

նման հարցումներ շատ լինեն, կվախենան ինչպես հիմա  1% 

վերահսկողություն X 7- 7% 

աշխատանքի բարեխիղճ կատարում X 2- 2% 

ազնվություն X2 – 2% 

լինել բարեհամբյուր և համբերատար X 2- 2% 

շենքային պայմանների բարելավում X 11- 11% 

հղիի կողմից վիրահատող բժշկի նախապես ընտրության իրավունք 2% 

սարքավորումներ X 8- 8% 

սանիտարահիգենիկ վիճակ X 5-5% 



հետևողականություն 3% 

մասնագետներ 1% 

բժիշկների վերապատրաստում X 2 -2% 

բոլոր անկյուններում տեղադրել տեսա-ձայնագրող սարքեր 3% 

բարեխիղճ բժիշկների պատրաստում 8%  

լինել հոգատար 10%  

բարեխիղճ լինել և նվիրված իրենց կոչումին 9% 

պետական աջակցություն, 5% 

համակարգային փոփոխություններ երկրում 5% 

բավարարվել աշխատավարձով- 1% 

Այլ- 6% 



 



------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Հարց 20. 

Նշել Ձեր ընտանիքի նյութական վիճակը. 

ա/. Վատ   7% 

բ/. Միջին   82% 

գ/. Լավ    11% 

 

Հարց 21. 

Ձեր տարիքը. 

ա/. Մինչև 20   4% 

բ/. 21-30   68% 

գ/. 31-ից բարձր   28% 



 

Հարց 22. 

Ձեր կրթությունը. 

ա/. Միջնակարգ   33% 

բ/. Միջին մասնագիտական   29% 

գ/. Բարձրագույն   38% 

 

 



Վանաձորի բուժաշխատողների կողմից առողջապահության ոլորտի և 
իրենց բուժհաստատության գործունեության կոռուպցիոն ռիսկերի 

գնահատում. 

Հարց 1. 

Դուք համաձայն եք, որ առողջապահության ոլորտը կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակող 
ոլորտներից մեկն է. 

ա/. Այո   58% 

բ/. Ոչ    42% 

 

Հարց 2. 

Ձեր կարծիքով արդյոք առողջապահության ոլորտում ճիշտ են կազմակերպվում 
աշխատանքները, և ոլորտը պատրաստ է ժամանակի մարտահրավերներին. 

ա/. Այո    24% 

բ/. Ոչ այնքան    39% 

գ/. Ոչ    25% 

դ/. Դժվարանում եմ պատասխանել   12% 



 

Հարց 3. 

Ինչպես կգնահատեք առողջապահության ոլորտի վիճակը. 

ա/. Շատ լավ    2% 

բ/. Լավ    28% 

գ/. Ոչ շատ լավ    47% 

դ/. Շատ վատ    23% 

 

Հարց 4. 



Ըստ Ձեզ՝ նշված առողջապահության հիմնարկներից որի գործունեությունն է առավել բարձր 
կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակում. 

ա/. Համաբուժարաններ   13% 

բ/. Հիվանդանոց   77% 

Այլ – 10% 

 

Հարց 5. 

Նշեք խնդրեմ, առողջապահության ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերի ամենամեծ պատճառը 
/Ձեր կարծիքով/ 

ա/. Կոռուպցիոն ռիսկերը բոլոր ոլորտներում էլ համատարած բարձր են    29% 

բ/. Այցելուի վստահությունը մեծանում է, երբ նա վճարում է բժշկին   9% 

գ/. Բուժաշխատողների սոցիալական վիճակը    55% 

դ/. Աշխատանքային ոչ բավարար պայմանները   3% 

ե/. Այլ----ոչ ճիշտ բաշխումը 2%  

Ամեն քայլափոխին տվյալ թեմայի մասին խոսելը / - 1% 

Համակարգային  1% 



 

Հարց 6. 

Եթե համոզված լինեք, որ Ձեր առաջարկությունները անպայման կիրականացվեն, ապա 
առաջին հերթին ինչ փոփոխություն կառաջարկեք իրականացնել Ձեր բուժհիմնարկում, որն 
ըստ Ձեզ, կկրճատի կոռուպցիոն ռիսկերը (նշել) 

Ղեկավարները աշխատեն մաքուր, լինեն խելացի և գրագետ. 2% 

Ձուկը գլխից է հոտած, մեղավորը հիվանդանոցի ղեկավարությունը չէ, այլ ավելի բարձր 
պաշտոնյաները.  1% 

Աշխատավարձի բարձրացում                       49% 

Ամեն տեղ կարգ ու կանոն լինելու դեպքում 2% 

Թղթաբանության քչացում, ապահովագրական համակարգի մտցնում. 1% 

մասնագետների և սարքավորումների համալրում    2% 

Բուժանձնակազմի բարձր որակավորում, 1% 

գիտելիքով հարուստ մասնագետների համալրում. 1% 

 բուժհիմնարկների մասնավորեցում 1% 

կացութաձևի փոփոխում. 2% 



Աշխատանքային պայմաններ    5% 

Միջին և կրտսեր բուժաշխատողների աշխատավարձի բարձրացում      2% 

Խստություն X 4, հսկողություն       6% 

Բուժծառայությունների որակի բարելավում 1% 

Ֆինանսավորում  3% 

Փոխել բուժաշխատողների աշխատավարձի ձևը 1% 

Աշխատանքի թափանցիկություն 2% 

Համակարգի փոփոխություն  10% 

Բարելավել սոցիալ տնտեսական վիճակը 8% 



 



Հարց 7. 

Ձեր կարծիքով, իսկապես հիվանդները, նույնիսկ անհրաժեշտության դեպքում, խուսափում 
են դիմել Վանաձորի բուժհաստատություններ. 

ա/. Այո   36% 

բ/. Ոչ   64% 

 

(եթե պատասխանել եք այո, անցնել 8-րդ հարցին, ոչ-ի դեպքում՝ 9-րդ հարցին) 

Հարց 8. 

Եթե համաձայն եք, ապա ըստ Ձեզ, ինչու են խուսափում. 

ա/. Չեն վստահում Վանաձորի բուժհիմնարկների անձնակազմին  8% 

բ/. Չեն հավատում, որ կստանան անվճար որակյալ ծառայություններ   16% 

գ/. Տեղեկացված չեն անվճար բուժծառայությունների մասին   3% 

դ/. Չկան համապատասխան սարքավորումներ և տեխնոլոգիաներ   8% 

ե/. Այլ --- կադրերի և ֆինանսների անբավարարվածություն 1% 



 

Հարց 9. 

Որն է Ձեր կարծիքով, առողջապահության ոլորտի և Ձեր բուժհաստատության ամենալուրջ 
խնդիրը (նշել) 

անորակ սպասարկում. 1% 

Սարքավորումներով չհագեցած լինելը X 24  -24% 

 Ճիշտ կազմակերպում, , ոչ կոմպետենտ ղեկավարում՝ հանձինս նախարարություն և 
մարզպետարան. 5% 

շենքի վերանորոգման անհրաժեշտություն X 17% 

Ցածր աշխատավարձ X 14% 

մասնագետների պակաս X 4% 

ֆինանսավորում X 6% 

 Մոնոպոլիա 3% 

Բուժ սպասարկման իրականացման ոչ լիարժեք իրազեկվածություն. 1% 

 բուժանձնակազմի բարձր որակավորում. 1% 

Պետական քաղաքականություն 6% 

Կոռուպցիա 6% 



Պետական վերահսկողության պակաս 4% 

Ոչ մասնագետ բուժաշխատողները 1% 

Անպատժելիություն 7% 



 



Հարց 10. 

Ձեր կարծիքով՝ առաջիկա մեկ կամ երկու տարում առողջապահության ոլորտում 
կոռուպցիոն ռիսկերը 

ա/. Կնվազեն   26% 

բ/. Կմնան նույնը   47% 

գ/. Կաճեն    27% 

 

Հարց 11. 

Ձեր կարծիքով առողջապահության ոլորտի կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու նպատակով 
առավել արդյունավետ կլինի եթե 

ա/. Պետությունը ճիշտ ֆինանսավորի և խստագույնս վերահսկի   68% 

բ/. Ոլորտը դառնա լրիվ մասնավոր, իսկ պետությունը բարձրացնի բնակչության 
կենսամակարդակը   16% 

գ/. Սկսել համապատասխան որակյալ կադրերի պատրաստումը բարձրագույն ուսումնական 
հաստատություններում և դրան վերաբերվել մեծագույն պատասխանատվությամբ   3% 

դ/. Ձեռք առնել բժշկի պաշտպանվածության բարձրացման միջոցներ   13% 



 

Հարց 12. 

Ձեր կարծիքով առողջապահության ոլորտում կատարվում են կոնկրետ քայլեր կոռուպցիոն 
ռիսկերը նվազեցնելու համար. 

ա/. Այո   42% 

բ/. Ոչ   26% 

գ/. Ոչ այնքան արդյունավետ   28% 

Այլ 4% 



 

Հարց 13. 

Ձեր կարծիքով, առողջապահության ոլորտում կոռուպցիոն ռիսկերի նվազմանն ուղղված 
միջոցառումների իրականացումը որքանով է կարևոր այսօր. 

ա/. Շատ կարևոր   56% 

բ/. Բավականին կարևոր   26% 

գ/. Ոչ այնքան կարևոր    9% 

դ/. Անհրաժեշտություն չկա    7% 

Այլ 2% 



 

Հարց 14. 

Ձեր կարծիքով որ մարզում են առողջապահության ոլորտի կոռուպցիոն ռիսկերն առավել 
մեծ. 

ա/. Երևանում   83% 

բ/. Լոռու մարզում    6% 

գ/. Այլ մարզերում    5% 

Այլ 6% 



 

Հարց 15. 

Ձեր բուժհիմնարկում, ըստ Ձեզ, բուժանձնակազմի որ խմբում են առկա կոռուպցիոն ռիսկեր. 

ա/. Բժիշկներ և ղեկավարություն    67% 

բ/. Բուժքույրեր     23% 

գ/. Մայրապետեր    1% 

Այլ  9% 

 

Հարց 16. 



Դուք բուժանձնակազմի որ խմբում եք աշխատում. 

ա/. Բժիշկներ և ղեկավարություն   65% 

բ/. Բուժքույրեր    29% 

գ/. Մայրապետեր    6% 

 

Հարց 17. 

Նշեք Ձեր սեռը. 

ա/. Արական   36% 

բ/. Իգական    64% 



 

Հարց 18. 

Նշեք Ձեր տարիքը 

ա/. Մինչև 25 տարեկան   6% 

բ/. 26-40 տարեկան   31% 

գ/. 41-ից բարձր   63% 

 

 


