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Մեր հարգելի գործընկերներին, ինչպես
նաև սիրելի պացիենտներին է նվիրվում
այս հավաքածուն։
Գիրքը, որ այժմ Ձեր ձեռքին է, «Վարդանանց» նորարարական բժշկության կենտրոնում ընդունված և առօրյա պրակտիկայում կիրառվող էլեկտրոնային տեսքով
գործելակարգերի և ուղեցույցների տպագրական տարբերակն է։
Ուղեցույցների ստեղծման ճանապարհը
երկարատև և աշխատատար էր։ «Վարդանանց» նորարարական բժշկության կենտրոնը ստեղծվել էր բարձրորակ բժշկության
տեսլականով՝ նպատակ ունենալով ապահովելու այնպիսի որակ, որն արտագնա
բժշկական տուրիզմը կդարձներ անիմաստ։
Միջազգային որակի ներդրման հրամայականը ստիպեց դուրս գալ անմիջական
բժշկագիտության շրջանակներից և խնդրին նայել շատ ավելի լայն տեսանկյունից։
Համակարգային այս մոտեցումն աստիճանաբար հասունացավ և իր վերջնական
տեսքը ստացավ 2016 թվականին՝ որպես
Հայաստանի առող ջապահական բարեփոխում ների առանցքային հիմ նասյուն։
Ըստ էության, 2016-ի ամբողջ ռեֆորմը
երեք նախագծի միասնություն էր.
ա. Կլինիկական գործելակարգերի և
ուղեցույցների ներդրումը՝ որպես կայուն և
մատչելի որակի հիմք։ Գործելակարգերն
ու ուղեցույցները պետք է հանդիսանային որակի չափանիշ և կծառայեին որպես
բուժման արժեքի հաշվարկման հիմք։
բ. Բժշկական գործունեության համընդհանուր թվայնացումը՝ միտված զրոյական
թղթաշրջանառության սկզբունքի իրականացմանը։

Թվայնացումը հնարավորություն է ընձեռում բուժող բժշկին հասու լինելու պացիենտի ողջ պատմությանը և տվ յալներին, ինչն
էապես արագացնում է բուժման պրոցեսը
և դարձնում այն համակողմանիորեն կշռադատված։
Ի լրումն այս սիներգետիկ արդյունքի՝
թվայնացման շնորհիվ բժշկական ցանկացած գործողություն հաշվառվում է դրա
իրականացման պահին՝ կցվելով միասնական բազայում հաշվառված կոնկրետ ֆիզիկական անձին, ինչն անհնար է դարձնում հավելագրումներն ու մանիպուլ յացիաները։
գ. Եվ, վերջապես, անցում բժշկական
ծառայությունների դիմաց ապահովագրական վճարման ձևին։
Վերջին բաղադրիչը պացիենտի և
բժշկական ծառայություններ մատուցողների միջև միջնորդների ինստիտուտն է:
Ընդ որում, խիստ կարևոր է, որ միջնորդը
շահագրգռված լինի իրականացնելու ծառայությունների մատակարարների կողմից ներկայացված վճարման հաշիվների
առավելագույնս մանրակրկիտ, բայց և ժամանակին փորձագիտական վերլուծություն
և, որ ամենակարևորն է, ֆինանսապես
հետաքրքրված լինի արդյունքով։
Առանց զսպում ների և հակակշիռների
համակարգի, որի մի կողմում միջնորդի ֆինանսական արդյունքն է, իսկ մյուս
կողմում՝ պետական լիազոր մարմինների կանոնակարգերը և նորմատիվները,
միջնորդը կվերածվի սոցիալիստական
տնտեսության օղակի՝ իր տխրահռչակ
կարգախոսով. «Ընդհանուր է, ուրեմն ոչ
մեկինն է»։
2018 թվա կա նին նա խա գի ծը տե ղափոխ վեց « Վար դա նանց» նո րա րա րա-
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կան բժշկու թյան կենտ րոն, որ տեղ և
ծն վել էին ծրագ րի ա ռաջ նա յին գա ղափար նե րը։
2018-ից ի վեր «Վարդանանց» նորարարական բժշկության կենտրոնի անձնակազմի և ծրագրի անփոփոխ ղեկավար
Հարություն Մանգոյանի ջանքերով ստեղծվել կամ տեղայնացվել են 137 գործելակարգեր, որոնք այսօր պատիվ ունեմ ներկայացնելու ձեր ուշադրությանը։
Բոլոր գործելակարգերն ունեն ապացուցողականության 1a և 1b աստիճան։
Հաշվի առնելով, որ ձեռնարկը նախատեված է ոչ միայն ուսանողների, դասախոսների և գործող բժիշկների համար,
այլև, անկասկած, հետաքրքիր և օգտակար է ընթերցողների լայն շրջանակի համար, ստորև ներկայացնում եմ բժշկական
պրակտիկայի
ապացուցողականության
աստիճանների սահմանումը։
Ներկայումս ապացուցողականության
մակարդակների գնահատման առավել
տարածված համակարգը հետևյալն է.
· A աստիճան. «Պետք է». նվազագույնը մեկ պատահական ընտրանքի վրա
հիմնված, բարձրակարգ վերահսկողությամբ իրականացված կլինիկական
փորձարկում՝ անմիջականորեն վերաբերող տվյալ գործելակարգի թեմային
(ապացուցողականության 1a և 1b մակարդակ)։
· B աստիճան. «Ցանկալի է». լավ իրականացված կլինիկական հետազոտություն, սակայն առկա չեն պատահական ընտրանքի հիման վրա իրականացված կլինիկական հետազոտություններ։ Հետազոտությունն անմիջականորեն վերաբերում է գործելակարգի թեմային (ապացուցողականության
II կամ III մակարդակ). այստեղ ներառվում է նաև ապացուցողականության I
մակարդակն այն դեպքում, երբ հետազոտությունն անուղղակիորեն առնչվում է գործելակարգի թեմային։
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C աստիճան. «Թույլատրելի է». փորձագիտական խմբերի կամ փորձագետների կարծիքներ և/կամ հայտնի
հեղինակությունների
կլինիկական
փորձ (ապացուցողականության IV
մակարդակ) կամ այն դեպքում, երբ
ապացուցողականության IIa, IIb կամ
III մակարդակները հիմնված են անբավարար որակի հետազոտությունների
վրա։
· Կլինիկական պատշաճ պրակտիկա.
բուժման որոշակի մեթոդիկայի համար
չկան փորձարարական հետազոտություններ կամ ինչ-ինչ պատճառներով
հնարավոր չեն, սակայն մեթոդը լայն
տարածում ունի, և տվ յալ մեթոդի վերաբերյալ փորձագետների խմբում կա
համաձայնություն։ Այս դեպքում մեթոդին տրվում է Կլինիկական պատշաճ պրակտիկա (փորձ)/Good Clinical
Practice GCP (հոմանիշ՝ Կլինիկական
համաձայնություն) գործելակարգի մակարդակ։
Ինչո՞ւ 137։ Բանն այն է, որ «Վարդանանց»-ի ընդհանուր ամբուլատոր պրակտիկայում հենց այդքան ախտորոշում ներ
են դրվում կլինիկա դիմած քաղաքացիների
96%-ի դեպքում։ Գիտական տեսակետից՝
96%-ը վիճակագրական նշանակալիության էտալոնն է։ Այսինքն՝ բոլոր պրակտիկ
նպատակների համար այս հավաքածուն
կարելի է դիտարկել որպես թեև առաջին,
սակայն համապարփակ ժողովածու։
Ինչո՞ւ է դա կարևոր։
«Վարդանանց»-ը՝ որպես բժշկական
բրենդ, երաշխավորում է բուժման միասնական որակ՝ անկախ կաբինետից, որտեղ պացիենտը մուտքի հրավեր է ստանում։
Միասնական գործելակարգերն ապահովում են ախտորոշման և բուժման
միանման մոտեցում կոլեգիալ մակարդակում։ Բոլոր որոշում ներն ընդունվում են
կլինիկական գիտաժողովներում, որտեղ
·
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քննարկվում են ուղեցույցները։ Նման մոտեցումը բացառում է սուբյեկտիվ մեկնաբանությունները, որոնք հղի են սխալներով
ու բացթողում ներով։
Գործելակարգերը
միաժամանակ
բժշկական կենտրոնի ղեկավարության
համար որակի հսկողության գործիք են։
Սա այն էտալոնն է, որի հետ պետք է համեմատվեն նաև պրակտիկայի դեպքերը։
Եվ,
վերջապես,
գործելակարգերը
խթան են՝ ուղղված բժշկական գիտական
մտքի ակտիվացմանը, յուրօրինակ հրավեր
մասնագիտական բանավեճերի և հիմ նավորված ընդդիմախոսության:
Չէ՞ որ արդյունքում շահում է հիվանդը:
Մի՞թե բժշկի համար սա չէ բարձրագույն
արժեքը։
Ոչ պակաս կարևոր գործոն է պացիենտի իրազեկվածությունը, թափանցիկությունը և ընդունված որոշում ների կանխատեսելիությունը: Ճիշտ սպասում ների ձևավորումը հանգեցնում է գոհունակության
և բժշկի նկատմամբ վստահության բարձրացման, հետևաբար և՝ ապաքինման գործընթացում օրգանիզմի ներքին ռեսուրսների ներգրավմանը:
Առող ջապահության ֆինանսավորման
տեսանկյունից՝ ուղեցույցների և գործելակարգերի համատարած ներդրումը թույլ է
տալիս խուսափել այնպիսի մանիպուլ յացիաներից, ինչպիսիք են գերախտորոշումը, կոլեգիալ կարուսելը, ինչը նշանակում
է կանխել միջոցների ոչ ռացիոնալ վատնումը: Ինստիտուցիոնալ վճարողի համար
հնարավորություն է ստեղծվում ճիշտ հաշվարկել բյուջեն:
Պացիենտը շահում է նաև ի հաշիվ
բժշկի գործելաոճի մշտական թարմացման, նորարարություններին ինստիտուցիոնալ հետևման և ապացուցողական
բժշկության տվյալներով ուղեցույցների
տարեկան թարմացման շնորհիվ:
Համաշխարհային միտում ների հետ
համեմատումը, միջազգային բժշկական

պրակտիկայում ինտեգրվելու հնարավորությունը նոր մակարդակի է բերում բժիշկների գիտելիքները և լիովին չեզոքացնում է
մեկուսացումը համաճարակների, փոխադրության թանկության և լեզվական խոչընդոտների պատճառով:
Այստեղ մենք չենք կարող չանդրադառնալ ստանդարտացված (ուղեցուցային) մոտեցման հակառակորդների հիմ նական թեզիսներին և տողատակին պատասխանում ենք դրանց։ Ուղեցույցների քննադատություն.
1. Գործնականում ախտորոշման և
բուժման ուղեցույցների կիրառումը անբավարար է կամ սխալ։
Ուղեցույցների բացակայության կամ
անբավարարության դեպքում բժիշկը միշտ
իրավասու է գործելու իր հայեցողությամբ՝
հետագայում կլինիկական գիտաժողովին
զեկուցելով և պաշտպանելով իր մոտեցումը՝ հաջորդիվ այն ոսկե ստանդարտում
ներառելու հեռանկարով: Ինչ վերաբերում
է ուղեցույցների սխալ լինելուն, ապա, մեր
խորին համոզմամբ, կաբինետի լռության
մեջ գտնվող մասնագետն ավելի հաճախ
և երկար ժամանակ է մոլորության գերին,
քան յուրաքանչյուր վիճահարույց դեպք
քննարկող համախոհների խումբը:
2. Ուղեցույցները կարող են հանգեցնել
բժշկական մտածողության նեղացման:
Երկմտության դեպքում բժիշկը միշտ
կարող է և պետք է կոլեգիալ քննարկման
ներկայացնի կասկած հարուցող հարցերը: Միաժամանակ բժիշկը կարող է լինել
ուղեցույցների կատարելագործման նախաձեռնողը։ Դրանում է նրանց առավելությունը համալսարանական նստարանին ձեռք բերված ստատիկ գիտելիքների
նկատմամբ:
3. Ուղեցույցներ գոյություն ունեն հիմնականում տարածված հիվանդությունների համար: Հազվադեպ հանդիպող
հիվանդությունների համար, որպես կանոն, դրանք չկան:

ՆԱԽԱԲԱՆ

Ուղեցույցներով չկարգավորվող պաթոլոգիաների թիվը տարեցտարի նվազում է:
Այնուամենայնիվ, բացակայության դեպքում բժիշկը գործում է իր գիտելիքներին
համապատասխան:
4. Հետազոտությունների առավելապես «դրական» կամ նշանակալի արդյունքների հրապարակման արդյունքում
վիճակագրորեն թյուր կարծիք է ձևավորվում. բացասական արդյունքները հազվադեպ են հրապարակվում:
«Վարդանանց»-ի ուղեցույցները ներառում են ապացուցողական բժշկության
ամենաբարձր կատեգորիայի արժանացած գործելակարգեր, իսկ դա նշանակում է, որ հիմքում ընկած է առնվազն մեկ
պատահական ընտրանքի վրա հիմնված,
բարձրակարգ վերահսկողությամբ իրականացված կլինիկական փորձարկում,
որն անմիջականորեն վերաբերում է տվյալ
գործելակարգի թեմային (ապացույցների
մակարդակ Ia և Ib)։
Բժիշկների ազատ ստեղծագործելու
թեզի ջատագովները պացիենտին առաջարկում են կուրորեն հուսալ հաջողությանը և հավատալ ապաքինմանը՝ անկախ
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նրանից, թե սպիտակ խալաթով մարդը որ
բուհում, քանի տարի առաջ, ինչ դասագրքերով և ինչ առաջադիմությամբ է խորացել
բժշկական գիտության մեջ:
Մենք վստահ ենք՝ պացիենտը ոչ թե
պետք է հավատա պահապան հրեշտակին,
այլ հաստատ իմանա, որ իր ստացած բուժումը ճիշտ է:
«Վարդանանց» նորարարական բժշկության կենտրոնը ապացուցողական բժշկության՝ աշխարհի առաջատար մասնագետների հետ միասին դա ձեզ երաշխավորում է։
Գործելակարգերը շուտով հասանելի
կլինեն նաև էլեկտրոնային ձևաչափով։
Շնորհակալ կլինենք մեր բոլոր գործընկերներին և հետաքրքրված անձանց,
ովքեր կուղարկեն իրենց կարծիքները
կամ առաջարկները հետևյալ էլ. հասցեին՝
info@vardanants.am: Առաջարկներից լավագույնները կներառվեն մեր հաջորդիվ
ժողովածուներում։
ԼԵՎՈՆ ԱԼԹՈՒՆՅԱՆ
«ԱԼԹՀԵԼԹ» հիմնադրամի և «Վարդանանց»
ՆԲԿ-ի խորհրդի նախագահ

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼԱԿԱՆ ԽՈՍՔ
• Մարիամ Բաղդասարյանին՝
բժիշկ-ներզատաբան, «Վարդանանց»
ՆԲԿ-ի Կլինիկա II-ի ղեկավար
• Մարի Ղասաբօղլյանին՝
բժիշկ-ներզատաբան, «Վարդանանց»
ՆԲԿ, ԱԱԻ թերապիայի ամբիոնի
դասախոս
• Անահիտ Ժամհարյանին՝
բժիշկ-ակնաբյժ, «Վարդանանց»
ՆԲԿ
• Լիլիթ Մարթյանին՝
բժիշկ-մանկաբյժ, «Վիգմոր
Կլինիկ», Իմնիզացիայի
ծառայթյան ղեկավար
• Անահիտ Ղկասյանին՝
բժիշկ-մանկաբյժ, «Վարդանանց»
ՆԲԿ-ի մանկաբժթյան
ծառայթյան ղեկավար
• Հռիփսիﬔ Պոդոսյանին՝
բժիշկ-նյարդաբան, նեյրոֆիզիոլոգ,
«Վարդանանց» ՆԲԿ
• Աստղիկ Սջյանին՝
բժիշկ-նյարդաբան, նեյրոֆիզիոլոգ,
«Վարդանանց» ՆԲԿ
• Քրիստինե Հարթյնյանին՝
բժիշկ-ռադիոլոգ, գաստրոէնտերոլոգ,
«Վարդանանց» ՆԲԿ
• Անի Ալեքսանյանին՝
բժիշկ-սրտաբան, «Վարդանանց»
ՆԲԿ

Այս աշխատանքը անհնարին կլիներ
առանց Ձեր մասնագիտական բարձր
որակների, ժամանակի և նվիրվածթյան: Կիսմ եմ Ձեր ոգեշնչվածթյնը և հպարտանմ եմ համատեղ
աշխատանքով:
Իրական ապացցողական բժշկական նյթերը գովազդային, անորակ և
կողﬓակալ տեղեկատվական «աղմկից»
տարանջատել
ﬕասնական
նպատակից ելնելով` ﬔնք կարողացանք իրոք լավ արդյնք ստանալ:
Միասին որոնեցինք և գործնական կիրառման համար մշակեցինք 137 հիվանդթյնների մասով ﬕջազգային
լավագյն բժշկագիտական փորձը։
Մենք հաջողեցինք, քանի որ հստակ
պատկերացնմ էինք այս աշխատանքի
վերջնանպատակը, կարևորթյնը և
իր գերակա շահառներին՝ ﬔր սիրելի
բժիշկ-կոլեգաներին  պացիենտներին։
ՀԱՐՆ ՄԱՆԳՈՅԱՆ

«Բուժում է Վարդանանցը» հավաքածուն ներառում է ապացուցողա-

«Մենք վստահ ենք՝ պացիենտը ոչ թե պետք է հավատա պահապան
հրեշտակին, այլ հաստատ իմանա, որ իր ստացած բուժումը ճիշտ է»:
«Վարդանանց» ՆԲԿ խորհրդի նախագահ

