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ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 

PUBLIC HEALTH 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Բաժինը ներառում է 

տվյալներ բժշկական հիմ-

նարկների ցանցի, գործունեու-

թյան և կադրերի, հի-

վանդությունների առանձին 

տեսակների, ինչպես նաև 

սոցիալական ապահովվածու-

թյան վերաբերյալ: 

Բժիշկների ընդհանուր 

թվաքանակի մեջ մտնում են 

բուժական, սանիտարական, 

սոցիալական ապահովության, 

կադրերի վերապատրաստմամբ 

զբաղված հիմնարկություննե-

րում, գիտահետազոտական 

ինստիտուտներում, առողջա-

պահական մարմինների 

կառուցվածքում և այլ 

հիմնարկներում զբաղված բոլոր 

բարձրագույն բժշկական 

կրթությամբ բժիշկները` 

տարեվերջի դրությամբ: Այս 

ցուցանիշում հաշվի են առնված 

ինչպես լրիվ բարձրագույն 

կրթությամբ բժիշկ- 

ստոմատոլոգները, այնպես էլ 

միջնակարգ մասնագիտական 

կրթություն ունեցող 

ատամնաբույժները 

(դանտիստները): 

Միջին բուժանձնակազմի 

ընդհանուր թվաքանակի մեջ 

մտնում են բուժական, 

սանիտարական, սոցիալական 

ապահովության, նախադպրո-

ցական հիմնարկներում, 

դպրոցներում, մանկատներում և 

այլ հաստատություններում 

զբաղված միջնակարգ բժշկա-

կան կրթություն ունեցող բոլոր 

անձինք (բացառությամբ՝ 

ատամնաբույժ-դանտիստների): 

Հիվանդանոցային հիմնարկ-

ներում հաշվառման ենթակա է 

տարեվերջի դրությամբ մահճա-

կալների այն քանակությունը, 

որը կահավորված է անհրաժեշտ 

գույքով և պատրաստ է  

ընդունելու հիվանդների, 

անկախ այն բանից զբաղված են 

դրանք հիվանդներով, թե` ոչ: 

Բնակչությանն ամբուլատոր-

պոլիկլինիկական օգնություն 

ցույց տվող բժշկական 

հաստատությունների թվի մեջ 

 The Section contains the data on 

the network, medical activities, 

personnel of the medical institutions, 

some groups of diseases as well as on 

social security. 

 

        

 

 The total number of the physicians 

includes all physicians with the 

higher medical education by the end 

of the year engaged in the medical 

treatment and sanitary organizations, 

social security institutions, scientific-

research institutions, personnel 

training institutions, in the apparatus 

of the public health bodies and 

others. This indicator takes into 

account both the stomatologists with 

the complete higher education and 

dentists with the secondary 

specialized education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  The total number of paramedical 

personnel includes the persons  with 

the secondary medical education 

(except for the dentists), who are 

engaged in the medical treatment, 

sanitary organizations, social security 

institutions, pre-school institutions, 

schools, children’s homes, etc. 

 

 

 

 

Subject to the record in the 

hospitals are the beds by the end of 

the year which are equipped with the 

required appliances and are ready for 

laying the patients, irrespective of 

whether these beds are occupied by 

the patients or not. 

 

 

       The medical institutions 

rendering out-patient services to the 

population include all medical 

institutions which provide the out-

 Раздел содержит данные о 

сети, деятельности и кадрах 

медицинских учреждений, об 

отдельных видах заболеваний, 

а также социальном 

обеспечении. 

 

 

 

В общую численность 

врачей включаются все врачи с 

высшим медицинским 

образованием на конец года, 

занятые в лечебных, 

санитарных организациях, 

учреждениях социального 

обеспечения, научно-

исследовательских институ-

тах, учреждениях, занятых 

подготовкой кадров, в 

аппарате органов 

здравоохранения и др. В этом 

показателе учитываются как 

врачи-стоматологи с полным 

высшим образованием, так и 

зубные врачи (дантисты), 

имеющие среднее 

специальное образование. 

 

 

В общую численность 

среднего медицинского 

персонала включаются все 

лица со средним медицинским 

образованием (кроме зубных 

врачей-дантистов), занятые в 

лечебных, санитарных 

организациях, учреждениях 

социального обеспечения, 

дошкольных учреждениях, 

школах, детдомах и др. 

В больничных учреж-

дениях учету подлежат койки 

на конец года, оборудованные 

необходимым инвентарем и 

готовые принять больных, 

независимо от того, заняты 

они больными или нет. 

 

В число врачебных 

учреждений, оказывающих 

амбулаторно-поликлиниче-

скую помощь населению, 

включаются все медицинские 

учреждения, которые ведут 
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մտնում են բուժական 

(ամբուլատոր) ընդունելություն 

կատարող բոլոր հիմնարկու-

թյունները (պոլիկլինիկաներ, 

ամբուլատորիաներ, դիսպան-

սերներ, հիվանդանոցային 

հիմնարկությունների պոլիկլի-

նիկական բաժանմունքներ, 

բուժկետեր և այլն): 

Հիվանդացության մակար-

դակը որոշվում է առաջին 

անգամ ախտորոշված 

հիվանդների  թվի և մշտական 

բնակչության միջին տարեկան 

թվաքանակի հարաբերակցու-

թյամբ: 

Բնակչության հիվանդացու-

թյան վերաբերյալ տվյալների 

վիճակագրական մշակման 

համար կիրառվում է 

Հիվանդությունների  միջազգա-

յին դասակարգումը, որը թույլ է 

տալիս համեմատելի դարձնել 

հիվանդացության և 

մահացության վերաբերյալ 

տեղեկությունները: 

Հաշմանդամ համարվում է 

այն անձը, ով ֆիզիկական և 

մտավոր թերությունների 

առկայության  հետևանքով 

կենսագործունեության սահ-

մանափակմամբ պայմանա-

վորված սոցիալական օգնու-

թյան  և պաշտպանվածության 

կարիք ունի: Անձի 

կենսագործունեության սահ-

մանափակումն արտա-

հայտվում է  ինքնասպա-

սարկման, տեղաշարժման, 

կողմնորոշման, շփման, 

սեփական վարքի վերա-

հսկողության, ինչպես նաև  աշ-

խատանքային գործունեության 

ունակության  կամ հնարա-

վորության լրիվ կամ մասնակի 

կորստի ձևով:   
Առաջնակի անցումը 

հաշմանդամության` հաշվետու 
տարում առաջին անգամ 
հաշմանդամության սահմա-
նումն է: Ծերանոցները և 
հաշմանդամների  (տարեցների 
և երեխաների) տուն գիշեր-
օթիկները բժշկասոցիալական 
հաստատություններ են, որոնք 
նախատեսված են խնամքի 
կարիք ունեցող մեծահասակ-
ների և հաշմանդամների 
մշտական բնակման, կենցա-
ղային և բժշկական 
սպասարկման համար: 

patient services (polyclinics, out-

patient clinics, dispensaries, out-

patient departments of the hospitals, 

health centres, etc.) 

 

 

 

  Morbidity rate is calculated as 

ratio of number of patients with the 

diagnosis set for the first time to the 

average annual number of resident 

population. 

International Classification of 

diseases is used for statistical 

compilation of data. 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

Disabled person is the person who 

needs caring for and protection in 

connection with restriction of vital 

activity in consequence of physical or 
medical deterioration. 

Restriction of vital activity finds 

its expression in full or partial loss of 

ability to move, to orient, to 

communicate, to control the 

behaviour as well as loss of working 

ability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

First registration of disability 

means determination of physical 

disability for the first time in current 

year. 

      Nursing and care taking house for 

aged and disabled persons (for adults 

and children) is a medicosocial 

institution intended for permanent 

residence of disabled and aged 

people who need caring for and 

medical service. 

амбулаторный прием 

(поликлиники, амбулатории, 

диспансеры, поликлиниче-

ские отделения больничных 

учреждений, врачебные 

здравпункты и др.). 

 

 

Уровень заболеваемости 

определяется отношением 

числа больных впервые 

установленным диагнозом к 

среднегодовой численности 

постоянного населения. 

Для статистической 

разработки данных о 

заболеваемости населения 

применяется Международная  

классификация  болезней, 

обеспечивающая сравнимость 

сведений о заболеваемости и 

смертности. 

 

 

 

 

 

Инвалидом признается 

лицо, которое в связи с 

ограничением жизнедеятель-

ности вследствие наличия 

физических или умственных 

недостатков нуждается в 

социальной помощи и защите. 

Ограничение жизнедея-

тельности лица выражается в 

полной или частичной утрате 

им способности или 

возможности осуществлять 

самообслуживание, передви-

жение, ориентацию, общение, 

контроль за своим поведением, 

а также заниматься трудовой 

деятельностью. 

 

   

 Первичный выход на 

инвалидность-установление 

инвалидности впервые в 

отчетном году. Дом-интернат 

для престарелых и инвалидов 

(взрослых и детей) является 

медико-социальным учреж-

дением, предназначенным для 

постоянного проживания 

престарелых и инвалидов, 

нуждающихся в уходе, 

бытовом и медицинском 

обслуживании. 
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96.   ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 

MAIN  INDICATORS  OF  PUBLIC   HEALTH 

 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
   (տարեվերջին)                                                                                                       

   (end of year)                                                                                                                                                        (на конец года) 

 2015 2016 2017 2018 2019  

Բոլոր մասնագիտու-

թյունների բժիշկների 

թվաքանակը,  

Number of physicians of all 

specialities,  

  

 

  

Численность врачей 

всех специальностей 

     ընդամենը, մարդ 

 Total, persons 374 352 355 361 365 Всего, человек 

 10 000 բնակչի հաշվով 

 per  10 000population 25.7 24.2 24.2 24.5 24.6 

на 10 000 

населения 

Միջին բժշկական անձ-

նակազմի թվաքանակը 

Number of paramedical 

personnel 
   

 

 

Численность среднего 

медицинского 

персонала 

 ընդամենը, մարդ 

 total, persons 
1353 1364 1370 1393 1410 

всего, человек 

 10 000 բնակչի հաշվով 

 per 10 000 population 
93.4 93.6 93.5 94.4 95.0 

на 10 000 

населения 

Հիվանդանոցային 

հիմնարկների թիվը, 

միավոր 

Number of hospitals, unit 

21 21 21 21 19 
Число больничных 

учреждений, единиц 

Հիվանդանոցային 

մահճակալների թիվը  

Number of hospital beds     

 

 
Число больничных 

коек 

 ընդամենը, միավոր 

 Total, unit 
690 690 690 693 718 

всего, единиц 

 10 000 բնակչի հաշվով 

 per 10 000 population 
47.6 47.4 47.1 47.0 48.4 

на 10 000 

населения 

Բնակչությանը բուժարա-

րապոլիկլինիկական 

օգնություն ցույց տվող 

բժշկական հիմնարկների 

թիվը, միավոր 

Number of medical 

institutions rendering out-

patient and dispensary aid to 

population, unit 26 26 26 26 26 

Число врачебных 

учреждений, 

оказывающих 

амбулаторно-

поликлиническую 

помощь населению, 

единиц 
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 2015 2016 2017 2018 2019  

Մահճակալների թիվը հղի 

կանանց և ծննդկանների 

համար, միավոր 

Number of beds for pregnant 

women and women in 

childbirth, unit 112 112 112 112 91 

Число коек для 

беременных женщин и 

рожениц, единиц 

Մահճակալների թիվը 

հիվանդ երեխաների 

համար 

Number of hospital beds for 

sick children 
     

Число коек для 

больных детей 

 ընդամենը, միավոր 

 Total, unit 101 101 101 101 112 всего, единиц  

 10 000 երեխայի    

հաշվով 

 per 10 000 children 27.9 27.6 27.5 27.4 30.4 на 10 000 населения 

 

 

97. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

MORBIDITY  OF  POPULATION 
ÇÀÁÎËÅÂÀÅÌÎÑÒÜ ÍÀÑÅËÅÍÈß 

 
 

    (ըստ հիվանդությունների խմբերի,մարդ)  

   (by diseases groups, persons)                                                                                            (по группам болезней, человек) 

 2015 2016 2017 2018 2019  

Առաջին անգամ 

բացահայտված 

ախտորոշումով 

գրանցված 

հիվանդացությունների 

թիվը, ընդամենը 

Number of registered 

diseases with the  

diagnosis set for the first 

time , total 

69214 74585 70922 62777 63831 Число зарегистри-

рованных 

заболеваний  с 

впервые 

установленным 

диагнозом -всего 

  դրանցից՝ 

  of which: 
 

 

 

  

из них: 

տարափոխիկ և 

մակաբույծ  

հիվանդություններ 

infection and parasitic   

diseases 5240 3161 3584 2992 2562 

инфекционные и 

паразитарные 

болезни 

 նորագոյացություն  

ներ 

 neoplasms 1115 1137 1022 1832 1822 новообразования 
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էնդոկրինային 

համակարգի 

հիվանդություններ, 

սնուցման խախտում-

ներ, նյութափոխա-

նակության և 

իմունիտետային 

խանգարումներ 

diseases of the 

endocrine system, 

digestion disorders, 

disorders of  

metabolism and 

immunity 942 974 1000 804 605 

болезни 

эндокринной 

системы, 

расстройства 

пищеварительного 

тракта, нарушение 

обмена веществ и 

иммунитета 

արյան և 

արյունաստեղծ 

օրգանների 

հիվանդություններ 

blood diseases and 

other hematogenic  

disturbances 396 588 635 578 619 

болезни крови и 

кроветворных 

органов 

 հոգեկան 

խանգարումներ 

 psychic disfunctions  88 97 77 116 123 

психические 

расстройства 

նյարդային 

համակարգի և 

զգայական 

օրգանների 

հիվանդություններ 

nervous system 

disorders and organs 

of senses diseases 
1719 1725 2299 1850 2025 

болезни нервной 

системы и   

органов чувств 

 արյան 

շրջանառության  

համակարգի 

 հիվանդություններ 

 blood circulation 

diseases 3016 2190 2419 1755 2029 

болезни системы 

кровообращения 

 շնչառական 

օրգանների 

հիվանդություններ 

 respiratory  organs 

diseases 31967 44130 33180 31833 30766 

болезни органов 

дыхания 

մարսողական 

օրգանների 

հիվանդություններ 

digestive organs  

disorders 3021 2835 3048 2333 2866 

болезни органов 

пищеварения 

միզասեռական 

համակարգի 

հիվանդություններ 

urogenital diseases 3543 2347 2938 2567 3311 

болезни 

мочеполовой 

системы 
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 հղիության, ծննդա-

բերությունների և 

հետծննդյան 

ժամանակաշրջանի 

բարդություններ 

 complication of 

pregnancy, child-birth 

and post-natal  period 155 193 228 238 89 

осложнения 

беременности, 

родов и 

послеродового 

периода 

մաշկային և ենթա-

մաշկային բջջանքի 

հիվանդություններ 

skin infection and 

under skin fat  diseases 3707 4503 6056 4196 3578 

болезни кожи и 

подкожной   

клетчатки 

ոսկրամկանային 

համակարգի և 

շարակցական 

հյուսվածքների 

հիվանդություններ 

osteo-muscular and 

connective tissue 

disorders 3543 3429 4176 2003 2600 

болезни костно-

мышечной 

системы и 

соединительной 

ткани 

բնածին շեղումներ 

(զարգացման 

արատներ) 

congenital anomalies 

(developmental 

defects) 294 246 273 298 250 

врожденные 

аномалии (пороки 

развития) 

պերինատալ 

շրջանում 

առաջացող 

առանձին վիճակներ 

separate states 

occuring in perinatal 

period  78 46 93 106 66 

отдельные 

состояния, 

возникающие в 

перинатальный 

период 

վնասվածքներ և 

թունավորումներ 

injuries and poisonings 6170 5970 6666 5653 6050 

 

травмы и 

отравления 

Դեպքերի թիվը  

100 000  

բնակչի հաշվով 

Number of cases per 

population 100 000      

Число случаев 

на 100 000 

человек 

населения 
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Առաջին անգամ 

բացահայտված 

ախտորոշումով 

գրանցված 

հիվանդացությունների 

թիվը, ընդամենը 

Number of registered 

diseases with the  

diagnosis set for the first 

time,  total 47766.7 51190.8 48377.9 42554.9 43010.8 

Число зарегистри-

рованных 

заболеваний 

впервые 

установленным 

диагнозом – всего 

  դրանցից՝ 

  of which:  

 

   

из них: 

 տարափոխիկ և 

մակաբույծ 

հիվանդություններ 

infection and parasitic   

diseases 3616.3 2169.5 2444.7 2028.2 1726.3 

инфекционные и 

паразитарные 

болезни 

  նորագոյացություն-

ներ 

  neoplasms 769.5 780.4 697.1 1241.9 1227.7 новообразования 

էնդոկրինային 

համակարգի 

հիվանդություններ, 

սնուցման խախտում-

ներ, նյութափոխա-

նակության և 

իմունիտետային 

խանգարումներ 

diseases of the 

endocrine system, 

digestion disorders, 

disorders of  

metabolism and 

immunity 650.1 668.5 682.1 545.0 407.7 

болезни 

эндокринной 

системы, расстрой-

ства пищевари-

тельного тракта, 

нарушение обмена 

веществ и 

иммунитета 

արյան և 

արյունաստեղծ   

օրգանների 

հիվանդություններ 

blood diseases and 

other hematogenic  

disturbances 273.3 403.6 433.2 391.8 417.1 

болезни крови и 

кроветворных 

органов 

 հոգեկան 

խանգարումներ 

 psychic disfunctions  60.7 66.6 52.5 78.6 82.9 

психические 

расстройства 

նյարդային 

համակարգի և 

զգայական 

օրգանների  

հիվանդություններ 

nervous system 

disorders and organs 

of senses diseases 1186.3 1183.9 1568.2 1254.1 1364.5 

болезни нервной 

системы и органов 

чувств 
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 արյան 

շրջանառության  

համակարգի 

հիվանդու- 

 թյուններ 

blood circulation 

diseases 2081.4 1503.1 1650.1 1189.7 1367.2 

болезни системы 

кровообращения 

 շնչառական 

օրգանների 

հիվանդություններ 

 respiratory  organs 

diseases 22061.4 30288.3 22633.0 21578.8 20730.8 

болезни органов 

дыхания 

մարսողական 

օրգանների  

հիվանդություններ 
digestive organs  

disorders 2084.9 1945.8 2079.1 1581.5 1931.2 

болезни органов 

пищеварения 

միզասեռական 

համակարգի 

հիվանդություններ 

urogenital diseases 2445.1 1610.8 2004.1 1740.1 2231.0 

болезни мочепо-

ловой системы 

 հղիության, 

ծննդաբերությունների 

և հետծննդյան 

ժամանակաշրջանի 

 բարդություններ 

 complication of 

pregnancy, child-birth 

and post-natal period 107.0 132.5 155.5 161.3 60.0 

осложнения бе-

ременности, родов 

и послеродового 

периода 

մաշկային և 

ենթամաշկային 

բջջանքի 

հիվանդություններ 

skin infection and 

under skin fat  diseases 2558.3 3090.6 4131.0 2844.4 2410.9 

болезни кожи и 

подкожной 

клечатки ՍսպՑփՈՑՍՌ 

ոսկրամկանային 

համակարգի և 

շարակցական 

հյուսվածքների 

հիվանդություններ 

osteomuscular and 

connective tissue 

disorders 2445.1 2353.5 2848.6 1357.8 1751.9 

болезни костно-

мышечной 

системы и 

соединительной 

ткани 

բնածին շեղումներ 

(զարգացման 

արատներ) 

congenital anomalies 

(developmental 

defects) 202.9 168.8 186.2 202.0 168.5 

врожденные ано-

малии (пороки 

развития) 
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պերինատալ 

շրջանում 

առաջացող 

առանձին վիճակներ 

separate states 

occuring in perinatal 

period   53.8 31.6 63.4 71.9 44.5 

 

отдельные со-

стояния, 

возникающие в 

перинатальный 

период 

վնասվածքներ և 

թունավորումներ 

injuries and poisonings 4258.1 4097.5 4547.1 3832.0 4076.6 

 

травмы и отрав-

ления 
    

 

 

98.   ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆ  ԱՌԱՆՁԻՆ  ՏԱՐԱՓՈԽԻԿ 

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ 

MORBIDITY  OF  POPULATION  CAUSED  BY  SELECTED  INFECTIOUS  DISEASES 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ИНФЕКЦИОННЫМИ 

БОЛЕЗНЯМИ 
    (մարդ)  

   (persons)                                                                                                                                                               (человек) 

 2015 2016 2017 2018 2019  

Դեպքերի թիվը 

Number of cases 

     Սուր աղիքային 

     վարակներ 

Acute intestinal infectious 1673 407 320 369 416 

Число случаев  

Oстрые              

кишечные       

инфекции  

Որովայնային տիֆ և 

պարատիֆեր A, B, C 

Typhoid fever and 

paratyphoid fever A, B, C  - - - - - 

Брюшной тиф и 

паратифы А,В,С 

Սալմոնելոզային 

վարակներ 

Salmonella infectious 

2 3 5 5 39 Сальмонеллезные 

инфекции 

Վիրուսային 

hեպատիտներ 

Virus hepatitis 

7 6 1 - 4 Вирусный гепатит   

Գրիպ և շնչուղիների սուր 

վարակներ, հազ. 

Influenza and acute 

respiratory infections, thsd. 

21574 37480 19431 21921 19706 Грипп и острые 

инфекции 

дыхательных 

путей, тыс. 

Քութեշ  

Scarlet fever 

249 112 328 201 114 Скарлатина 

Սուր պոլիոմիելիտ 

Acute poliomyelitis  

- - - - -   Полиомиелит     

острый 

Կարմրուկ 

Measles 

- - - 1 1 

  Корь 

Տուլարեմիա 

Tularemia 

2 - 3 4 - Туларемия 
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 2015 2016 2017 2018 2019  

Դեպքերի թիվը 100 000  

բնակչի հաշվով  

Number of cases per 

population 100 000 

     Число случаев 

на 100 000 

человек 

населения 

Սուր աղիքային 

վարակներ 

Acute intestinal infectious 

1154.6 279.3 218.3 250.1 280.0 

Острые кишечные  

 инфекции 

Որովայնային տիֆ և 

պարատիֆեր A, B, C 

Typhoid fever and 

paratyphoid fever A, B, C  

- - - - - Брюшной тиф и     

паратифы А,В,С 

Սալմոնելոզային 

վարակներ 

Salmonella infectious 

1.4 2.1 3.4 3.4 26.3 Сальмонеллезные 

инфекции 

Վիրուսային 

հեպատիտներ 

Virus hepatitis 

4.8 4.1 0.7 - 2.7 Вирусный гепатит   

Գրիպ և շնչուղիների սուր 

վարակներ, հազ. 

Influenza and acute 

respiratory infections, thsd. 

14888.9 25724.1 13254.4 14859.7 13278.3 Грипп и острые 

инфекции 

дыхательных 

путей, тыс. 

Քութեշ 

Scarlet fever 

171.8 76.9 223.7 136.3 76.8 Скарлатина 

Դիֆթերիա 

Diphtheria 

- - - - - Дифтерия 

Կապույտ հազ 

Whooping cough 

- - - - - Коклюш 

Տուլարեմիա 

Tularemia 

1.4 - 2.0 2.7 - Туларемия 

Սուր պոլիոմիելիտ 

Acute poliomyelitis  

- - - - - Полиомиелит 

острый 

Կարմրուկ 

Measles 

- - - 0.7 0.7 Корь 

99.ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆ  ԱԼԿՈՀՈԼԻԶՄՈՎ ԵՎ                  

ԹՄՐԱՄՈԼՈՒԹՅԱՄԲ 

MORBIDITY OF POPULATION CAUSED BY ALCOHOLISM AND DRUG  

ADDICTION 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ АЛКОГОЛИЗМОМ И НАРКОМАНИЕЙ 

 2015 2016 2017 2018 2019  
Առաջին անգամ 
բացահայտված 
ախտորոշումով 
գրանցված հիվանդ-
ների թվաքանակը, 
ընդամենը, մարդ 
Number of registered 
diseases with the 
diagnosis set for the 12 10 16 14 12 

Численность 
зарегистриро-
ванных 
заболеваний 
впервые 
установленным 
диагнозом – всего, 
человек 
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 2015 2016 2017 2018 2019  
first time total,persons 

100 000 բնակչի 
հաշվով 
number of cases per 
100 000 population  8.3 6.9 10.9 9.5 8.1 

Число         случаев 
на 100 000 человек 
населения 

այդ թվում` 
of  which  

 
   

в том числе: 

հարբեցողություն և 
հարբեցողային 
պսիխոզ 
alcoholizm and  
alcoholizm psychosis 12 9 13 14 12 

алкоголизм и 
алкогольный 
психоз  

100 000 բնակչի 
հաշվով 
numberof cases per 
 100 000 population  8.3 6.2 8.9 9.5 8.1 

число случаев 
на 100 000 
населения  

թմրամոլություն 
drug  addicton - 1 3 - - наркомания 

100 000 բնակչի 
հաշվով 
number of cases per 
 100 000 population - 0.7 2.0 - - 

число случаев 
на 100 000 
населения 

թունամոլություն 
toxicomania - - - - - Токсикомания 

100 000 բնակչի 
հաշվով 
number of cases per 
100 000 population - - - - - 

число случаев 
на 100 000 
населения 

100.  ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆ  ԱԿՏԻՎ ԹՈՔԱԽՏՈՎ 

MORBIDITY  OF  POPULATION CAUSED BY  AKTIVE TUBERCUOSIS  
    ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ АКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

  2015 2016 2017 2018 2019  
 Առաջին անգամ բացահայտված 
ախտորոշումով գրանցված 
հիվանդների թվաքանակը 
Number of sick persons with the 
diagnosis set for the first time 

     

Численность 
зарегистрированных 
больных впервые 
установленным 
диагнозом: 

ընդամենը, մարդ 
total, person  23 24 26 23 19 всего, человек 
100 000 բնակչի հաշվով 

per 100 000 population 15.9 16.5 17.7 15.6 12.9 
на 100 000 
населения 

101. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ  ՉԱՐՈՐԱԿ  

ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ 

MORBIDITY  OF  POPULATION CAUSED BY  MALIGNANT NEOPLASMS     
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ  НОВООБРАЗОВАНИЯМИ 
 2015 2016 2017 2018 2019  

Առաջին անգամ 
բացահայտված 
ախտորոշումով գրանցված 
հիվանդների թվաքանակը 
Number of sick persons with 
the diagnosis set for the first 
time 

     
Численность 

зарегистриро-

ванных больных 

впервые установ-

ленным 

диагнозом: 
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 2015 2016 2017 2018 2019  
ընդամենը, մարդ 
total, person  303 337 308 348 345 всего, человек 
100 000 բնակչի հաշվով 
per 100 000 population 209.1 231.3 210.1 235.9 232.5 

на 100 000     

населения 

Բուժպրոֆիլակտիկ 

հիմնարկներում 

հաշվառման կանգնած 

հիվանդների թվաքանակը      

Number of patients under 

surveillance of disease 

prevention institutions 

     Численность 

больных, сос-

тоящих на учете в 

лечебно-

профилактических 

учреждениях 

ընդամենը, մարդ 
total, person 1807 1948 2021 2196 2277 всего, человек 
100 000 բնակչի հաշվով 
per 100 000 population 1247.1 1337.0 1378.6 1488.8 1534.4 

на 100 000 

населения 

102.ԱԲՈՐՏՆԵՐ 

    ABORTIONS  
                                                        АБОРТЫ 

 2015 2016 2017 2018 2019  

Աբորտների քանակը, 

ընդամենը 

 Number of abortions-

total 833 776 650 658 644 Число абортов-всего 

Ֆերտիլային տարիքի  

(15-49 տարեկան) 1000 

կնոջ հաշվով 

per 1000 women at fertile 

age (15-49 years old) 23.7 22.0 18.2 18.4 17.9 

На 1000 женщин 

фертильного возраста 

(15-49 лет) 

100 կենդանածին և 

մեռելածինների 

հաշվով 

per 100 live births and 

stillbirths 32.2 31.3 27.6 28.2 30.2 

На 100 родившихся 

живыми и мертвыми 
      

103. ԱԲՈՐՏՆԵՐՆ  ԸՍՏ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅԱՆ 

ABORTIONS BY AGE GROUPS 
      АБОРТЫ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 

 2015 2016 2017 2018 2019  
Աբորտների 

քանակը,ընդամենը 

 Number of abortions-total 833 776 650 658 644 

Число абортов-всего 

Աբորտների քանակը 

կանանց մոտ, ըստ 

տարիքի, տարեկան 

 Number of abortions  

at the age, years 

 

 

   
Число абортов  в 

возрасте , лет 

15-19 2 3 3 2 3 15-19 

20-34 502 458 410 442 445 20-34 

35 և բարձր 

35 and older 329 315 237 214 196 35 лет и старше 
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104.ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԵՆԵՐԱԿԱՆ  

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ԸՍՏ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԽՄԲԵՐԻ  

MORBIDITY OF POPULATION WITH VENEREAL DISEASES BY AGE GROUPS 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ВЕНЕРИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ ПО 

ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 

 2015 2016 2017 2018 2019  
Առաջին անգամ բացա-

հայտված սիֆիլիսի ախ-

տորոշումով գրանցված 

հիվանդների թվաքանա-

կը, մարդ 

Number of new patients 

with the syphilis diagnosis 

set for the first time, 

person: 1 3 - 3 6 

Численность 

зарегистрированных 

больных сифилисом  

впервые установленным 

диагнозом, человек: 

 

տղամարդ 

males - 2 - - 2         мужчины 

կին  

females 1 1 - 3 4         женщины 

այդ թվում` ըստ տարիքի,       

տարեկան 

of which at the age, 

years: 

 

  

  

в том числе в возрасте, 

лет: 

 

 

  0-14      0-14  

տղամարդ 

males - - - - - мужчины 

կին  

females 1 - - - -   женщины 

15-17      15-17 

տղամարդ 

males - - - - - мужчины  

կին  

females - - - - -             женщины 

18-19                    18-19 

տղամարդ 

males 
- - - - 

- 

          мужчины  

 

 

կին  

females - - - - -             женщины 

20-29                   20-29 

տղամարդ 

males - - - - -             мужчины  

կին  

females - - - - -             женщины 

30-39                   30-39 

տղամարդ 

males - - - - 1           мужчины   

կին  

females - - - 2 -             женщины 

40 և ավելի 

40 and older - 3 
- - 

 40 и старше  

տղամարդ - 2 - - 1           мужчины   
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 2015 2016 2017 2018 2019  
males 

կին  

females - 1 - 1 4             женщины 
Առաջին անգամ 

բացահայտված հոնոկո-

կային վարակի ախտո-

րոշումով գրանցված հի-

վանդների թվաքանակը 

Number of new patients with 

the gonorrhoea diagnosis set 

for the first time: 22 16 3 3 2 

Численность 

зарегистрированных 

больных гонококой 

впервые 

установленным 

диагнозом:  

 

տղամարդ 

males 21 15 3 2 2           мужчины   

կին  

females 1 1 - 1 -             женщины 

այդ թվում` ըստ 

տարիքի, տարեկան 

of which at the age, years: 

  0-14  

 

   

в том числе в возрасте, 

лет: 

 
 0-14  

տղամարդ 

males - - - - -           мужчины   

կին  

females - - - - -             женщины 

15-17      15-17 

տղամարդ 

males - - - - - мужчины  

կին  

females - - - - -             женщины 

18-19    -                18-19 

տղամարդ 

males 2 1 -  1          мужчины  

կին  

females - - - - -             женщины 

20-29                   20-29 

տղամարդ 

males 8 8 2 - 1             мужчины  

կին  

females - - - 1 -             женщины 

30-39                   30-39 

տղամարդ 

males 10 4 - 1 -           мужчины   

կին  

females - - - - -             женщины 

40 և ավելի 

40 and older              40 и старше  

տղամարդ 

males 1 1 1 1 -           мужчины   

կին  

females 1 - - - -             женщины 
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105. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՈԳԵԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐՈՎ 

MORBIDITY  OF  POPULATION  CAUSED BY PSYCHIC DISFUNCTIONS 
   ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ  НАСЕЛЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 

 2015 2016 2017 2018 2019  

Առաջին անգամ 

բացահայտված 

ախտորոշումով գրանցված 

հիվանդների թվաքանակը 

Number of sick persons with 

the diagnosis set for the first 

time: 

ընդամենը, մարդ 

Total, persons 54 55# 57 68 71 

Численность 

зарегистрированных 

больных впервые 

установленным 

диагнозом 

всего, человек: 

10 000 բնակչի հաշվով 

per 10 000 population 3.7 3.8# 3.9 4.6 4.8 

 

На 10 000 населения 

այդ թվում` ըստ տարիքի, 

տարեկան 

of which at the age, years: 

 0-14 - - - 
- 

1 

в том числе в возрасте, 

лет: 

      

      0-14 

15-17 - - - - 1 15-17 

18-19 16 19 17 13 26 18-19 

20-59 36 44 40 53 35 20-59 

60 և ավելի 

60 and older 2 2 - 2 8 

 

60 и старше 

106.  ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆԸ ՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ  
STOMATOLOGICAL AID  RENDERED TO POPULATION 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ 

 
 2015 2016 2017 2018 2019  

Ինքնուրույն գործող պետա-

կան ստոմատոլոգիական 

պոլիկլինիկաների թիվը, 

միավոր 

Number of independent state 

stomatological  out-patients’ 

clinics , unit - - - - - 

Число самостоя- 

тельных государ-

ственных стома-

тологических 

поликлиник, единиц 

Ստոմատոլոգիական 

բաժանմունքներ ունեցող 

պետական հիմնարկների 

թիվը, միավոր 

Number of establishments 

with stomatological state  

departments (rooms), unit 2 2 2 2 1 

Число государственных 

учреждений, имеющих 

стоматологические 

отделения (кабинеты), 

единиц 
 

 

 

 

 

107.  ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄԸ ՇՏԱՊ ԲՈՒԺՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ 
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AMBULANCE  SERVICES  RENDERED  TO  POPULATION 

   ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ 
 2015 2016 2017 2018 2019  
Շտապ բուժօգնության 
կայանների (բաժանմունք-
ների) թիվը, միավոր 
Number of ambulance service 
stations (sections), unit 8 8 8 8 9 

Число станций 
(отделений) скорой 
медицинской помощи, 
единиц 

Անձանց թվաքանակը, որոնց 
ցույց է տրվել օգնություն 
ամբուլատոր կարգով 
կանչերի ընթացքում 
Number of persons who received 
medical aid (out-patient  and 
ambulance services)      

Число лиц, которым 
оказана помощь 
амбулаторно  при 
выездах 

 ընդամենը, հազ. մարդ 
 total, thsd. persons 21.0 20.4 19.7 21.0 21.3 

всего, тыс. человек 

 1000 բնակչի հաշվով 

 per population 1 000 144.9 140.0 134.7 142.3 143.5 
на 1000 населения 

108.  0-14 ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՍԱԿԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՊՐՈՖԻԼԱԿՏԻԿ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ  

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

RESULTS OF PROPHYLACTIC EXAMINATION OF CHILDREN AT THE AGE OF 0-14 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 0-14 ЛЕТ 
  2015 2016 2017 2018 2019  
Ստուգվել են երեխաներ, 
ընդամենը,մարդ 
Number of children examined-
total,persons 31566 26820 31476 31816 33062 

Осмотрено детей-
всего, человек 

բացահայտվել են 
detected 

 
    

выявлено 

թույլ լսողությամբ 
with reduction of hearing 
acuity 

 

    
с понижением 
остроты слуха,% 

ընդամենը 
total 57 58 56 48 49 всего 

ստուգվածների 
թվաքանակից,% 
as % of total number of  
examined children 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 

от числа 
осмотренных,% 

թույլ տեսողությամբ 
with reduction of vision acuty 

 
    

с понижением 
остроты зрения: 

ընդամենը 
total 541 552 537 609 772 всего 

ստուգվածների 
թվաքանակից,% 
as % of total number of 
examined children 1.7 2.1 1.7 1.9 2.3 

от числа 
осмотренных,% 

խոսակցական 
թերություններով  
with defects of speech 

 

    с дефектами речи: 

ընդամենը 
total 398 486 499 490 551 всего 

ստուգվածների 
թվաքանակից, % 
from % of total number of 
examined children 1.3 1.8 1.6 1.5 1.7 

от числа 
осмотренных,% 
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  2015 2016 2017 2018 2019  
ողնաշարի ծռումով 
with scoliosis  

  
   Со сколиозом: 

ընդամենը 
total 60 54 74 36 47 всего 

ստուգվածների 
թվաքանակից,% 
as  % of total number of 
children examined 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 

от числа 
осмотренных,% 

կեցվածքի խախտումներով 
With disturbance of bearing: 

 
    с нарушением осанки: 

ընդամենը 
total 149 179 183 128 124 всего 

ստուգվածների 
թվաքանակից, % 
as % of total number of 
children  examined 0.5 0.7 0.6 0.4 0.4 

от числа 
осмотренных,% 

  

109. 0-17 ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՍԱԿԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ 

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐԻ 

MORBIDITY  OF  CHILDREN  AT  THE  AGE  OF  0-17  YEARS  OLD  BY  MAIN  DISEASES  

GROUPS  

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 0-17 ЛЕТ ПО ОСНОВНЫМ ГРУППАМ      

БОЛЕЗНЕЙ 
    (մարդ)  

   (persons)                                                                                                                                                               (человек) 

  2015 2016 2017 2018 2019  

Առաջին անգամ բացա-
հայտված ախտորոշումով 
գրանցված հիվանդացու-
թյունների թիվը, ընդամենը 
Number of diseases with the 
diagnosis set for the first time, 
total 34363 41717 33308 33210 31980 

Число заболеваний  
впервые 
установленным 
диагнозом -всего 

  դրանցից՝ 

  of which:      

из них: 

տարափոխիկ և մակա-
բույծ հիվանդություններ 

infection and parasitic 
diseases 4412 2593 2694 2231 2236 

инфекционные и 

паразитарные 

նորագոյացություններ 

neoplasms 23 20 27 39 25 новообразования 

էնդոկրինային համա-
կարգի հիվանդու-
թյուններ, սնուցման 
խախտումներ, նյութա-
փոխանակության  և 
իմունիտետային 
խանգարումներ 
diseases of the endocrine 
system, digestion disorders, 
disorders of  metabolism 
and immunity 365 363 369 190 346 

болезни 
эндокринной 
системы, 
расстройства 
пищеварительного 
тракта, нарушение 
обмена веществ и 
иммунитета 
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  2015 2016 2017 2018 2019  

արյան և արյունաստեղծ 
օրգանների  
հիվանդություններ 

blood diseases and other 
hematogenic  disturbances 169 340 498 287 94 

болезни крови и 
кроветворныx 

органов 

նյարդային համակարգի և 
զգայական օրգանների 
հիվանդություններ 

   nervous system disorders   
and organs of senses diseases 

135 103 189 107 114 болезни нервной 

системы и органов 

чувств 

արյան շրջանառության 
համակարգի 
հիվանդություններ 

 blood circulation diseases 

142 188 87 34 31 

болезни системы 

кровообращения 

շնչառական օրգանների 
հիվանդություններ 
respiratory organs diseases 22188 31530 22524 22964 21879 

болезни органов 

дыхания 

մարսողական  
օրգանների 
հիվանդություններ 

digestive organs disorders 1480 1335 1340 1350 1467 

болезни органов 

пищеварения 

միզասեռական 
օրգանների 
հիվանդություններ 
urogenital diseases 303 293 287 298 289 

болезни 

мочеполовой 

системы 

մաշկային և 
ենթամաշկային բջջանքի 
հիվանդություններ 

skin infection and under 
skin fat diseases 1471 1726 1999 1634 1347 

болезни кожи и 
подкожной 
клетчатки 

ոսկրամկանային 
համակարգի և 
շարակցական 
հյուսվածքների 
հիվանդություններ 
osteo-muscular and 
connective tissue disorders 153 179 174 201 198 

болезни костно-
мышечной 
системы и 
соединительной 
ткани 

բնածին շեղումներ 
(զարգացման արատներ) 
congenital anomalies 
(developmental defects) 294# 246# 271# 295 250 

врожденные 
аномалии (пороки 
развития) 

վնասվածքներ և 
թունավորումներ 
injuries and poisonings 2017 1925 1836 2092 2324 

травмы и 
отравления 

Հիվանդությունների թիվը 

 10 000 երեխայի հաշվով, 
ընդամենը 

Number of diseases per  

10  000 children,  total 8047.5# 9679.1# 7701.6 7651.4 7359.3 

Число  заболеваний 
на 10 000 детей-  
всего 

  դրանցից՝ 

  of which:      из них: 
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տարափոխիկ և մակաբույծ 
հիվանդություններ 

infection and parasitic diseases 1033.3 601.6 622.9 514.0 514.6 

инфекционные и 
паразитарные  

болезни 

նորագոյացություններ 

neoplasms 5.4 4.6 6.2 9.0 5.8 новообразования 

էնդոկրինային համա-
կարգի հիվանդություններ, 
սնուցման խախտումներ, 
նյութափոխանակության  և 
իմունիտետային 
խանգարումներ 
diseases of the endocrine 
system, digestion disorders, 
disorders of  metabolism 
and immunity 85.5 84.2 85.3 43.8 79.6 

болезни 
эндокринной 
системы, 
расстройства 
пищеварительного 
тракта, нарушение 
обмена веществ и 
иммунитета 

արյան և արյունաստեղծ 
օրգանների  հիվանդու-
թյուններ 

blood diseases and other 
hematogenic  disturbances 39.6 78.9 115.1 66.1 21.6 

болезни крови и 
кроветворныx 

органов 

նյարդային համակարգի և 
զգայական օրգանների 
հիվանդություններ 

   nervous system disorders   
and organs of senses diseases 31.6 23.9 43.7 24.7 26.2 

болезни нервной 

системы и органов 

чувств 

արյան շրջանառության 
համակարգի 
հիվանդություններ 

blood circulation diseases 33.3 43.6 20.1 7.8 7.1 

болезни системы 

кровообращения 

շնչառական օրգանների 
հիվանդություններ 
respiratory organs diseases 5196.3 7315.5 5208.1 5290.5 5034.9 

болезни органов 

дыхания 

մարսողական  
օրգանների 
հիվանդություններ 

digestive organs disorders 346.6 309.7 309.8 311.0 337.6 

болезни органов 

пищеварения 

միզասեռական 
օրգանների 
հիվանդություններ 
urogenital diseases 71.0 68.0 66.4 68.7 66.5 

болезни 

мочеполовой 

системы 

մաշկային և ենթամաշ-
կային բջջանքի 
հիվանդություններ 

skin infection and under 
skin fat diseases 344.5 400.5 462.2 376.5 310.0 

болезни кожи и 
подкожной 
клетчатки 

ոսկրամկանային 
համակարգի և 
շարակցական 
հյուսվածքների 
հիվանդություններ 
osteo-muscular and 
connective tissue disorders 35.8 41.5 40.2 46.3 45.6 

болезни 
костномышечной 
системы и 
соединительной 
ткани 
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բնածին շեղումներ 
(զարգացման արատներ) 
congenital anomalies 
(developmental defects) 67.6# 57.2# 62.7# 68.0 57.5 

врожденные 
аномалии (пороки 
развития) 

վնասվածքներ և 
թունավորումներ 
injures and poisonings 472.4 446.6 424.5 482.0 534.8 травмы и отравления 

       

110.  ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԺԻՇԿՆԵՐՈՎ ԸՍՏ ԱՌԱՆՁԻՆ 

      ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

PROVISION  OF  POPULATION  WITH  PHYSICIANS  BY  SPECIALITIES 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ВРАЧАМИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ  СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 
    (մարդ)  

   (persons)                                                                                                                                                               (человек) 

  2015 2016 2017 2018 2019  

Ընդամենը բժիշկներ, մարդ  

Total of physicians, persons  374 352 355 361 365 Всего врачей, человек 

նրանցից ՝ 

of which      из них: 

 թերապևտներ 

 therapeutics 42 39 44 39 39 терапевтов 

 վիրաբույժներ 

 surgeons 20 20 23 20 16 хирургов 

մանկաբարձ գինեկոլոգներ* 

midwife-gynecologists* 32 29 26 25 26 акушеров-гинекологов* 

    մանկաբույժներ 

     pediatrists 30 33 31 32 31 педиатров 

ակնաբույժներ 

ophthalmologists 8 7 6 7 7 офтальмологов  

օտոլարինգոլոգներ 

otholaryngologists 5 5 5 5 5 отоларингологов 

     նյարդաբաններ 

neuropathologists 13 12 14 13 12 невропатологов 

հոգեբույժներ և   հոգեբույժ- 

նարկոլոգներ 

psychiatrist and  psychiatrist-experts in  

narcology 4 4 4 4 4 

психиатров и психиатров- 

наркологов 

     ֆթիզիատորներ 

phthisiatricians 2 4 4 4 4 фтизиатров 

մաշկավեներոլոգներ 

dermatologist-venerologists 6 6 6 6 6 дерматовенерологов 

ռենտգենոլոգներ և  

      ռադիոլոգներ 

roentgenologists and          radiologists 7 7 7 5 5 рентгенологов и радиологов 

բուժական ֆիզկուլտուրայի և  սպորտի 

բժիշկներ 

 physicians of medical physical  culture 

and sports - - - - - 

врачей по лечебной 

физкультуре и спорту 

Սանիտարա-հակահամաճարակային 

խմբի բժիշկներ 

 physicians of sanitary antiepidemic group 18 19 15 15 15 

врачей санитарно- 

противоэпидемической группы 
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ստոմատոլոգներ և ատամնաբույժներ 

stomatologists-dentists 88 90 91 91 91 стоматологов и зубных врачей 

10000 բնակչի հաշվով   ընդամենը 

բժիշկներ 

Physicians per10000 population,  total 25.8 24.2 24.0 24.5 24.6 На 10000 населения-всего врачей 

նրանցից ՝ 

of which    
 

         из них: 

  թերապևտներ 

  therapeutists 2.9 2.7 3.0 2.6 2.6 терапевтов 

  վիրաբույժներ 

 surgeons 1.4 1.4 1.6 1.4 1.1 хирургов 

 մանկաբարձ-գինեկոլոգներ* 

 midwife-gynecologists* 4.3 3.9 3.5 3.3 3.4    акушеров-гинекологов* 

 մանկաբույժներ 

 pediatrists 8.2 9.0 8.4 8.7 8.4 педиатров 

 ակնաբույժներ 

 ophthalmologists 0.6 0.5 0.4 0.5 0.5 офтальмологов 

 օտոլարինգոլոգներ 

 otholaringologists 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 отоларингологов 

 նյարդաբաններ 

 neuropathologists 0.9 0.8 1.0 0.9 0.8 невропатологов  

 հոգեբույժներ և     հոգեբույժ-   

նարկոլոգներ 

psychiatrist and psychiatrist-experts in 

narcology 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

психиатров и психиатров-

наркологов 

  ֆթիզիատորներ 

 phthisiatricians 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 фтизиатров 

 մաշկավեներոլոգներ 

 dermatologists-venerologists 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 дерматовенерологов 

 ռենտգենոլոգներ և  

  ռադիոլոգներ 

 roentgenologists and   radiologists 0.5 0.5 0.5 0.3 0.3 рентгенологов и радиологов 

բուժական ֆիզկուլտուրայի և   սպորտի 

բժիշկներ 

physicians of medical physical  culture and 

sports - - - - - 

врачей по лечебной 

физкультуре и спорту 

սանիտարա-հակահամաճարակային 

խմբի բժիշկներ 

physicians of sanitary-antiepidemic group 1.2 1.3 1.0 1.0 1.0 

врачей санитарно-

противоэпидемической 

группы 

ստոմատոլոգներ և ատամնաբույժներ 

stomatologists-dentists 6.1 6.2 6.2 6.2 6.1 стоматологов и зубных врачей 
    * Մանկաբարձ-գինեկոլոգները հաշվարկված են  10 000 կանանց, իսկ մանկաբույժները՝  0-14 տարեկան  10 000 

երեխաների հաշվով: 
  * Midwife-gynaelogists are calculated per 10 000 women; pediatrists are calculated per 10 000 children at the age of  0-14 . 
   *     Акушеры-гинекологи рассчитаны на 10 000 женщин; педиатры – на 10 000 детей в возрасте 0-14 лет. 
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111. ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՋԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ 

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄՈՎ  ԸՍՏ ԱՌԱՆՁԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

PROVISION  OF  POPULATION  WITH  MEDIUM-LEVEL  MEDICAL  PERSONNEL  BY  

SPECIALITIES 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ПО 

ОТДЕЛЬНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

 
   2015 2016 2017 2018 2019  
Ընդամենը միջին բժշկական անձնակազմը, 
մարդ 
Total medium-level medical personnel, persons 

1353 1364 1370 1393 1410 

Всего среднего 
медицинского  
персонала, человек 

 նրանցից՝ 
 of which:      

из них: 

մանկաբարձներ 
midwives 105 100 100 86 89 

акушеров  

բուժքույրեր 
sick nurses 1058 1012 1088 1077 1283 

медицинских сестер  

ռենտգենոլաբորանտներ 
radiologists-laboratory assistants 18 16 18 22 22 

рентгенолаборантов   

10000 բնակչի հաշվով ընդամենը միջին 
բժշկական անձնակազմը* 

Total medium-level medical personnel per 
population 10 000 93.4 93.6 93.5 94.4 95.0 

Всего среднего 
медицинского  
персонала на 10000 
населения 

 նրանցից՝ 
 of which:      

из них: 

մանկաբարձներ* 
midwives* 

7.2 6.9 13.3 11.4 11.7 акушеров* 

բուժքույրեր 
sick nurses 

73.0 69.5 74.2 73.1 86.5 медицинских сестер  

ռենտգենալաբորանտներ 
radiologists-laboratory assistants 

1.2 1.1 1.2 1.5 1.5 рентгенолаборантов 

* Մանկաբարձները   հաշվարկված   են  10 000  կանանց    հաշվով:                                                      
*  Midwives are calculated per 10 000 women. 

   * Акушеры рассчитаны на 10 000 женщин. 

 

112.  ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ  ԱՊԱՀՈՎՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ   

ՄԱՀՃԱԿԱԼՆԵՐՈՎ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՄԱՆ 

THE  PROVISION  OF  POPULATION  WITH  MEDICAL  BEDS  BY  SPECIALIZATION 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ БОЛЬНИЧНЫМИ КОЙКАМИ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
 

 

 2015 2016 2017 2018 2019  

Ընդամենը 

հիվանդանոցային 

մահճակալներ, միավոր  

Total medical beds, unit 690 690 690 693 718 

Всего больничных 

коек, единиц  

  դրանցից`  

  of which       из них: 

 թերապևտիկ 

 therapeutic 173 168 168 168 175 терапевтических 

 վիրաբուժական 

 surgical 113 125 125 125 126 хирургических 

 ուռուցքաբանական 

 oncologic 25 25 25 25 36 онкологических 
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 գինեկոլոգիական 

 gynaecologic 31 24 24 24 24 гинекологических 

 թոքախտային 

 tubercular 35 35 35 35 35 туберкулезных 

 վարակիչ 

 infectious 50 50 50 50 38 инфекционных 

 օֆտալմոլոգիական 

 ophtalmologic 10 10 10 10 10 офтальмологических 

օտոլարինգոլոգիական 

otolaryngologic 8 8 8 8 8 отоларингологических 

մաշկավեներական 

 dermatologic-venerologic 15 15 15 12 12 

дермато-

венерологических 

 հոգեբուժական և 

նարկոլոգիական 

 psychiatric and narcologic 40 40 40 40 40 

психиатрических и 

наркологических 

նյարդաբանական 

neurologic  15 15 15 15 15 неврологических 

հղի կանանց և 

ծննդկանների 

 for pregnants and women 

recently confined 84 91 91 91 91 

беременных женщин и 

рожениц 

10 000 բնակչի հաշվով 

ընդամենը հիվանդա-նոցային 

մահճակալներ 

Total medical beds per 

population   10 000  47.6 47.4 47.1 47.0 47.0 

Всего больничных 

коек  

на 10 000  населения 

 դրանցից ՝ 

 of which             из них: 

 թերապևտիկ 

 therapeutic 11.9 11.5 11.5 11.4 11.8 терапевтических 

 վիրաբուժական 

 surgical 7.8 8.6 8.5 8.5 8.5 хирургических 

 ուռուցքաբանական 

 oncologic 1.7# 1.7 1.7 1.7 2.4 онкологических 

 գինեկոլոգիական 

 gynaecologic 2.1 1.6 1.6 1.6 1.6 гинекологических 

 թոքախտային 

 tubercular 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 туберкулезных 

 վարակիչ 

 infectious 3.5 3.4 3.4 3.4 2.6 инфекционных   

 օֆտալմոլոգիական 

 ophtalmologic 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

  

офтальмологических    

օտոլարինգոլոգիական 

 otholaringologic 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 

отоларингологичес

ких   

մաշկավեներական 

 dermatologic-venerologic 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 

дермато-

венерологических 

 հոգեբուժական և 

նարկոլոգիական 

 psychiatric and narcologic 2.8 2.7 2.7 2.7 2.7 

психиатрических и 

наркологических 

նյարդաբանական 

neurologic  1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

неврологических 
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 հղի կանանց և 

ծննդկանների 

 for pregnants and women 

recently confined 11.3 12.2 12.2 12.1 12.0 

беременных женщин и 

рожениц 
*   Մահճակալները գինեկոլոգիական հիվանդների համար հաշվարկված են 10000 կանանց հաշվով, 

մահճակալները          հղի    կանանց և ծննդկանների համար՝  15-49 տարեկան 10000 կանանց հաշվով: 
   * The beds for gynaecologic diseased are calculated per 10 000 women; beds for pregnants and women recently confined –   

per    10 000 women at the age of 15-49 
     *  Койки для гинекологических больных рассчитаны на 10000 женщин; койки для беременных женщин и       

рожениц – на 10000 женщин в возрасте 15-49 лет. 

 
 

113.   ՄԱՀՃԱԿԱԼՆԵՐԻ ԹԻՎԸ ՀԻՎԱՆԴ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

NUMBER  OF  BEDS  FOR  SICK  CHILDREN 

ЧИСЛО КОЕК ДЛЯ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ 

 2015 2016 2017 2018 2019  

 Ընդամենը, միավոր 

 Total, unit 101 101 101 101 112 

Всего, единиц 

 10 000 երեխայի 
հաշվով 

 per 10 000 children 27.8 27.6 27.5 27.4 30.4 

на 10 000 детей 

          

 

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ  ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ 

DISABILITY  OF  POPULATION 

ИНВАЛИДНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

114.   ԱՌԱՋԻՆ  ԱՆԳԱՄ  ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ  ՃԱՆԱՉՎԱԾՆԵՐԻ  ԹՎԱՔԱՆԱԿՆ ԸՍՏ 

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐԻ 

NUMBER OF PERSONS RECOGNIZED  AS DISABLED FOR THE FIRST TIME 

BY    DISEASES GROUPS 

          ЧИСЛЕННОСТЬ ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ ПО ОСНОВНЫМ   

ГРУППАМ БОЛЕЗНЕЙ 
          (մարդ) 

        (persons)                                                                                                                   (человек)                                                                                               

 2015 2016 2017 2018 2019  

Ընդամենը 

Total 297 331 328 281 253 
Всего 

նրանցից` 

of which:  

 

   
из них: 

Տուբերկուլյոզ 

Tuberculosis 9 13 18 16 9 Туберкулез 

Չարորակ 

նորագոյացություններ 

   Malignant neoplasm 69 86 87 80 82 

Злокачественные 

новообразования 

Հոգեկան խանգարումներ 

Physchic  disorders 12 15 22 29 16 

Психические 

расстройства 

Նյարդային համակարգի և 

զգայական օրգանների 

հիվանդություններ 

Disorders of nervous system and 

sensory organs of senses 38 27 30 31 42 

Болезни нервной 

системы и органов 

чувств 

Արյան շրջանառության 

հիվանդություններ 

Blood circulatory system diseases 52 57 58 34 28 

Болезни органов 

кровообращения 
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Շնչառական օրգանների 

հիվանդություններ 

Respiratory organs diseases 8 9 5 2 6 

Болезни органов 

дыхания 

Մարսողական օրգանների 

հիվանդություններ 

Digestive organs  diseases 6 6 3 4 - 

Болезни органов 

пищеварения 

Ոսկրամկանային համակարգի 

և շարակցական հյուսվածքի 

հիվանդություններ 

Osteomuscular system and 

connective tissues diseases 

 

26 30 34 30 16 

Болезни костно-

мышечной системы и 

соединительной ткани 

Էնդոկրին հիվանդություններ 

Endocrinic diseases 15 14 12 10 13 
Эндокринные болезни 

որոնցից՝ 

of which:      
из них: 

շաքարային դիաբետ 

diabetes mellitus 14 14 7 9 12 
сахарный диабет 

Պարբերական 

հիվանդություններ 

Periodic diseases - - - - - 

Периодические 

болезни 

Մաշկային հիվանդություն 

Dermal diseases 4 3 - - 1 
Кожные заболевания 

 

 

 

115.   ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՄ  ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ  ՃԱՆԱՉՎԱԾՆԵՐԻ  ԹՎԱՔԱՆԱԿՆ ԸՍՏ  ՍԵՌԻ, 

ՏԱՐԻՔԻ ԵՎ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅԱՆ ԽՄԲԵՐԻ 

NUMBER OF PERSONS RECOGNIZED DISABLED FOR THE FIRST TIME BY  

SEX, AGE AND DISABLE  GROUPS 

ЧИСЛЕННОСТЬ ВПЕРВЫЕ ПРИЗНАННЫХ ИНВАЛИДАМИ ПО  ПОЛУ, ВОЗРАСТУ И   

ГРУППАМ ИНВАЛИДНОСТИ 

               (մարդ)    

         (persons)                                                                                                                                                           (человек)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 2015 2016 2017 2018 2019  

Ընդամենը 

Total 297 331 328 281 253 

Всего 

այդ թվում ըստ սեռի՝ 

of which by sex:      

в том числе по полу: 

տղամարդ 

males 132 154 173 128 122 

мужчины 

կին 

females 165 177 155 153 131 

женщины 

այդ թվում ըստ տարիքի՝ 

of which by age:      

в том числе по 

возрасту: 

այդ թվում  ըստ 

հաշմանդամության 

խմբի՝ 

of which by  groups of 

disability:      

в том числе  

по группам 

инвалидности: 

 I խումբ 

I group 34 33 39 39 41 

I группы 
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  II խումբ 

IIgroup 114 126 129 90 92 

II группы 

III խումբ 

               IIIgroup 97 132 117 110 86 

III группы 

 մինչև 18 տարեկան  

     under 18 years old 52 40 43 42 34 

до 18 лет 

Հաշմանդամների 

ընդհանուր թվաքանա-

կից`աշխատունակ 

տարիքի 

Of total number of 

disabled: 

at working age 308 262 253 209 191 

 Из общей 

численности 

инвалидов: 

в трудоспособном    

возрасте 
 

 

 

 

 

116. ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 

RESULTS  OF  RE-EXAMINATION  OF  DISABLED  PERSONS 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ИНВАЛИДОВ 

   (մարդ) 

  (persons)                                                                                                                                    (человек)                                                                                                                                                           

 2015 2016 2017 2018 2019  

Ընդամենը վերաքննվածների 

թվաքանակը 

Total number of reexamination 1286 1166 1103 1038 966 

Всего численность 

вторично обследованных 

Նրանցից ճանաչվել են 

հաշմանդամ 

Those recognized disabled 1205 1046 958 926 856 

Из них признаны 

инвалидами 

այդ թվում՝ 

                 of which:      

в том числе: 

I խումբ 

I group 55 48 59 40 53 

I группы 

II խումբ 

II group 375 290 251 248 206 

II группы 

III խումբ 

III group 671 608 566 558 508 

III группы 

Մինչև 18 տարեկան  

under 18 years old 104 100 82 80 89 

до 18 лет 
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117. ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ 

NUMBER  OF  INVALIDS 

ЧИСЛЕННОСТЬ ИНВАЛИДОВ 
  (մարդ) 

  (persons)                                                                                                                                         (человек)                                                                                                                                                                
 2015 2016 2017 2018 2019  

Ընդամենը հաշմանդամներ  

Total invalids 8921 8898 8854 8794 8729 
Всего инвалидов 

նրանցից՝ 

of which:    
 

 
из них: 

I խումբ 

I group 677 668 687 677 693 
I группы 

II խումբ 

II group 4710 4615 4517 4405 4335 
II группы 

III խումբ 

III group 3084 3175 3237 3305 3308 
III группы 

մինչև 18 տարեկան 

under 18 years old 450 440 413 407 393 
до 18 лет 

 

 


