ԵՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆ-ԹՎԻՆԻՆԳ ԾՐԱԳԻՐ
Գործողություն 2.3

Կենսական վիճակագրության մեթոդաբանություն և
էլեկտրոնային տվյալների ավելի շատ օգտագործում

Ժողովրդագրական վիճակագրություն
Երևան, 2016թ. փետրվարի 8-12

>>

>>

Պարտադիր արդյունք

Սույն գործողության հետ կապված պարտադիր
արդյունքը՝ ՊԱ 2
Կենսական (բնական շարժի) վիճակագրության տվյալների
հավաքագրման բարելավված մեխանիզմներ (թղթային աղբյուրներից
անցում էլեկտրոնայինի), ընդգրկվածություն,
յուրաժամանակություն և որակ

Չափանիշներ
Կենսական վիճակագրության արդիականացված մեթոդաբանություն
(2016թ. հոկտեմբեր)
Իրականացվել և հրապարակվել է բարելավված կենսական
վիճակագրություն (2017թ. հուլիս)
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>>

2.3 գործողության նպատակը և սպասվող
արդյունքը

Նպատակը
• Տվյալների հավաքագրման վերանայում և քննարկում, թե ինչպես տիրապետել
կենսական վիճակագրության էլեկտրոնային տվյալները
• Որակի գնահատում
• Հանդիպում տվյալները տրամադրողների հետ
• Տվյալների նոր աղբյուրների և հասանելի տվյալների
ստուգման/ինտեգրացման մեթոդների նույնականացում
• Հետազոտության մեթոդաբանության և իրավական ակտերի վերանայում
• Համապատասխան շահագրգիռ կողմերի ներգրավում քննարկումներում

Սպասվող արդյունք
Առաքելության հաշվետվություն, որը կընդգրկի առաջարկություններ տվյալների
որակի, մեթոդաբանության և տվյալների աղբյուրների օգտագործման
բարելավման համար
Կենսական վիճակագրության մասին հաջորդ գործողության համար սահմանված
աշխատանքային ծրագիր (2.5-ը նախատեսված է 2016թ. սեպտեմեբերին)

3

Եզրակացություններ.
>>
թերընդրկվածություն
Համատարած հաշվառման տվյալների ավելի խորը
վերլուծությունը կարող է ընգծել երկրի այն
տարածքները, որտեղ ծնունդների և մահերի գրանցման
թերընգրկվածությունն ավելի բարձր է
Մշակումներն ընթացքի մեջ են
Աշխատանք միջգերատեսչական խմբի հետ
Տեղեկատվության այլընտրանքային աղբյուր.
Համայնքի մակարդակով տեղեկատվություն
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Եզրակացություններ. նոր տվյալների
>>
ձեռքբերման ընթացակարգ
Մշտադիտարկվում է էլեկտրոնային տվյալների առցանց
ձեռքբերման ուղղությամբ գործընթացը.
 Թղթային և էլեկտրոնային տվյաների արդյունքների
համեմատում
 Կապակցվածության բարձր մակարդակ
 Մահերի պատճառների վերլուծություն,
մասնավորապես այն, թե ինչպես են դրանք
կոդավորվում տեղական բժիշկների և ՀՀ ԱՎԾ
փորձագետի կողմից
 Կատարյալ համապատասխանություն առկա է միայն
20% դեպքերում
5

>>

Եզրակացություններ.
փաստաթղթավորում և այլ
բարելավումներ

- Կնախագծվի ծնունդների և մահերի
վիճակագրության հիմքում ընկած վիճակագրական
գործընթացը նկարագրող տեխնիկական
փաստաթուղթ
- Դիտարկվել է որոշ քայլերի բարելավման
հնարավորությունը, մասնավորապես.
 Բացակայող արժեքների տվյալների խմբագրում և
իմպուտացիա
 Տվյալների վերլուծություն
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>>

Առաջարկություններ

 Միջգերատեսչական աշխատանքային խմբին տրամադրել
փաստեր այն տարածքների վերաբերյալ, որտեղ ծնունդների
և մահերի գրանցման վերաբերյալ իրազեկության
բարձրացմանն ուղղված գործողությունները պետք է
դիտարկվեն որպես առաջնահերթություն
 Առաջարկել նյութեր և նախաձեռնություններ (տեսողական
օժանդակ միջոցներ, վերապատրաստման հանդիպումներ,
կայք-էջեր) տեղեկացնելու քաղաքացիական կացության
ակտերը գրանցող աշխատակիցներին վիճակագրության
կարևորության մասին
 Հետազոտել գյուղական վայրերում թերընգրկվածության
մասին տեղեկությունների այլընտրանքային աղբյուրները
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>>

Առաջարկություններ

 Շարունակել մահերի պատճառների համեմատությունը՝2016թ.
փետրվարին սկսված պիլոտային փուլի արդյունքների հիման վրա
 Համեմատել ծնունդների և մահերի վիճակագրության վերաբերյալ
տեխնիկական փաստաթուղթը
 Ամրապնդել տարբեր թիրախային խմբերի ՏՏ հմտությունները և
կարողությունները տվյալների մշակման և ժողովրդագրական
վերլուծության համար
 Ապահովել հուսալի և կայուն ինտերնետ կապ տվյալների
ներբեռնման համար
 Դիտարկել ՀՀ ԱՎԾ կենսական վիճակագրության հետ աշխատող
տեղական աշխատակիցների պարտականությունների
փոփոխությունը
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>>

Ճանապարհային քարտեզ և
ժամանակացույց

Կենսական վիճակագրության վերաբերյալ հաջորդ
առաքելությունը նախատեսվում է
2016թ.սեպտեմբերին
- Պրակտիկ սեմինար տվյալների իմպուտացիայի և
ժողովրդագրական վերլուծության համար
- Հանդիպում առողջապահության նախարարության
հետ մահերի պատճառների կոդավորման որակի
վերաբերյալ
- Կենսական վիճակագրության մասին իրազեկության
բարձրացման գործողություններ
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Ճանապարհային քարտեզ և
ժամանակացույց

Ակնկալվում է, որ ՀՀ ԱՎԾ-ն.
 Կհամեմատի մահերի պատճառների կոդավորման տարբեր
ընթացակարգեր պիլոտային տարածքներում (ամսական կտրվածքով)
 Կպատրաստի իրազեկության նյութեր քաղաքացիական կացության
ակտերը գրանցող աշխատակիցների համար (ապրիլի 30)
 Հարցազրույց կիրականացնի համայնքային քարտուղարների հետ
ծնունդների և մահերի գրանցման թերընգրկվածության մասին
(մայիսի 31)
 Կավարտի ծնունդների և մահերի համար տվյալների մշակման
վերաբերյալ փաստաթուղթը (հունիսի 15)
 Կավարտի արդարադատության նախարարությանն ուղղված
պահանջը ՀՀ ԱՎԾ-ին նոր փոփոխականների փոխանցման
վերաբերյալ (ՀԾՀ և ծննդյան երկիր) (օգոստոսի 31)
 Կպատրաստի վերապատրաստման ենթակա հնարավոր տարբեր
թիրախ խմբերի ցուցակ (նախքան հաջորդ առաքելությունը.
սեպտեմբերի վերջ)

10

