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ՀԱԿԱԲԵՂՄՆԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ 7 
 

 

Ընտանիքի պլանավորումը միտված է, հակաբեղմնավորման մեթոդների միջոցով, 

զույգի կողմից մանկածնման գործընթացի սահմանափակման կամ հետաձգման վերաբերյալ 

գիտակցված ընտրության ապահովմանը: Ընտանիքի պլանավորման արդյունավետությունը 

կախված է հակաբեղմնավորման մեթոդների իմացությունից և այդ մեթոդների 

մատչելիությունից` բավարարելու համար տարբեր պահանջներով հնարավոր սպառողների 

լայն շրջանակ: Մեթոդների մատչելիությունը, իր հերթին, կախված է ծառայություն 

մատուցողների որակական, քանակական հատկանիշներից, հակաբեղմնավորիչ միջոցների, 

ինչպես նաև ֆինանսական և տեխնիկական միջոցների առկայությունից: 2002 թվականին ՀՀ 

Ազգային ժողովն ընդունել է օրենք “Մարդու վերարտադրողական առողջության և 

վերարտադրողական իրավունքի մասին”: Օրենքի համաձայն, Հայաստանում 

հակաբեղմնավորման մեթոդների օգտագործումը` ներառյալ կամավոր վիրաբուժական 

ամլացումը (ստերիլացումը), համարվում է օրինական: 

Սույն գլխում ներկայացված են ՀԺԱՀ 2010-ի արդյունքներն ընտանիքի պլանավորման 

հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են՝ հակաբեղմնավորման մեթոդների իմացությունը, 

օգտագործումը, վերաբերմունքը, ձեռքբերման աղբյուրները, հակաբեղմնավորման 

մեթոդների բավարարված և անբավարարված պահանջարկը, ինչպես նաև ընտանիքի 

պլանավորման վերաբերյալ տրամադրվող տեղեկատվության ազդեցությունը: Այս 

տեղեկատվությունը  մասնավորապես օգտակար է այս բնագավառի վերաբերյալ 

քաղաքականություն մշակողների, ծրագրերի ղեկավարների, միջազգային և տեղական 

հասարակական կազմակերպությունների, բնակչության և ընտանիքի պլանավորման 

վերաբերյալ հետազոտություններ իրականացնողների համար, ինչպես նաև հանդիսանում է 

Հայաստանում գործող ընտանիքի պլանավորման ծրագրի գնահատման յուրօրինակ միջոց: 

Չնայած սույն գլխում ներկայացված տեղեկատվության հիմնական մասը վերաբերվում է 

կանանց, սակայն որոշ տվյալներ բերված են նաև տղամարդկանց վերաբերյալ, քանզի 

տղամարդիկ կարևոր դեր ունեն կանանց վերարտադրողական կյանքի նպատակների 

իրականացման գործընթացում: Վերջին քսանամյակի միտումները գնահատելու նպատակով, 

տվյալների հասանելիության պարագայում, կատարվել են համեմատություններ նախորդ 

հետազոտությունների արդյունքների հետ:  

 

 

7.1 ՀԱԿԱԲԵՂՄՆԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Պտղաբերության վերահսկման վերաբերյալ իմացությունը կարևոր քայլ է 

հակաբեղմնավորման անհրաժեշտ մեթոդի ճիշտ ընտրության և արդյունավետ 

օգտագործման առումով: ՀԺԱՀ 2010-ը տեղեկատվություն է հավաքագրել 

հակաբեղմնավորման մեթոդների իմացության և օգտագործման վերաբերյալ: Այս տվյալների 

հավաքագրման նպատակով, հարցազրուցավարները բարձրաձայն կարդացել են 

յուրաքանչյուր հակաբեղմնավորման մեթոդի նկարագրությունը և հարցրել, թե արդյոք 

հարցվողը տեղյակ է այդ մեթոդի մասին: Այնուհետև ոչ հղի կանայք հարցվել են, թե արդյոք 
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նրանք (կամ զուգընկերը) ներկայումս օգտագործում են որևէ մեթոդ՝ հղիությունը կանխելու 

կամ հետաձգելու նպատակով: Հարցման պահին հակաբեղմնավորման մեթոդ 

չօգտագործողները և հղի կանայք հարցվել են նաև հակաբեղմնավորման մեթոդների երբևէ 

օգտագործման մասին1: Վերլուծության նպատակով, աղյուսակ 7.1-ում հակաբեղմնավորման 

մեթոդները խմբավորվել են ըստ 2 տեսակի` ժամանակակից և ավանդական: 

Հակաբեղմնավորման ժամանակակից մեթոդներն են` կնոջ ամլացում (ստերիլացում), 

տղամարդու ամլացում (ստերիլացում), հակաբեղմնավորիչ հաբեր, ներարգանդային 

միջոցներ (ՆԱՄ), ներարկումներ, իմպլանտներ, տղամարդու պահպանակ, 

մոմիկ/փրփուր/կրեմ/գել, լակտացիոն ամենորեայի մեթոդ (ԼԱՄ)2, պտղաբերության օրերի 

հաշվարկման մեթոդ (տարաբնույթ հաշվիչներ) և շտապ բեղմնականխում: 

Հակաբեղմնավորման ավանդական մեթոդներն են` ռիթմիկ մեթոդ (պարբերաբար 

ինքնազսպման մեթոդ), ընդհատված սեռական հարաբերություն և ժողովրդական այլ 

մեթոդներ: 

Աղյուսակ 7.1-ը ցույց է տալիս, որ և՛ կանանց, և՛ տղամարդկանց շրջանում 

հակաբեղմնավորման մեթոդների մասին իմացության մակարդակը բարձր է: Գրեթե բոլոր 

հարցվողներն իմացել են հակաբեղմնավորման առնվազն մեկ մեթոդի մասին: 

Հակաբեղմնավորման մեթոդների իմացության միջին թիվն ընտանիքի պլանավորման 

մեթոդների մասին իմացության տարածվածության մոտավոր ցուցանիշ է: Միջինում, 

հարցման պահին ամուսնացած կանայք, որոնց շրջանում հղիանալու հավանականությունն 

ամենաբարձրն է, գիտեն հակաբեղմնավորման առնվազն ութ մեթոդ: Ժամանակակից 

մեթոդների իմացությունը գրեթե համատարած է: Առնվազն ամուսնացած տաս կանանցից 

ինը լսել են հաբերի, տղամարդու պահպանակի և ՆԱՄ-ի մասին: Այդուհանդերձ, 

հատկանշական է, որ ժամանակակից մյուս մեթոդները համեմատաբար անծանոթ են 

ամուսնացած կանանց: Օրինակ՝ տաս ամուսնացած կանանցից վեցն է տեղյակ կնոջ 

ամլացման (ստերիլացման) և ներարկումների մասին, իսկ մոմիկ/փրփուր/կրեմ/գել և 

պտղաբերության օրերի հաշվիչի մասին լսել են ամուսնացած կանանց միայն կեսը: Շտապ 

բեղմնականխման, տղամարդու ամլացման (ստերիլացման) և իմպլանտների մասին 

տեղեկացվածությունը զգալիորեն ավելի ցածր է: Ամուսնացած կանանց շրջանում, 

ամենահայտնի ավանդական մեթոդն ընդհատված սեռական հարաբերությունն է (91 տոկոս):  

Ինչպես ամուսնացած կանայք, այնպես էլ ամուսնացած տղամարդիկ առավելապես 

տեղեկացված են հաբերի, տղամարդու պահպանակի և ՆԱՄ-ի վերաբերյալ 

(համապատասխանաբար՝ 79 տոկոս, 100 տոկոս և 81 տոկոս): Ի տարբերություն կանանց, 

ամուսնացած տղամարդկանց ավելի փոքր մասնաբաժինն է լսել ներարկումների, կնոջ 

ստերիլացման, մոմիկի և պտղաբերության օրերի հաշվիչի մասին: Ամուսնացած տղամարդիկ 

                                                      
1 Հակաբեղմնավորման մեթոդների իմացության վերաբերյալ հարցադրումները ՀԺԱՀ 2010-ին տարբերվել են ՀԺԱՀ 2000 և 

2005թթ-ի հարցաթերթերից: Մասնավորապես, ՀԺԱՀ 2000 և 2005թթ-ի ժամանակ, նախ հարցվողներին խնդրել են թվարկել իրենց 

ծանոթ հակաբեղմնավորման մեթոդները, ապա այն մեթոդների վերաբերյալ, որոնք նրանք չեն նշել ինքնաբերաբար, 

հարցազրուցավարն ընթերցել է տվյալ մեթոդի նկարագրությունը և կրկին ճշտել հարցվողի իմացությունը տվյալ մեթոդի մասին: 

Հարցվողին ծանոթ բոլոր մեթոդների համար հարցազրուցավարը ճշտել է հարցվողի կողմից այդ մեթոդի երբևէ օգտագործումը: Ի 

վերջո, կանայք հարցվել են, թե արդյոք նրանք (կամ իրենց զուգընկերը) հարցման պահին օգտագործում են այդ մեթոդը: 

2 ԼԱՄ-ի վերաբերյալ հարցադրման առումով` ՀԺԱՀ 2005 և 2010-ի հարցաթերթերը տարբերվեն են ՀԺԱՀ 2000-ի հարցաթերթից: 

ՀԺԱՀ 2000-ի ժամանակ, եթե հարցվողը ծանոթ չի եղել լակտացիոն ամենորեայի մեթոդին, ապա հարցազրուցավարն ընթերցել է 

մեթոդի նկարագրությունը: ՀԺԱՀ 2000-ի արդյունքները փաստել են, որ շատ կանայք շփոթել են ժամանակակից ԼԱՄ մեթոդը 

ժողովրդական` կրծքով կերակրման մեթոդի հետ, այսինքն պարզապես կրծքով կերակրում առանց բժշկական ցուցումների և 

ժամանակային ստույգ ուղեցույցի: Այդ պատճառով, ՀԺԱՀ 2005 և 2010-ի հարցաթերթերում չեն ներառվել մեթոդի 

նկարագրությունը: 
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միջինում գիտեն շուրջ յոթ մեթոդ` մեկ մեթոդով ավելի քիչ, քան ամուսնացած կանայք: 

Ամուսնացած տղամարդկանց շրջանում ավանդական մեթոդների մասին 

տեղեկացվածության մակարդակը բարձր է և նրանց 96 տոկոսը լսել է ընդհատված սեռական 

հարաբերության մասին:  

Հակաբեղմնավորման առնվազն մեկ մեթոդի մասին գիտելիքներ ունեցող հարցման 

պահին ամուսնացած կանանց և տղամարդկանց տոկոսներն ըստ հիմնական 

բնութագրիչների գրեթե չեն տատանվում: Որևէ մեթոդի և ժամանակակից մեթոդի 

վերաբերյալ գիտելիքները համատարած են (տվյալները ներկայացված չեն): 
 

 Աղյուսակ 7.1 Հակաբեղմնավորման մեթոդների վերաբերյալ իմացություն   

 

15-49 տարեկան բոլոր հարցվողների, հարցման պահին ամուսնացած հարցվողների և սեռապես ակտիվ չամուսնացած 

հարցվողների տոկոսը, ովքեր գիտեն որևէ հակաբեղմնավորման մեթոդի մասին ըստ հակաբեղմնավորման 

մեթոդների, Հայաստան 2010   

 
 

Կանայք Տղամարդիկ  

 Մեթոդ 

Բոլոր 

կանայք 

Հարցման 

պահին 

ամուսնացած 

կանայք 

Սեռապես 

ակտիվ 

չամուսնացած 

կանայք1 

Բոլոր 

տղամարդիկ 

Հարցման 

պահին 

ամուսնացած 

տղամարդիկ 

Սեռապես 

ակտիվ 

չամուսնացած 

տղամարդիկ1  

 Որևէ մեթոդ 98.1  99.8  *  99.3  100.0  100.0   

 Որևէ ժամանակակից մեթոդ 98.0  99.8  *  99.3  100.0  100.0   

 Կնոջ ստերիլացում 54.2  61.4  *  36.4  45.4  47.4   

 Տղամարդու ստերիլացում 20.1  23.2  *  25.1  31.4  32.3   

 Հաբ 87.7  93.0  *  72.0  78.6  82.0   

 ՆԱՄ 86.6  95.0  *  66.3  81.4  74.8   

 Ներարկումներ 55.9  60.3  *  42.7  50.0  59.9   

 Իմպլանտներ 14.8  17.2  *  13.8  15.6  18.1   

 Տղամարդու պահպանակ 96.9  99.2  *  99.2  99.9  100.0   

 Գել/կրեմ 47.2  55.5  *  27.5  35.0  31.7   

 

Լակտացիոն ամենորեայի 

մեթոդ (ԼԱՄ) 20.8  27.0  *  9.3  14.1  6.5   

 

Պտղաբերության օրերի 

հաշվիչ 39.3  48.6  *  29.8  37.9  35.9   

 Շտապ բեղմնականխում 26.8  33.3  *  30.4  37.5  35.1   

 Որևէ ավանդական մեթոդ 74.9  93.2  *  87.4  96.8  88.5   

 Ռիթմիկ մեթոդ 43.7  56.9  *  37.9  51.7  40.3   

 

Ընդհատված սեռական 

հարաբերությունների 

մեթոդ 71.7  90.5  *  86.5  95.5  87.9   

 Այլ 2.1  2.9  *  1.3  1.7  2.3   
               

 

15-49 տարեկան 

հարցվողներին ծանոթ 

մեթոդների միջին թիվ 6.7  7.7  *  5.8  6.8  6.6   

 Հարցողների թվաքանակ 5,922 3,626 20 1,584 855 265  

   

 

Նշում՝ Աստղանիշը նշանակում է, որ տվյալները հիմնված են 25-ից փոքր չկշռված դեպքերի վրա և սեղմվել են:  
1 Սեռական հարաբերություն են ունեցել հարցմանը նախորդող 30 օրերի ընթացքում:   

   
 

Վերջին տաս տարվա ընթացքում հակաբեղմնավորման մեթոդների մասին 

Հայաստանի բնակչության տեղեկացվածությունը հետևողական կերպով մնացել է բարձր 

մակարդակի վրա: Վերջին հինգ տարվա կտրվածքով, ամուսնացած կանանց և 

տղամարդկանց շրջանում որոշակի մեթոդների մասին գիտելիքները զգալիորեն աճել են, 

հատկապես իմացությունը կնոջ ստերիլացման, ներարկումների, իմպլանտների, ԼԱՄ-ի և 
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շտապ բեղմնականխման մեթոդների վերաբերյալ: Ընդհանուր առմամբ, 2005թ-ի համեմատ, 

2010թ-ի արդյունքների համաձայն, հարցման պահին ամուսնացած կանայք և տղամարդիկ 

տեղեկացել են հակաբեղմնավորման ևս մեկ մեթոդի մասին (2005թ, համապատասխանաբար 

կանանց և տղամարդկանց շրջանում՝ 6.2 և 5.2 մեթոդ, ի համեմատ 2010թ-ի՝ 7.7 և 6.8 

ցուցանիշների):  

 

7.2 ՀԱԿԱԲԵՂՄՆԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՀԱՐՑՄԱՆ ՊԱՀԻՆ 
 

Այս բաժինը ներկայացնում է 15-49 տարեկան կանանց շրջանում հարցման պահին 

հակաբեղմնավորման մեթոդների օգտագործման տարածվածությունը: Հարցման պահին 

հակաբեղմնավորման մեթոդների օգտագործման մակարդակը հանդիսանում է 

հակաբեղմնավորման մեթոդների օգտագործման իրական մակարդակի ցուցիչ: Աղյուսակ 7.2-

ը ցույց է տալիս հարցման պահին հակաբեղմնավորման մեթոդներ օգտագործող բոլոր 

կանանց և հարցման պահին ամուսնացած կանանց տոկոսային բաշխումն ըստ տարիքի: 

Ամուսնացած կանանց կեսից ավելին (55 տոկոս) հարցման պահին օգտագործել են 

հակաբեղմնավորման մեթոդներ: Հարցման պահին ամուսնացած կանանց շրջանում, ինչպես 

ավանդական (28 տոկոս), այնպես էլ ժամանակակից մեթոդների օգտագործման (27 տոկոս) 

ցուցանիշները գրեթե նույնն են: Հարցման պահին ամուսնացած կանանց շրջանում 

ամենատարածված մեթոդը դեռևս ընդհատված սեռական հարաբերությունն է՝ 25 տոկոս, 

ապա պահպանակը՝ 15 տոկոս, և ՆԱՄ-ը՝ 10 տոկոս:  
 

 Աղյուսակ 7.2 Հակաբեղմնավորման մեթոդների օգտագործումը հարցման պահին ըստ տարիքի  

 

15-49 տարեկան հարցման պահին ամուսնացած և բոլոր կանանց տոկոսային բաշխումն ըստ հարցման պահին հակաբեղմնավորման մեթոդի օգտագործման և 

տարիքի, Հայաստան 2010   

 
 

 
 

Որևէ 

ժամանա

կակից 

մեթոդ 

Ժամանակակից մեթոդներ 
 

Որևէ 

ավանդ

ական 

մեթոդ 

Ավանդական մեթոդներ 
 

Ոչ մի 

մեթոդ 

հարցման 

պահին 

  

 Տարիք 

Որևէ 

մեթոդ 

Կնոջ 

ստերի 

լացում Հաբ ՆԱՄ Պահպանակ 

Կրեմ/

Գել ԼԱՄ 

Պտղ. 

օրերի 

հաշվիչ Ռիթմիկ 

Ընդհ. 

սեռ. 

հարաբ Այլ Ընդամենը 

Կանանց 

թվաքանակ  

 ԲՈԼՈՐ ԿԱՆԱՅՔ  

 15-19  1.7  0.5  0.0  0.0  0.0  0.2 0.0  0.2  0.0  1.3  0.2  1.0  0.0  98.3  100.0  861   

 20-24  17.5  8.1  0.0  0.2  2.0  4.6 0.0  1.1  0.3  9.4  0.5  8.8  0.1  82.5  100.0  1,032   

 25-29  42.1  21.8  0.0  2.1  6.7  11.6 0.0  1.3  0.1  20.3  1.5  18.1  0.6  57.9  100.0  950   

 30-34  54.4  29.6  0.2  1.6  10.0  17.0 0.0  0.4  0.4  24.9  3.5  20.1  1.3  45.6  100.0  838   

 35-39  53.6  27.7  0.3  1.8  10.0  15.0 0.3  0.0  0.3  25.9  2.5  23.3  0.1  46.4  100.0  643   

 40-44  47.2  23.2  0.8  1.2  8.7  11.8 0.3  0.0  0.6  23.9  1.5  22.0  0.4  52.8  100.0  742   

 45-49  30.4  12.9  0.3  0.0  6.3  6.1 0.0  0.0  0.2  17.5  1.2  15.5  0.8  69.6  100.0  857   

                                   

 Ընդամենը  33.9  16.9  0.2  0.9  5.9  9.1 0.1  0.5  0.3  16.9  1.5  15.0  0.5  66.1  100.0  5,922   

 ՀԱՐՑՄԱՆ ՊԱՀԻՆ ԱՄՈՒՍՆԱՑԱԾ ԿԱՆԱՅՔ  

 15-19  19.1  3.1  0.0  0.0  0.0  0.0 0.0  3.1  0.0  16.0  2.7  13.3  0.0  80.9  100.0  68   

 20-24  39.8  18.2  0.0  0.3  4.6  10.0 0.0  2.4  0.8  21.6  1.1  20.3  0.2  60.2  100.0  450   

 25-29  62.1  32.0  0.1  3.1  9.9  16.9 0.0  2.0  0.1  30.1  2.3  26.9  0.9  37.9  100.0  641   

 30-34  70.1  38.1  0.2  2.1  12.9  21.9 0.0  0.5  0.5  32.1  4.5  25.9  1.6  29.9  100.0  650   

 35-39  66.5  34.4  0.4  2.2  12.3  18.7 0.4  0.0  0.4  32.1  3.1  29.0  0.1  33.5  100.0  517   

 40-44  56.7  27.8  0.6  1.4  10.5  14.3 0.4  0.0  0.7  29.0  1.8  26.6  0.5  43.3  100.0  613   

 45-49  36.8  15.0  0.2  0.0  7.5  7.0 0.0  0.0  0.3  21.8  1.5  19.3  1.0  63.2  100.0  687   

                                   

 Ընդամենը  54.9  27.2  0.2  1.5  9.6  14.6 0.1  0.8  0.4  27.7  2.4  24.5  0.8  45.1  100.0  3,626   

   

 

Նշում՝ Եթե հարցման պահին օգտագործվում է մի քանի մեթոդ, ապա սույն աղյուսակում հաշվի է առնվել ամենաարդյունավետ մեթոդը:  

ԼԱՄ = Լակտացիոն ամենորեայի մեթոդ  

   



Հակաբեղմնավորման մեթոդներ | 147 

Հակաբեղմնավորման որևէ մեթոդի օգտագործման ցուցանիշն աճում է տարիքին 

զուգընթաց՝ հասնելով իր գագաթնակետին (70 տոկոս) 30-34 տարեկան ամուսնացած 

կանանց շրջանում, ապա նվազում է մինչև 37 տոկոս ցուցանիշը՝ 45-49 տարեկան կանանց 

շրջանում: Ինչպես ակնկալվում էր, ի տարբերություն ամուսնացած կանանց (55 տոկոս), 

բոլոր կանանց շրջանում հակաբեղմնավորման մեթոդների օգտագործման ցուցանիշն ավելի 

ցածր է (34 տոկոս), քանի որ այս ենթախմբում ներառվել են նաև չամուսնացած և սեռապես ոչ 

ակտիվ կանայք, որոնց համար հակաբեղմնավորման մեթոդների օգտագործման 

անհրաժեշտություն չի առաջացել:  

 
 

7.3 ՀԱՐՑՄԱՆ ՊԱՀԻՆ ՀԱԿԱԲԵՂՄՆԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄՆ ԸՍՏ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 

ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐԻ  

 
Աղյուսակ 7.3-ը ցույց է տալիս հարցման պահին ամուսնացած կանանց շրջանում 

հակաբեղմնավորման մեթոդների ընթացիկ օգտագործման ցուցանիշի բաշխումն ըստ 

հիմնական բնութագրիչների: Ընդհանուր առմամբ, Հայաստանի կանայք չեն օգտագործում 

հակաբեղմնավորման որևէ մեթոդ մինչ առաջնեկի ծնունդը: Հակաբեղմնավորման մեթոդների 

օգտագործման մակարդակը քիչ է տարբերվում ըստ հարցման պահին ամուսնացած 

քաղաքաբնակ և գյուղաբնակ կանանց (համապատասխանաբար՝ 58 և 51 տոկոս): 

Այդուհանդերձ, ի տարբերություն գյուղաբնակների, քաղաքաբնակ կանայք ավելի են հակված 

ժամանակակից մեթոդների օգտագործմանը (համապատասխանաբար՝ 19 և 33 տոկոս):   

Հակաբեղմնավորման մեթոդների օգտագործման զգալի տարբերություն է նկատվել 

մարզային կտրվածքով: Ի համեմատ Տավուշի և Վայոց ձորի մարզերի 10-11 տոկոս 

ցուցանիշի, Երևանի և Լոռու մարզերում հակաբեղմնավորման ժամանակակից մեթոդների 

օգտագործումն ամենատարածվածն է (համապատասխանաբար՝ 42 և 36 տոկոս): Կնոջ 

ստերիլացումը տարածված մեթոդ չի համարվել և առավելագույն տարածվածությունը 

կազմել է շուրջ 1 տոկոս՝ Լոռու, Սյունիքի և Արմավիրի մարզերում, իսկ մյուս մարզերում 1 

տոկոսից փոքր ցուցանիշ է գրանցվել: Ընդհատված սեռական հարաբերությունն 

ամենատարածվածն է և, ի տարբերություն Գեղարքունիքի 7 տոկոս ցուցանիշի, Արմավիրի, 

Տավուշի, Արագածոտնի և Վայոց ձորի մարզերում գրանցել է ամենաբարձր ցուցանիշները՝ 

38-50 տոկոսի միջակայքում: Վայոց ձորի և Շիրակի մարզերում գրանցված 4 տոկոս ՆԱՄ-ի 

օգտագործման ցուցանիշի համեմատությամբ, Երևանի, Արագածոտնի, Արարատի և 

Արմավիրի մարզերի առնվազն 10 տոկոս, ինչպես նաև Լոռու մարզում, հարցման պահին 

ամուսնացած կանանց շրջանում, այն կազմել է 19 տոկոս: Տղամարդու պահպանակի 

օգտագործման մասին նշել են Երևանի հարցման պահին ամուսնացած կանանց 27 տոկոսը, 

Արարատի, Արմավիրի և Լոռու մարզերի կանանց՝ 11-12 տոկոսը, և Տավուշի մարզի կանանց 

ընդամենը 4 տոկոսը: Գեղարքունիքի կանանց մոտ երեք քառորդը (73 տոկոս), Շիրակի մարզի 

կանանց շուրջ երկու երրորդը (64 տոկոս) և Կոտայքի, Տավուշի, Սյունիքի մարզերի հարցման 

պահին ամուսնացած կանանց կեսը (49-52 տոկոս) չեն օգտագործում հակաբեղմնավորման 

որևէ մեթոդ: 

Ինչպես ակնկալվում էր, հակաբեղմնավորման մեթոդների՝ հատկապես 

ժամանակակից մեթոդների օգտագործումն աճում է կրթական մակարդակին զուգընթաց: 

Բարձրագույն կրթություն ունեցող կանայք կրկնակի անգամ ավելի են հակված 

հակաբեղմնավորման ժամանակակից մեթոդների օգտագործմանը, քան միայն միջնակարգ 
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կամ հիմնական կրթություն ունեցող կանայք (համապատասխանաբար՝ 39, 20 և 21 տոկոս): 

Այս տարբերությունը մեծապես պայմանավորված է ՆԱՄ-ի և տղամարդու պահպանակի 

օգտագործման ավելացմամբ: Բարեկեցության մակարդակը և հակաբեղմնավորման 

մեթոդների օգտագործման ցուցանիշն ուղիղ համեմատական են: Ժամանակակից 

հակաբեղմնավորման մեթոդների օգտագործման ցուցանիշը զգալիորեն աճում է տնային 

տնտեսության բարեկեցության մակարդակին զուգահեռ, կազմելով 21 տոկոս ցածր 

բարեկեցություն ունեցող ամուսնացած կանանց ենթախմբում և 38 տոկոս՝ բարեկեցության 

բարձր մակարդակի ենթախմբի կանանց շրջանում:   
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Վերջին հինգ տարիների ընթացքում, հակաբեղմնավորման որևէ մեթոդի 

օգտագործման ցուցանիշը գրեթե չի փոխվել: Ի տարբերություն ՀԺԱՀ 2005-ի 53 տոկոս 

ցուցանիշի, ՀԺԱՀ 2010-ի արդյունքների համաձայն, 15-49 տարեկան հարցման պահին 

ամուսնացած կանանց 55 տոկոսն է նշել հակաբեղմնավորման որևէ մեթոդի օգտագործման 

մասին: Սակայն, ի համեմատ ՀԺԱՀ 2000-ի, հարցման պահին ամուսնացած կանանց 

շրջանում հակաբեղմնավորման որևէ մեթոդի օգտագործման ցուցանիշը, որը կազմում էր 61 

տոկոս, 2010թ-ին փոքր-ինչ նվազել է (Գծապատկեր 7.1 և Աղյուսակ 7.4): Հնարավոր է, որ 

ընտրանքային տատանողականությունը հանգեցրել է հակաբեղմնավորման մեթոդների 

օգտագործման համընդհանուր տարածվածության փոքր-ինչ նվազման, սակայն առավել 

դրական բացատրությունն այն է, որ վերջին տաս տարիների ընթացքում, նվազել է 

հակաբեղմնավորման ավանդական մեթոդների օգտագործման մակարդակը (2000թ-ին՝ 38 

տոկոս3 և 28 տոկոս՝ 2010թ-ին), հատկապես ընդհատված սեռական հարաբերությունների 

ցուցանիշը (32 տոկոս՝ 2000թ-ին, և 25 տոկոս՝ 2010թ-ին) (Գծապատկեր 7.1): Ընդհատված 

սեռական հարաբերությունների ցուցանիշի կրճատումն առավել ակնհայտ է հարցման 

պահին ամուսնացած գյուղաբնակ կանանց շրջանում (40 տոկոս 2000թ-ին և 28 տոկոս՝ 2010թ-

ին): Մյուս կողմից, հարցման պահին ամուսնացած և ժամանակակից հակաբեղմնավորման 

մեթոդներ օգտագործող կանանց մասնաբաժինը 2000թ-ի 22 տոկոսից աճել է մինչև 27 տոկոս՝ 

2010թ-ին: Մասնավորապես, ամուսնացած կանանց շրջանում տղամարդու պահպանակի 

օգտագործման ցուցանիշը 2000թ-ի 7 տոկոս ցուցանիշից աճել է և 2010թ-ի արդյունքների 

համաձայն կազմել է 15 տոկոս: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3
 Այս ցուցանիշը տարբերվում է ՀԺԱՀ 2000-ի վերջնական զեկույցում հրապարակված 36.7 տոկոս ցուցանիշից: Տարբերությունը 

պայմանավորված է նրանով, որ ի համեմատ 2005 և 2010թթ-ի աղյուսակների կառուցվածքի, երբ վերջնական զեկույցում 

“ժողովրդական մեթոդ”-ի պատասխանները խմբավորվել են “Որևէ ավանդական մեթոդ” ենթախմբում, 2000թ-ին այս մոտեցումը 

չի իրականացվել:  

 

Հարցման պահին ամուսնացած կանանց շրջանում 

հակաբեղմնավորման մեթոդների տարածվածությունը 
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Նախկին ԽՍՀՄ երկրներում կատարված <<Ժողովրդագրության և առողջության 

հարցերի հետազոտության>> (ԺԱՀ) արդյունքների համաձայն, 15-49 տարեկան ամուսնացած 

կանանց շրջանում ժամանակակից հակաբեղմնավորման մեթոդների օգտագործման 

ցուցանիշը (27 տոկոս) Հայաստանում ավելի բարձր է, քան Ադրբեջանում, սակայն ավելի 

ցածր՝ ի տարբերություն Մոլդովայի և ՈՒկրաինայի: Համաձայն ԺԱՀ արդյունքների, 2006թ-ին 

Ադրբեջանում 15-49 տարեկան ամուսնացած կանանց շրջանում ժամանակակից 

հակաբեղմնավորման մեթոդների օգտագործման ցուցանիշը կազմում էր 14 տոկոս, նույն 

թվականին, Մոլդովայում՝ 44 տոկոս, իսկ 2007թ-ին ՈՒկրաինայում՝ 48 տոկոս (SSC 

[Ադրբեջան] և Macro, 2008; NCPM [Մոլդովա] և ORC Macro, 2006; UCSR [ՈՒկրաինա] և այլոք, 

2008): Հայաստանում ավանդական հակաբեղմնավորման մեթոդների օգտագործման 

ցուցանիշը (28 տոկոս) դեռևս գերազանցում է Մոլդովայի (24 տոկոս) և ՈՒկրաինայի (19 

տոկոս) ցուցանիշներին, սակայն ավելի ցածր է, քան Ադրբեջանի 37 տոկոս ցուցանիշը: 

  
 

 Աղյուսակ 7.4 Հակաբեղմնավորման մեթոդների 

օգտագործման միտումներ 

 

 

15-49 տարեկան հարցման պահին ամուսնացած կանանց 

տոկոսային բաշխումն ըստ հակաբեղմնավորման մեթոդի 

ընթացիկ օգտագործման, համաձայն մի քանի 

հետազոտությունների, Հայաստան 2010  

 Մեթոդ  

2000 

ՀԺԱՀ1 

2005 

ՀԺԱՀ 

2010 

ՀԺԱՀ  

 Որևէ մեթոդ 60.5 53.1 54.9  

 Որևէ ժամանակակից մեթոդ 22.3 19.5 27.2  

 Կնոջ ստերիլացում 2.7 0.6 0.2  

   Հաբ 1.1 0.8 1.5  

   ՆԱՄ 9.4 9.4 9.6  

   Պահպանակ 6.9 8.1 14.6  

   Այլ ժամանակակից մեթոդ 2.2 0.6 1.3  

 Որևէ ավանդական մեթոդ1 38.2 33.6 27.7  

 Ռիթմիկ 4.8 3.8 2.4  

 Ընդհ. սեռ. հարաբերություն 31.9 27.7 24.5  

 Այլ3 1.5 2.1 0.8  
      

 

Հարցման պահին չի 

օգտագործում 

39.5 46.9 45.1 

 
      

 Ընդամենը 100.0 100.0 100.0  
      

 Կանանց թվաքանակ 4,125 4,044 3,626  

 1 Ներառյալ “այլ” ավանդական մեթոդները, ինչպիսիք են 

ժողովրդական մեթոդները: Այս ցուցանիշը տարբերվում է 

ՀԺԱՀ 2000-ի վերջնական զեկույցում հրապարակված 36.7 

տոկոս ցուցանիշից, քանի որ 2000թ-ին “ժողովրդական 

մեթոդ”-ի պատասխանները չեն խմբավորվել “Որևէ 

ավանդական մեթոդ” ենթախմբում: 

 

 

 
 



Հակաբեղմնավորման մեթոդներ | 151 

 

 

7.4 ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ 
 

 
Ընտանիքի պլանավորման միջոցների ձեռքբերման աղբյուր 
 

Ժամանակակից հակաբեղմնավորման մեթոդների ձեռքբերման աղբյուրների 

վերաբերյալ տեղեկատվությունն օգտակար է ընտանիքի պլանավորման ծառայությունների 

մատուցման որակի բարձրացման և  կառավարման տեսանկյունից: Հարցման պահին 

ժամանակակից հակաբեղմնավորման մեթոդներ օգտագործող կանանց ՀԺԱՀ 2010-ին տրվել 

է հարց, թե որտեղից են նրանք ձեռք բերել մեթոդը վերջին անգամ: Քանի որ տարբեր 

առողջապահական հաստատությունների, ինչպես նաև պետական և մասնավոր 

հատվածների աղբյուրների տարբերակումը միշտ չէ, որ հարցվողը կարող է հստակ 

կատարել, այդ պատճառով, հարցազրուցավարները նախ նշել են ձեռքբերման աղբյուրի 

վերաբերյալ տեղեկատվությունը, ապա խմբավարը կամ խմբագիրը՝ ճշտելով տվյալ 

հաստատության մանրամասները, կոդավորել է պատշաճ կերպով:  

Աղյուսակ 7.5-ը ցույց է տալիս, որ ժամանակակից մեթոդներ օգտագործող կանանց 

տասից վեցը մեթոդը ձեռք են բերել մասնավոր հատվածից, որոնց ճնշող մեծամասնությունը, 

որպես աղբյուր նշել է դեղատունը: Ի տարբերություն 2005թ-ի 53 տոկոս ցուցանիշի, 2010թ-ին, 

կանանց միայն 37 տոկոսն է հակաբեղմնավորման մեթոդը ձեռք բերել պետական հատվածից: 

Այդուհանդերձ, պետական հատվածը հանդիսանում է առաջնային աղբյուր  գրեթե բոլոր 

ՆԱՄ օգտագործողների համար (96 տոկոս), ինչն իր հերթին ըստ տարածվածության թվով 

երկրորդ հակաբեղմնավորման ժամանակակից մեթոդն է՝ զիջելով միայն տղամարդու 

պահպանակին: Պահպանակ և հաբ օգտագործողների գերակշիռ մասը 

(համապատասխանաբար` 96 և 94 տոկոս) նշել են, որ վերջին անգամ հակաբեղմնավորման 

մեթոդը ձեռք են բերել դեղատնից: Պահպանակ օգտագործողների երկու տոկոսը նշել է, որ 

պահպանակը ձեռք է բերել ընկերների և բարեկամների միջոցով: 
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 Աղյուսակ 7.5 Ժամանակակից հակաբեղմնավորման մեթոդների ձեռքբերման աղբյուր  

 

15-49 տարեկան հակաբեղմնավորման ժամանակակից մեթոդներ օգտագործողների 

տոկոսային բաշխումն ըստ վերջին անգամ մեթոդի ձեռքբերման աղբյուրի և ըստ նշված 

մեթոդների, Հայաստան 2010  

 Աղբյուր Հաբ ՆԱՄ 

Տղամարդու 

պահպանակ Ընդամենը  

 Պետական հատված 4.4  95.6  1.6  37.3   

   Հիվանդանոց 0.0  21.1  0.9  8.9   

   Ծննդատուն 4.4  46.6  0.2  17.6   

   Ախտորոշիչ կենտրոն 0.0  0.0  0.0  0.2   

   Կանանց խորհրդ. կենտրոն  0.0  20.9  0.3  7.7   

   Պոլիկլինիկա 0.0  6.2  0.0  2.6   

 

  Ամբուլատորիա/Ընտանեկան 

բժշկի գրասենյակ 0.0  0.8  0.2  0.4   

 

Մասնավոր առողջապահական 

հատված 95.6  4.3  96.2  60.7   

 Մասնավոր հիվանդանոց 0.0  0.4  0.0  0.2   

 Մասնավոր ծննդատուն 0.0  2.7  0.0  1.0   

 

Կանանց խորհրդատվության 

մասնավոր կենտրոն 0.0  1.2  0.0  0.6   

 Մասնավոր պոլիկլինիկա 1.5  0.0  0.0  0.1   

 Դեղատուն 94.1  0.0  96.2  58.9   

 Այլ աղբյուր 0.0  0.0  2.2  1.9   

 Խանութ/հանրախանութ/կրպակ 0.0  0.0  0.2  0.1   

 Ընկեր/բարեկամ 0.0  0.0  2.0  1.8   
           

 Ընդամենը 100.0  100.0  100.0  100.0   

 Կանանց թվաքանակ 55 350 538 974  

   

 

Նշում` “Ընդամենը” սյունում ներառվել են կնոջ ստերիլացում, կրեմ/գել և շտապ 

բեղմնականխման մեթոդների դեպքերը, սակայն բացառվել է ԼԱՄ-ը:  

   
 

 
Հակաբեղմնավորման մեթոդի ձեռքբերման աղբյուր հասնելու համար օգտագործվող 
տրանսպորտային միջոց 

 

Որպեսզի ապահովվի ժամանակակից հակաբեղմնավորման մեթոդների 

մատչելիությունը, անհրաժեշտ է, որ այն ձեռք բերելու նպատակով օգտագործվող 

տրանսպորտային միջոցը լինի արագ, մատչելի և էժան: Գծապատկեր 7.2-ը ցույց է տալիս, որ 

կանանց գրեթե կեսը (47 տոկոս) քայլելով է հասել հակաբեղմնավորման մեթոդների 

ձեռքբերման աղբյուր: Կանանց մեկ քառորդից ավելին նշել է, որ տնային տնտեսությանը 

պատկանող մեքենայով (18 տոկոս), մեկ այլ մեքենայով (7 տոկոս) կամ տաքսիով (9 տոկոս) է 

գնացել հակաբեղմնավորման մեթոդների ձեռքբերման աղբյուր: Կանանց միայն 17 տոկոսն է 

նշել հասարակական տրանսպորտը, ինչպիսիք են երթուղային տաքսին, 

ավտոբուսը/տրոլեյբուսը, որպես հակաբեղմնավորման մեթոդների ձեռքբերման աղբյուր 

հասնելու միջոց: 

Հակաբեղմնավորման մեթոդների ձեռքբերման աղբյուր հասնելու միջոցը զգալիորեն 

տարբերվում է ըստ բնակավայրի: Ի տարբերություն գյուղաբնակ կանանց, 

քաղաքաբնակներն առավել հակված են ոտքով հակաբեղմնավորման մեթոդների 

ձեռքբերման աղբյուր հասնելուն (համապատասխանաբար՝ 20 և 59 տոկոս): Գյուղաբնակները 
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հաճախ հակաբեղմնավորման մեթոդների ձեռքբերման աղբյուր հասնում են հասարակական 

տրանսպորտով, տնային տնտեսության կամ մեկ այլ մեքենայով: 

Ի համեմատ 2005թ-ի տվյալների (36 տոկոս), 2010թ-ի արդյունքում 

հակաբեղմնավորման մեթոդների ձեռքբերման աղբյուր հասնելու համար հասարակական 

տրանսպորտ օգտագործողների մասնաբաժինը կրկնակի անգամ կրճատվել և կազմել է 17 

տոկոս: Մյուս կողմից, հակաբեղմնավորման մեթոդների ձեռքբերման աղբյուր քայլելով 

հասնող կանանց թվաքանակն աճել է՝ 32 տոկոսից մինչև 47 տոկոս: 

Կանանց մեծամասնությունը (10-ից 8-ը), ովքեր հակաբեղմնավորման մեթոդի 

ձեռքբերման աղբյուր հասնելու համար օգտվել են տրանսպորտային միջոցից` ստիպված են 

եղել վճարել դրա համար: Մեդիան գինը տատանվում է ըստ բնակավայրի` կազմելով 599 

դրամ գյուղաբնակ կանանց և 499 դրամ քաղաքաբնակ կանանց համար (տվյալները 

ներկայացված չեն): 2005թ-ի համեմատությամբ, տրանսպորտային միջոցից օգտվելու գինը 

գրեթե կրկնապատկվել է ինչպես գյուղաբնակների, այնպես էլ քաղաքաբնակների շրջանում 

(համապատասխանաբար՝ 299 և 200 դրամ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ի տարբերություն քաղաքաբնակ կանանց, գյուղաբնակ կանայք ոչ միայն ավելի շատ 

են վճարում, այլ նաև ավելի շատ ժամանակ են ծախսում հակաբեղմնավորման 

ժամանակակից մեթոդի ձեռքբերման աղբյուր հասնելու համար (տվյալները ներկայացված 

չեն): Ի տարբերություն քաղաքաբնակ կանանց 76 տոկոսի, գյուղաբնակ կանանց միայն 42 

տոկոսն է բնակվում հակաբեղմնավորման մեթոդի ձեռքբերման աղբյուրից 20 րոպե 

ժամանակ պահանջող հեռավորության վրա: Ընդհանուր առմամբ, ժամանակակից 

հակաբեղմնավորման մեթոդ օգտագործող կանանց երկու երրորդին (66 տոկոս) անհրաժեշտ 

է մինչև 20 րոպե ժամանակ հակաբեղմնավորման մեթոդի ձեռքբերման աղբյուր հասնելու 

համար, մինչդեռ 82 տոկոսին` 30 րոպե: Այս ցուցանիշը վերջին հինգ տարիների ընթացքում 
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փոխադրամիջոց 

ՀԺԱՀ 2010 

Բնակավայր 
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բարելավվել է, քանզի 2005թ-ին ժամանակակից հակաբեղմնավորման մեթոդ օգտագործող 

կանանց գրեթե կեսին (48 տոկոս) անհրաժեշտ է եղել մինչև 20 րոպե ժամանակ 

հակաբեղմնավորման մեթոդի ձեռքբերման աղբյուր հասնելու համար, իսկ 71 տոկոսին` 30 

րոպե: 

 

 

7.5 ԻՐԱԶԵԿ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Իրազեկ ընտրությունը կարևոր կողմ է հանդիսանում ընտանիքի պլանավորման 

ծառայությունների մատուցման առումով: Ընտանիքի պլանավորման ծառայություններից 

օգտվողներն իրավասու են տեղեկատվություն ստանալ իրենց նախընտրած 

հակաբեղմնավորման մեթոդի մասին: Հակաբեղմնավորման մեթոդներ առաջարկողները 

պարտավոր են տեղեկացնել՝ 

1. Հակաբեղմնավորման մեթոդների կողմնակի երևույթների մասին, 

2. Ինչպես պետք է վարվել կողմնակի երևույթների ի հայտ գալու ժամանակ, 

3. Տեղեկատվություն հակաբեղմնավորման այլ մեթոդների վերաբերյալ: 

Հակաբեղմնավորման ժամանակակից մեթոդներ օգտագործողները, ովքեր 

տեղեկացված են այդ մեթոդի կողմնակի հետևանքների և ռիսկերի վերաբերյալ, ինչպես նաև 

գիտեն այլ մեթոդների գոյության մասին, առավել բարենպաստ վիճակում են գտնվում և 

հակված են իրազեկ ընտրություն կատարելուն՝ ի նպաստ իրենց նախընտրած մեթոդի: Այս 

տեղեկատվությունը բարելավում է մատուցվող առողջապահական ծառայությունների որակը 

և հետագա խնամքը՝ աջակցելով մեթոդի օգտագործողներին հաղթահարել կողմնակի 

հետևանքները, ինչն իր հերթին կրճատում է օգտագործվող մեթոդների անհարկի 

դադարեցումները: 

Հարցման պահին հակաբեղմնավորման ժամանակակից մեթոդ օգտագործողները 

հարցվել են, թե արդյոք իրենց նախընտրած մեթոդի ընտրության ժամանակ նրանց իրազեկել 

են այդ մեթոդի կողմնակի երևույթների կամ ռիսկերի վերաբերյալ: Աղյուսակ 7.6-ը ցույց է 

տալիս հարցման պահին հակաբեղմնավորման ժամանակակից մեթոդ օգտագործող այն 

կանանց տոկոսը, ովքեր տվյալ մեթոդն ընտրելիս իրազեկ են եղել մեթոդի կողմնակի 

հետևանքների կամ ռիսկերի, ինչպես նաև բուժաշխատողի կողմից տեղեկացվել են առկա այլ 

հակաբեղմնավորման մեթոդների մասին, ըստ հակաբեղմնավորման մեթոդի տեսակի և 

աղբյուրի: 

Հակաբեղմնավորման մեթոդ օգտագործող կանանց գրեթե երկու երրորդը (69 տոկոս) 

իրազեկ է եղել կողմնակի հետևանքների և դրանց առաջացման դեպքում ձեռնարկվող 

միջոցառումների մասին (62 տոկոս): Այս ցուցանիշն աճել է ՀԺԱՀ 2000-ի և ՀԺԱՀ 2005-ի 

արդյունքում ստացված նույն ցուցանիշների համեմատությամբ (համապատասխանաբար` 36 

ու 32 տոկոս, և 46 ու 44 տոկոս): Ավելին, ի տարբերություն 2000թ-ի 23 տոկոս և 2005թ-ի 35 

տոկոս արդյունքների, 2010թ-ին հարցման պահին ամուսնացած կանանց 49 տոկոսն իրազեկ 

է եղել հակաբեղմնավորման այլ մեթոդների մասին:  
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Պետական հատվածից հակաբեղմնավորման մեթոդ ձեռքբերած կանանց 72 տոկոսը 

տեղեկացված է եղել մեթոդի կողմնակի երևույթների կամ ռիսկերի վերաբերյալ, 66 տոկոսին 

իրազեկել են, թե ինչպես վարվեն այդ ռիսկերի ի հայտ գալու դեպքում, իսկ 46 տոկոսին 

հայտնել են նաև այլ հակաբեղմնավորման մեթոդների առկայության մասին:  

Թեպետ, ի համեմատ նախորդ հետազոտությունների, ՀԺԱՀ 2010-ի արդյունքում 

գրանցված ցուցանիշը բարելավվել է, այդուհանդերձ Հայաստանի պետական և մասնավոր 

հատվածների ու ընտանիքի պլանավորման ծառայություն մատուցողները 

հակաբեղմնավորման մեթոդների մասին պետք է ավելի շատ իրազեկեն կանանց, ինչն էլ 

կօգնի նրանց կատարել իրազեկ ընտրություն: 

  Աղյուսակ 7.6 Իրազեկ ընտրություն  

 

15-49 տարեկան հարցման պահին հակաբեղմնավորման ժամանակակից միջոց օգտագործողների շրջանում, 
վերջին անգամ հարցմանը նախորդող 5 տարիների ընթացքում մեթոդի օգտագործումը սկսած այն անձանց 
տոկոսը, ովքեր տվյալ մեթոդն ընտրելիս իրազեկ են եղել մեթոդի կողմնակի երևույթների և գոյություն ունեցող 
այլ տարբեր մեթոդների վերաբերյալ, ըստ մեթոդի և աղբյուրի, Հայաստան 2010  

 

 Վերջին անգամ հակաբեղմնավորման ժամանակակից մեթոդի օգտագործումը 
հարցմանը նախորդող 5 տարիների ընթացքում սկսած կանանց շրջանում՝  

 Մեթոդ/Աղբյուր 

Մեթոդի 
կողմնակի 

երևույթների և 
խնդիրների 

մասին իրազեկ 
անձանց 
տոկոսը 

Մեթոդի կողմնակի 
երևույթների 

առաջացման դեպքում 
իրականացվող 

միջոցառումների 
մասին իրազեկ 

անձանց տոկոսը 

Գոյություն ունեցող այլ 
մեթոդների մասին 

ընտանիքի պլանավորման 
աշխատակցից կամ 
բուժաշխատողից 

իրազեկված անձանց 
տոկոսը 

Կանանց 
թվաքանակ  

 Մեթոդ      
 Հաբ  (44.9) (34.4) (63.6) 40   
 ՆԱՄ  74.3 69.0 46.2 168   

 Մեթոդի սկզբնաղբյուր1      
 Պետական հատված 71.8 66.4 45.6 164   

   Հիվանդանոց (87.4) (77.4) (66.1) 37   

   Ծննդատուն 66.2 62.2 38.7 71   

 
  Կանանց խորհրդ. 
կենտրոն (76.2) (75.6) (59.8) 36   

 

Մասնավոր 
առողջապահական 
հատված (58.2) (48.6) (61.1) 45   

 Դեղատուն  (47.9) (35.8) (55.1) 36   
         

 Ընդամենը 68.6 62.3 49.0 210  

   

 

Նշում` Աղյուսակում ներառված են տվյալ մեթոդի օգտագործման մասին հատուկ նշած անձինք: Փակագծերում 
ներկայացված տվյալները հիմնված են 25-49 չկշռված դեպքերի վրա: Ընդամենը տողում ներառվել են կնոջ 
ստերիլացման դեպքերը և ձեռքբերման սկզբնաղբյուրն առանձին տողով ներկայացված չէ: 
 1 Հարցման պահին օգտագործվող մեթոդի ձեռքբերման վերջին աղբյուրը  

   

 

 

7.6 ՀԱԿԱԲԵՂՄՆԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄՆ ԱՅՆ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒՑ 12 

ԱՄԻՍՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 
 

Վերարտադրողական նպատակները կարող են իրականացվել, եթե 

հակաբեղմնավորման մեթոդներն օգտագործվում են շարունակաբար և ճիշտ: Ընտանիքի 

պլանավորման ծրագրերը մշակողների համար էական ցուցանիշ է համարվում իրենց 

նախընտրած հակաբեղմնավորման մեթոդի օգտագործումը դադարեցնողների 
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մասնաբաժինը: Հակաբեղմնավորման մեթոդի օգտագործման դադարեցման վերաբերյալ 

տեղեկատվություն ստանալու նպատակով, կանանց համար նախատեսված հարցաթերթում 

ներառվել է հատուկ բաժին՝ “Օրացույց” անվանմամբ, ուր նշվել է հարցմանը նախորդող հինգ 

տարիների կտրվածքով հակաբեղմնավորման մեթոդների օգտագործման բոլոր փուլերը: Այդ 

տվյալների վերլուծման ժամանակ, հարցման և դրան նախորդած երկու ամիսների տվյալներն 

անտեսվել են՝ հավանական չհաստատված հղիությունների հետ կապված 

անճշտություններից խուսափելու նպատակով:  

Աղյուսակ 7.7-ը ցույց է տալիս 15-49 տարեկան կանանց շրջանում հարցմանը 

նախորդող 12 ամիսների ընթացքում հակաբեղմնավորման մեթոդների օգտագործումը 

դադարեցնելու ցուցանիշները: Ընդհանուր առմամբ, վերջին հինգ տարիների ընթացքում 

հակաբեղմնավորման մեթոդներ օգտագործողների 23 տոկոսը դադարեցրել է օգտագործումն 

այն կիրառելուց հետո 12 ամսվա ընթացքում, իսկ 3 տոկոսը՝ փոխել է հակաբեղմնավորման 

մեթոդը: Առաջին տարվա ընթացքում դադարեցման ցուցանիշն ամենացածրն է ՆԱՄ 

օգտագործողների մոտ (4 տոկոս) և ամենաբարձրն է ընդհատված սեռական 

հարաբերությունների մեթոդն օգտագործողների շրջանում (28 տոկոս): Պահպանակ 

օգտագործողների 15 տոկոսը դադարեցրել է մեթոդի կիրառումն առաջին տարվա 

ընթացքում: 

   

 Աղյուսակ 7.7 Հակաբեղմնավորման մեթոդների օգտագործման ընդհատման ցուցանիշներ  

 

15-49 տարեկան կանանց տոկոսը, ովքեր հարցմանը նախորդող հինգ տարիների ընթացքում սկսել, ապա առաջիկա 12 ամիսների ընթացքում 

դադարեցրել են հակաբեղմնավորման մեթոդի օգտագործումն ըստ դադարեցման պատճառի և մեթոդի տեսակի, Հայաստան 2010   

  Դադարեցման պատճառ՝   

 Մեթոդ 

Մեթոդի 

ձախողում 

Հղիանալու 

ցանկություն 

Ծնելիության 

հետ կապված 

այլ պատճառ2 

Կողմնակի 

երևույթներ/ 

առողջության 

մտավախություն  

 

 

Առավել 

արդյունավետ 

մեթոդի 

ցանկություն 

Մեթոդի հետ 

կապված այլ 

պատճառներ3 

Այլ 

պատճառներ 

Որևէ 

պատճառ 

Փոխել է 

մեթոդը4  

 ՆԱՄ 0.0  0.2  0.0  *  (0.0)  *  (0.9)  3.9  0.6   

 

Տղամարդու 

պահպանակ 3.0  4.1  4.4  *  (1.1)  *  (1.2)  14.8  2.3   

 

Ընդհատված սեռ. 

հարաբերություն 14.0  3.9  6.7  *  (1.7)  *  (1.2)  27.5  2.0   

                     

 Բոլոր մեթոդները1 9.0  3.5  5.3  *  (2.0)  *  (1.8)  23.1  2.9   

                     

 

Միջանկյալ 

օգտագործողների 

թվաքանակ 156 62 94 16 36 12 31 406 51  

   

 

Նշում՝ Ցուցանիշների հաշվարկները հիմնված են կյանքի-աղյուսակների վրա՝ օգտագործելով հարցմանը նախորդող 3-62 ամիսների ընթացքում 
հակաբեղմնավորման օգտագործումը սկսած դեպքերը: Փակագծերում ներկայացված տվյալները հիմնված են 25-49 չկշռված դեպքերի վրա: Աստղանիշը 
նշանակում է, որ տվյալները հիմնված են 25-ից փոքր չկշռված դեպքերի վրա և սեղմվել են:  
1 ԼԱՄ և այլ մեթոդները (կնոջ ստերիլացում, հաբեր, կրեմ/գել, պտղաբեր օրերի հաշվիչ, ռիթմիկ) ներառված են դադարեցումների ընդհանուր ցուցիչում, 

սակայն ներկայացված չեն առանձին: 
2 Ներառում է հազվադեպ սեռ. հարաբերություններ/ամուսնու բացակայություն, դժվարանում է հղիանալ/դաշտանադադար և ամուսնաան 

անհաջողություն/բաժանություն ենթախմբերը 
3 Ներառում է “հասանելի չէ/հեռու է, թանկ է և հարմար չէ օգտագործել” պատասխանները 
4 Դադարեցմանը հաջորդող ամսից սկսել են օգտագործել այլ մեթոդ կամ որպես դադարեցման պատճառ նշել են, որ նրանք ցանկանում են առավել 

արդյունավետ մեթոդ, ապա մի քանի ամիս անց սկսել են օգտագործել այլ մեթոդ  

   

 

Աղյուսակ 7.8-ը ցույց է տալիս հակաբեղմնավորման մեթոդների դադարեցման բոլոր 

պատճառները հարցմանը նախորդող հինգ տարիների ընթացքում: Դադարեցումների 

մեծամասնության պատճառ է հանդիսացել մեթոդի անարդյունավետությունը` այսինքն 
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պատահական հղիությունը (հղիացել են օգտագործելով հակաբեղմնավորման մեթոդ): 

Դադարեցումների մեկ երրորդի (33 տոկոս) համար պատճառ է հադիսացել մեթոդի 

անարդյունավետությունը, 22 տոկոսը դադարեցրել են հակաբեղմնավորման մեթոդի 

օգտագործումը հղիանալու նպատակով, իսկ 16 տոկոսը, որպես դադարեցման պատճառ նշել 

են սակավաթիվ սեռական հարաբերությունները կամ զուգընկերոջ բացակայությունը: 

Հարցմանը նախորդող հինգ տարիների կտրվածքով, հակաբեղմնավորման հաբեր 

օգտագործող երեք կանանցից մեկը նշել է, որ հակաբեղմնավորման մեթոդի օգտագործման 

դադարեցման պատճառ է հանդիսացել հազվադեպ սեռական հարաբերությունները կամ 

զուգընկերոջ բացակայությունը: Հակաբեղմնավորման հաբեր օգտագործող և նախորդ հինգ 

տարիների ընթացքում օգտագործումը դադարեցրած կանանց 19 տոկոսը, որպես 

դադարեցման հիմնական պատճառ նշել է առողջության հետ կապված մտավախությունը 

կամ կողմնակի ազդեցությունը: Հարցմանը նախորդող հինգ տարիների ընթացքում ՆԱՄ-ի 

օգտագործումը դադարեցրած կանանց կեսը, որպես դադարեցման պատճառ նշել է 

առողջության վերաբերյալ մտահոգությունը կամ կողմնակի ազդեցությունը: ՆԱՄ-ի 

օգտագործումը դադարեցրած կանանց 22 տոկոսը ցանկացել է հղիանալ: Հղիանալու 

ցանկությամբ պայմանավորված, կանանց մեկ երրորդը (36 տոկոս) դադարեցրել է 

պահպանակի օգտագործումը: Կանանց 24 տոկոսի համար պահպանակի օգտագործման 

դադարեցումը պայմանավորված է եղել մեթոդի խափանմամբ, իսկ 14 տոկոսի համար՝ 

սակավաթիվ սեռական հարաբերություններով և/կամ ամուսնու բացակայությամբ: Մեթոդի 

ձախողումը պատճառ է հանդիսացել նաև 23 տոկոս կանանց համար, ովքեր դադարեցրել են 

լակտացիոն ամենորեայի մեթոդի (ԼԱՄ) օգտագործումը, այնուամենայնիվ, ԼԱՄ-ի 

օգտագործումը դադարեցրած կանանց մեծամասնության համար պատճառ է հանդիսացել 

առավել արդյունավետ մեթոդի ընտրության ցանկությունը (27 տոկոս): Ռիթմիկ մեթոդի 

օգտագործման դադարեցման գերակշռող պատճառը եղել է մեթոդի ձախողումը (51 տոկոս), 

իսկ 20 տոկոս կանանց համար՝ հղիանալու ցանկությունը: Թեպետ ընդհատված սեռական 

հարաբերության օգտագործման դադարեցման հիմնական պատճառը ևս եղել է մեթոդի 

անարդյունավետությունը (43 տոկոս), այդուհանդերձ կանանց 19 տոկոսը նշել է սեռական 

հարաբերությունների սակավության կամ ամուսնու բացակայության մասին, իսկ 16 տոկոսը՝ 

ցանկություն է հայտնել հղիանալու:    

Ռիթմիկ մեթոդի, ընդհատված սեռական հարաբերության և այլ ավանդական 

մեթոդների ցածր արդյունավետությունը հիմնավորվում է օգտագործման ժամանակ մեթոդի 

անհուսալիության բարձր աստիճանով: Ինչպես արդեն նշվել է, ընդհատված սեռական 

հարաբերությունն ամենատարածված հակաբեղմնավորման մեթոդն է Հայաստանում: Այն 

օգտագործվել է հարցման պահին ամուսնացած կանանց 25 տոկոսի կողմից, ինչը կազմում է 

բոլոր հակաբեղմնավորման մեթոդների օգտագործման կեսը: Զարմանալի է, որ ամենաբարձր 

անարդյունավետության մակարդակ ունեցող հակաբեղմնավորման մեթոդն օգտագործում են 

իրենց վերարտադրողականությունը կառավարել ցանկացող Հայաստանի կանանց ստվար 

հատված: Թեպետ ոչ այնքան բարձր, որքան հակաբեղմնավորման ավանդական մեթոդների 

պարագայում, սակայն պահպանակի և ԼԱՄ-ի օգտագործման դադարեցման մեկ քառորդը ևս 

պայմանավորված է եղել մեթոդի անարդյունավետությամբ: 
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 Աղյուսակ 7.8 Հակաբեղմնավորման մեթոդների օգտագործման ընդհատման պատճառներ   

 

Հակաբեղմնավորման մեթոդների տոկոսային բաշխումն հարցմանը նախորդող հինգ տարվա կտրվածքով ըստ դադարեցման 

հիմնական պատճառի, համաձայն տարբեր մեթոդների, Հայաստան 2010   

 Պատճառ Հաբ ՆԱՄ 

Տղամարդու 

պահպանակ ԼԱՄ 

Ռիթմիկ 

մեթոդ 

Ընդ. սեռ. 

հարաբ. 

Բոլոր 

մեթոդները1  

 

Հղիացել է օգտագործելով 

հակաբեղմնավորման մեթոդ 13.3  2.7  23.7  22.9  50.5  42.9  32.9   

 Ցանկացել է հղիանալ 15.3  21.9  36.1  10.0  20.3  16.2  21.5   

 

Ամուսինը/զուգընկերը հավանություն 

չի տվել 0.0  0.0  7.2  0.3  2.0  3.3  3.5   

 

Ցանկացել է ավելի արդյունավետ 

մեթոդ 4.0  0.8  3.8  27.2  4.3  6.6  5.8   

 

Մտավախություն առողջության 

վերաբերյալ/Կողմնակի հետևանքներ 19.1  50.2  1.0  2.8  0.0  0.7  6.7   

 Մատչելի չէ/Հեռու է 0.0  0.0  0.1  0.0  0.0  0.0  0.0   

 Թանկ արժե 3.9  0.0  0.9  0.0  0.0  0.0  0.4   

 Հարմար չէ օգտագործել 2.1  1.1  1.8  6.4  2.7  0.5  1.5   

 

Աստծո կամոք/ 

Ճակատագրական 0.0  0.0  0.0  2.8  0.0  0.0  0.1   

 Դժվար է հղիանալ/Դաշտանադադար 6.0  6.4  4.1  0.0  2.0  4.9  4.5   

 

Սակավաթիվ սեռ. հարաբ./Ամուսնու 

բացակայություն 32.2  4.6  14.3  2.1  10.1  19.1  15.8   

 

Ամուսնական 

անհաջողություն/Բաժանություն 0.0  0.4  3.6  0.0  0.0  1.9  1.9   

 Այլ 4.2  7.5  0.0  9.6  3.0  0.3  1.6   

 Տվյալ չկա 0.0  4.5  3.4  15.8  5.1  3.6  4.0   
                 

 Ընդամենը 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0   

 Դադարեցումների թիվ 52 153 337 50 74 761 1,460  

   

 

1 Ընդամենը տողում ներառված են ներարկումներ, կրեմ/գել, պտղաբերության օրերի հաշվիչ և ավանդական մեթոդները 

(բացառությամբ ռիթմիկ և ընդհատված սեռական հարաբերության մեթոդների), սակայն ցուցանիշները ներկայացված չեն 

առանձին: 

ԼԱՄ = Լակտացիոն ամենորեայի մեթոդ  

   
 

 

7.7 ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ 
 

Ինչպես արդեն նշվեց, հակաբեղմնավորման ավանդական մեթոդներն ունեն ցածր 

արդյունավետության ցուցանիշ և այդուհանդերձ կազմում են հակաբեղմնավորման 

մեթոդների ընդհանուր օգտագործման գրեթե կեսը: Հակաբեղմնավորման մեթոդների 

օգտագործման բաշխումն առավել խորապես պատկերացնելու համար, ՀԺԱՀ 2010-ի 

շրջանակում, ավանդական մեթոդ օգտագործողներին տրվել են հարցեր՝ պարզելու համար 

բոլոր այն պատճառները, որոնք ազդել են ժամանակակից մեթոդ չընտրելու նրանց որոշման 

վրա: Ամենատարածված պատճառը, որը նշվել է ինչպես 2005թ-ին (59 տոկոս), այնպես էլ 

2010թ-ի կանանց 60 տոկոսի կողմից, ամուսնու կամ զուգընկերոջ ավանդական մեթոդի 

ընտրությունն է (տվյալները ներկայացված չեն): Այնուամենայնիվ, ժամանակակից մեթոդներ 

չընտրելու իրենց որոշումը կանանց 31 տոկոսը մեկնաբանում են որպես ժամանակակից 

մեթոդների կողմնակի ազդեցության նկատմամբ վախ կամ ունեցած անհաջող փորձ, կանանց 

20 տոկոսի համար որոշիչ է ժամանակակից մեթոդների ձեռքբերման գինը: Այս երկու 

պատճառներն արտահայտող կանանց մասնաբաժինը նվազել է 2005թ-ից ի վեր, երբ 
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ցուցանիշները համապատասխանաբար կազմել էին՝ 47 և 37 տոկոս: Համանման կերպով 

նվազել է նաև կանանց մասնաբաժինը, ովքեր նշել են ժամանակակից մեթոդների վերաբերյալ 

թերի իմացության (10 տոկոս) կամ մեթոդների դժվարամատչելիության (11 տոկոս) մասին, 

ինչը 2005թ-ին խնդիր է հանդիսացել կանանց համապատասխանաբար 20 և 26 տոկոսի 

համար: Թեպետ այս բնագավառում 2005թ-ից ի վեր գրանցվել են բարելավումներ, 

այդուհանդերձ դեռևս Հայաստանի կանայք ստիպված են հաղթահարել որոշակի 

դժվարություններ՝ կապված հակաբեղմնավորման ժամանակակից մեթոդի գնի, 

տեղեկատվության ստացման և ձեռքբերման հետ, որպեսզի օգտագործեն այն: 

 

7.8 ՊՏՂԱԲԵՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԻ ՄԱՍԻՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ 
 

Վերարտադրողականության, մասնավորապես մանկածնման ֆիզիոլոգիայի 

վերաբերյալ հիմնական գիտելիքների առկայությունը հատկապես օգտակար է սեռական 

կյանքի հետ կապված մեթոդների արդյունավետ օգտագործման համար, ինչպիսիք են 

ընդհատված սեռական հարաբերությունը, պահպանակը, ներարգանդային միջոցները և 

ծնելիության իմացության հետ կապված մեթոդը, որն անվանվում է որպես ռիթմիկ, 

ժամանակավոր ինքնազսպման կամ օրացուցային մեթոդ: Կնոջ դաշտանային ցիկլի հետ 

կապված պտղաբեր ժամանակահատվածի իմացությունը հատկապես կարևոր է ռիթմիկ 

մեթոդի օգտագործման ժամանակ: Բնական ձևով պտղաբերության հաջողակ 

ծրագրավորումը կախված է կնոջ պտղաբեր ժամանակահատվածի ճիշտ գնահատումից:  

ՀԺԱՀ 2010-ի ընթացքում բոլոր կանանց տրվել է հարց կնոջ պտղաբեր 

ժամակահատվածի մասին նրանց իմացությունը պարզելու նպատակով: Բոլոր կանայք 

հարցվել են, թե արդյոք դաշտանային երկու պարբերաշրջանների միջև գոյություն ունեն 

օրեր, երբ կինն առավելապես է հակված հղիանալուն և եթե այո, ապա որոնք են այդ օրերը՝ 

դաշտանի սկսվելուց առաջ, դաշտանի ժամանակ, անմիջապես դաշտանի ավարտից հետո, 

թե՝ դաշտանային երկու պարբերաշրջանների մեջտեղում: Աղյուսակ 7.9-ը ցույց է տալիս 15-

49 տարեկան բոլոր կանանց և հարցման պահին ռիթմիկ մեթոդ օգտագործող կանանց 

հարցման արդյունքները: 

15-49 տարեկան կանանց 32 տոկոսը ճիշտ է սահմանել հղիանալու 

ժամանակահատվածը, այն է` դաշտանային երկու պարբերաշրջանների մեջտեղում ընկած 

ժամանակահատվածը: Այդուհանդերձ, նույն թվաքանակով կանայք պատասխանել են, որ 

չգիտեն, թե երբ է կնոջ հղիանալու “ռիսկի” ժամանակահատվածը: Հատկանշական է, որ 

պարբերաբար ինքնազսպման (ռիթմիկ) մեթոդն օգտագործող կանանց 71 տոկոսը ճշգրիտ է 

սահմանել պտղաբերության ժամանակահատվածը: Թեպետ փոքր-ինչ, սակայն այս 

ցուցանիշը վերջին տասնամյակում նվազել է (2005 և 2000թթ կազմելով 

համապատասխանաբար 76 և 73 տոկոս): 
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 Աղյուսակ 7.9 Պտղաբեր ժամանակահատվածի վերաբերյալ գիտելիքներ  

 

15-49 տարեկան կանանց տոկոսային բաշխումն ըստ դաշտանային պարբերաշրջանների 

ընթացքում պտղաբեր ժամանակահատվածի իմացության և ըստ հարցման պահին ռիթմիկ 

մեթոդի օգտագործման, Հայաստան 2010   

 Պտղաբեր ժամանակահատվածի ընկալում 

Ռիթմիկ մեթոդ 

օգտագործողներ 

Ռիթմիկ մեթոդ 

չօգտագործողներ 

Բոլոր 

կանայք  

 

Դաշտանային պարբերաշրջանից անմիջապես 

առաջ 8.0  4.4  4.4   

 Դաշտանային պարբերաշրջանի ընթացքում 2.1  0.9  1.0   

 Անմիջապես դաշտանից հետո 15.0  17.6  17.6   

 Երկու դաշտանների մեջտեղում  71.4  31.0  31.6   

 Չկա հատուկ ժամանակահատված 1.6  13.3  13.1   

 Չգիտի 1.9  32.6  32.2   

 Տվյալ չկա 0.0  0.2  0.2   

         

 Ընդամենը 100.0  100.0  100.0   

 Կանանց թվաքանակ 88 5,834 5,922  

 

7.9 ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Վերարտադրողական առողջությամբ զբաղվող կազմակերպությունների 

նպատակներից է բացահայտել բնակչության մեջ այն կանանց թվաքանակը, ովքեր 

ընտանիքի պլանավորման ծառայություններից օգտվելու և հակաբեղմնավորման մեթոդների 

կարիք ունեն: Հարցման պահին վերարտադրողական տարիքի ամուսնացած կանայք, ովքեր 

չեն ցանկանում այլևս երեխա ունենալ կամ ցանկանում են սպասել առնվազն երկու տարի 

մինչև հաջորդ երեխայի ծնունդը, սակայն չեն օգտագործում հակաբեղմնավորման որևէ 

մեթոդ, համարվում են ընտանիքի պլանավորման հարցում չբավարարված պահանջարկ 

ունեցողներ4: Հղի կանայք, որոնց հղիությունը եղել է անժամանակ կամ անցանկալի, ևս ունեն 

ընտանիքի պլանավորման չբավարարված պահանջարկ: Համանման կերպով, հետծննդյան 

դաշտանադադարում գտնվող կանանց շրջանում, այն կանայք, ում վերջին ծնված երեխան 

եղել է անժամանակ, ունեն ընտանիքի պլանավորման չբավարարված պահանջարկ 

հղիությունը հետաձգելու տեսանկյունից, իսկ այն կանայք, ում վերջին ծնված երեխան եղել է 

անցանկալի, հետևաբար ունեն չբավարարված պահանջարկ հղիությունը կանխելու առումով: 

Հարցման պահին հակաբեղմնավորման մեթոդներ օգտագործողները համարվում են 

ընտանիքի պլանավորման հարցում բավարարված պահանջարկ ունեցողներ: Ընտանիքի 

պլանավորման ընդհանուր պահանջարկն իրենից ներկայացնում է ընտանիքի 

պլանավորման հարցում բավարարված և չբավարարված պահանջարկ ունեցողների 

հանրագումարը: 

Աղյուսակ 7.10-ը ներկայացնում է հարցման պահին ամուսնացած կանանց շրջանում 

ընտանիքի պլանավորման նկատմամբ բավարարված, չբավարարված և ընդհանուր 

պահանջարկն ըստ հիմնական բնութագրիչների: Ընդհանուր առմամբ, հարցման պահին 

ամուսնացած կանանց 21 տոկոսն ունի ընտանիքի պլանավորման չբավարարված 

պահանջարկ, որի 6 տոկոսը պայմանավորված է հղիության հետաձգման հետ, իսկ 15 

տոկոսը՝ սահմանափակելու: Կանանց կեսից ավելին (55 տոկոս) բավարարել է ընտանիքի 

                                                      
4

 Հաշվարկման բնութագիրը տրված է աղյուսակ 7.10-ի թիվ 1 նշումում: 
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պլանավորման նկատմամբ իրենց պահանջարկը: Եթե հարցման պահին ամուսնացած բոլոր 

կանայք, ովքեր նշել են, որ ցանկանում են հետաձգել կամ սահմանափակել իրենց 

պտղաբերությունն օգտագործեին ընտանիքի պլանավորման մեթոդներ, 

հակաբեղմնավորման մեթոդների օգտագործման մակարդակը կլիներ 77 տոկոս (ընտանիքի 

պլանավորման ընդհանուր պահանջարկ): Ներկայումս, հարցման պահին ամուսնացած 

կանանց շրջանում ընտանիքի պլանավորման մեթոդների նկատմամբ պահանջարկի 72 

տոկոսը բավարարված է, որի միայն կեսն է բավարարվել հակաբեղմնավորման 

ժամանակակից մեթոդների միջոցով (36 տոկոս): Ընտանիքի պլանավորման ընդհանուր 

պահանջարկի բաղկացուցիչ մասն է կազմում ծնելիության սահմանափակման ցանկությունը 

(54 տոկոս), և պահանջարկի միայն 23 տոկոսն է պայմանավորված եղել երեխայի ծնունդը 

հետաձգելու ցանկությամբ:      

ՀԺԱՀ 2010-ի արդյունքների համեմատությունը ՀԺԱՀ 2000-ի և 2005-ի հետ ցույց տվեց, 

որ թեպետ 2005թ-ին նվազել էր 2000թ-ին գրանցված 74 տոկոս ցուցանիշը և կազմել էր 67 

տոկոս, այժմ ընտանիքի պլանավորման ընդհանուր պահանջարկը կրկին աճել է մինչև 77 

տոկոս՝ գերազանցելով 2000թ-ի ցուցանիշը: Ծնելիությունը հետաձգելու պահանջը ևս աճել է 

2000 և 2005թթ-ին գրանցված 15 տոկոս ցուցանիշից՝ 2010թ-ին կազմելով 23 տոկոս: 

Բավարարված պահանջարկը շարունակաբար նվազում է` 2000թ-ի 84 տոկոսից մինչև 80 

տոկոս՝ 2005թ-ին և 72 տոկոս՝ 2010թ-ին:  

Չբավարարված պահանջարկը հասել է իր առավելագույն մակարդակին` 

ամենաերիտասարդ կանանց շրջանում, և 15-49 տարեկան չորս կանանցից մեկն ունի 

ընտանիքի պլանավորման մեթոդների չբավարարված պահանջարկ: Այս պահանջարկի 

մեծամասնությունը կապված է հղիության հետաձգման հետ (27 տոկոս): Ի տարբերություն 

երիտասարդ կանանց, 35 և բարձր տարիքի կանայք ընտանիքի պլանավորման պահանջարկը 

մեծապես կապում են մանկածնման սահմանափակման հետ: Չբավարարված պահանջարկը 

փոքր-ինչ բարձր է գյուղաբնակների շրջանում (24 տոկոս), քան՝ քաղաքաբնակների (19 

տոկոս): Ընտանիքի պլանավորման չբավարարված պահանջարկն արտահայտող ցուցանիշը 

տատանվում է ըստ մարզերի ամենաբարձրը կազմելով՝ Գեղարքունիքում և Շիրակում (տաս 

կանանցից չորսը), մինչև ամենացածրը` Երևանում, Արագածոտնում և Արմավիրում (ութ 

կանանցից մեկը): Ընտանիքի պլանավորման չբավարարված պահանջարկն առավել 

տարածված է ցածր կրթության և բարեկեցության մակարդակ ունեցող կանանց շրջանում: 

2000թ-ից ի վեր, ամուսնացած կանանց շրջանում, այս ցուցանիշը գրեթե կրկնապատկվել է՝ 

աճելով 12 տոկոս ցուցանիշից մինչև 21 տոկոս: 
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 Աղյուսակ 7.10 Հարցման պահին ամուսնացած կանանց շրջանում հակաբեղմնավորման մեթոդների պահանջը և պահանջարկը  

 

Հարցման պահին ամուսնացած 15-49 տարեկան կանանց տոկոսը, ովքեր ունեն հակաբեղմնավորման մեթոդների չբավարարված պահանջարկ, բավարարված 

պահանջարկ, ընտանիքի պլանավորման մեթոդների ընդհանուր պահանջարկը և հակաբեղմնավորման մեթոդների բավարարված պահանջարկի տոկոսն ըստ 

հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010   

 

 

Ընտանիքի պլանավորման 

չբավարարված պահանջարկ 1 

Ընտանիքի պլանավորման 

բավարարված պահանջարկ 

(հարցման պահին օգտագործում են)2 

Ընտանիքի պլանավորման 

մեթոդների ընդհանուր պահանջարկ Բավարարված 

պահանջարկի 

տոկոս 

Ժամանակակից 

մեթոդների 

բավարարված 

պահանջարկի 

տոկոս 

Կանանց 

թվաքանակ 

 

 

Հիմնական 

բնութագրիչներ 

Հետաձգելու 

համար 

Սահմանափակ.  

համար Ընդամենը 

Հետաձգելու 

համար 

Սահմանափակ.  

համար Ընդամենը 

Հետաձգելու 

համար 

Սահմանափակ.  

համար Ընդամենը  

 Տարիք              

 15-19  26.8  0.2  27.0  14.7  4.4  19.1  41.5  4.6  46.1  41.5  6.8  68   

 20-24  13.9  1.9  15.9  34.6  5.2  39.8  50.9  7.1  58.0  72.6  31.4  450   

 25-29  10.9  4.4  15.3  35.3  26.8  62.1  46.6  31.2  77.8  80.3  41.2  641   

 30-34  6.4  9.6  16.0  22.5  47.7  70.1  29.0  57.3  86.3  81.4  44.1  650   

 35-39  1.4  17.9  19.3  7.6  58.8  66.5  9.0  77.1  86.1  77.6  39.9  517   

 40-44  1.1  25.9  26.9  2.9  53.9  56.7  4.0  79.7  83.7  67.8  33.2  613   

 45-49  0.9  30.3  31.2  0.9  35.9  36.8  1.8  66.2  68.0  54.1  22.0  687   

 Բնակավայր              

 Քաղաքային  5.0  14.1  19.1  18.3  39.8  58.0  23.8  54.0  77.8  75.4  42.2  2,111   

 Գյուղական  7.1  17.2  24.3  14.2  36.3  50.5  21.5  53.5  74.9  67.6  25.9  1,515   

 Մարզ              

 Երևան  3.0  10.3  13.3  20.6  45.6  66.2  24.4  56.1  80.5  83.5  51.8  1,126   

 Արագածոտն  3.5  9.7  13.2  21.8  45.0  66.7  25.4  54.8  80.2  83.5  26.9  164   

 Արարատ  11.9  7.7  19.5  19.2  38.6  57.8  31.0  46.2  77.3  74.7  29.7  228   

 Արմավիր  2.1  10.7  12.7  18.0  45.3  63.2  20.2  55.9  76.1  83.3  29.6  373   

 Գեղարքունիք  12.1  29.5  41.6  5.0  22.2  27.3  17.1  51.7  68.9  39.6  27.0  300   

 Լոռի  7.2  18.5  25.6  12.6  40.8  53.4  20.4  59.2  79.6  67.8  44.9  325   

 Կոտայք  9.0  13.7  22.7  19.5  31.9  51.3  28.6  45.5  74.2  69.4  19.1  344   

 Շիրակ  8.5  30.4  38.9  11.3  24.3  35.6  19.9  54.7  74.5  47.8  24.5  384   

 Սյունիք  6.4  12.8  19.2  15.1  33.2  48.3  21.5  45.9  67.5  71.6  31.8  136   

 Վայոց ձոր  4.4  13.2  17.6  21.0  41.1  62.1  26.2  54.4  80.6  78.1  14.0  90   

 Տավուշ  1.8  18.0  19.8  10.8  39.1  49.9  12.6  57.1  69.7  71.6  14.9  156   

 Կրթություն              

 Հիմնական  5.2  19.1  24.4  12.2  36.2  48.4  17.4  55.3  72.7  66.5  29.5  147   

 Միջնակարգ  6.5  18.2  24.7  14.0  36.6  50.6  20.6  54.9  75.5  67.3  26.7  1,524   

 
Միջին-

մասնագիտական  4.8  16.8  21.6  16.8  39.1  55.8  22.4  55.8  78.2  72.4  37.0  1,139   

 Բարձրագույն  6.2  7.7  13.9  22.0  40.9  62.8  28.5  48.6  77.1  81.9  50.8  816   

 
Բարեկեցության 
մակարդակ              

 Ամենացածր  6.3  15.8  22.0  14.7  38.5  53.2  21.1  54.2  75.3  70.7  28.4  748   

 Ցածր  7.9  20.6  28.5  11.5  35.5  47.0  19.7  56.1  75.8  62.4  22.6  741   

 Միջին  5.5  17.4  23.0  16.0  36.2  52.2  22.7  53.6  76.2  69.9  35.3  725   

 Բարձր  6.4  9.5  15.9  19.4  40.8  60.2  25.9  50.6  76.5  79.2  44.2  682   

 Ամենաբարձր  3.2  13.3  16.5  21.6  40.8  62.4  25.1  54.1  79.2  79.1  47.6  730   

                            

 Ընդամենը 5.9 15.4 21.3 16.6 38.3 54.9 22.8 53.8 76.6 72.2 35.6 3,626  

   

 

1 Հղիության հետաձգման չբավարարված պահանջարկ: Ներառում է պտղաբեր, սակայն հակաբեղմնավորման մեթոդ չօգտագործող կանանց, ովքեր նշել են, որ 
ցանկանում են հետաձգել հղիությունը երկու կամ ավելի տարով, կամ անվստահ են եղել երեխա ունենալու վերաբերյալ իրենց դիրքորոշման վերաբերյալ, կամ 
ցանկացել են երեխա ունենալ, բայց անորոշ ժամանակում: Ի հավելումն նշյալի, հղիության հետաձգման չբավարարված պահանջարկը ներառում է նաև հղի կանանց, 
որոնց ներկա հղիությունը եղել է անժամանակ կամ ում հղիությունը եղել է անցանկալի, սակայն հարցման պահին նշել են, որ ցանկանում են ևս մեկ երեխա ունենալ: 
Հղիության հետաձգման չբավարարված պահանջարկի մաս են կազմում նաև կանայք, ում վերջին ծնունդը եղել է անժամանակ և հարցման պահին գտնվել են 
հետծննդյան դաշտանադադարում, ինչպես նաև նրանք, ում վերջին ծնունդը թեպետ եղել է անցանկալի, այդուհանդերձ հարցման պահին նշել են, որ ցանկանում են 
ավելի շատ երեխաներ ունենալ:  
Հղիության սահմանափակման չբավարարված պահանջարկ: Ներառում է պտղաբեր, սակայն հակաբեղմնավորման մեթոդ չօգտագործող կանանց, ովքեր նշել են, որ 
այլևս չեն ցանկանում երեխա ունենալ: Հղիության սահմանափակման չբավարարված պահանջարկը ձևավորում են նաև հղի կանայք, ում ներկա հղիությունն 
անցանկալի է եղել և այժմ նշում են, որ այլևս չեն ցանկանում երեխա ունենալ կամ ովքեր դեռևս չեն որոշել երեխա ունենալ, թե՝ ոչ: Հղիության սահմանափակման 
չբավարարված պահանջարկում ներառված են նաև հետծննդյան դաշտանադադարում գտնվող կանայք, որոնց վերջին ծնունդը եղել է անցանկալի և հարցման պահին 
նշել են, որ այլևս չեն ցանկանում երեխա ունենալ կամ ովքեր դեռևս չեն որոշել երեխա ունենալ, թե՝ ոչ:  
2 Հղիության հետաձգման նպատակով հակաբեղմնավորման մեթոդների օգտագործումը սահմանվում է որպես կին, ով օգտագործում է հակաբեղմնավորման որևէ 
մեթոդ և նշում է, որ ցանկանում է ունենալ երեխա կամ դեռևս չի որոշել երեխա ունենալ, թե՝ ոչ: 
Հղիության սահմանափակման նպատակով հակաբեղմնավորման մեթոդների օգտագործումը սահմանվում է որպես կին, ով օգտագործում է հակաբեղմնավորման 
որևէ մեթոդ և նշում է, որ այլևս չի ցանկանում երեխա ունենալ:Հատկանշական է, որ ոչ բոլոր մեթոդներն են հաշվի առնվել այս աղյուսակում:  
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 7.10 ՀԱԿԱԲԵՂՄՆԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԱՊԱԳԱ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ 
 

Հակաբեղմնավորման մեթոդների կարիքներն ու օգտագործումը կանանց մոտ 

փոփոխվում է ըստ նրանց վերարտադրողական տարիքի: Հարցման պահին 

հակաբեղմնավորման մեթոդ չօգտագործող ամուսնացած կանանց հարցվել է, թե արդյոք 

նրանք մտադիր են ապագայում օգտագործել ընտանիքի պլանավորման մեթոդներ: 

Արդյուքները ներկայացված են աղյուսակ 7.11-ում: 

Հարցման պահին ամուսնացած հակաբեղմնավորման մեթոդներ չօգտագործող 

կանանց 23 տոկոսը նշել է, որ մտադիր է ապագայում օգտագործել որևէ մեթոդ, ի 

տարբերություն ՀԺԱՀ 2005թ-ի 29 տոկոս և ՀԺԱՀ 2000թ-ի 36 տոկոս կանանց: Մեկ երեխա 

ունեցող և հակաբեղմնավորման մեթոդ չօգտագործող կանանց 33 տոկոսը նշել է, որ մտադիր 

է ապագայում օգտագործել հակաբեղմնավորման մեթոդներ: Այս կանայք շատ ավելի են 

հակված նշելու, որ հետագայում կօգտագործեն հակաբեղմնավորման մեթոդներ, քան երեխա 

չունեցող կամ երկու և ավելի երեխա ունեցող կանայք:  Դեռ ավելին, երկու և ավելի երեխա 

ունեցող և հակաբեղմնավորման մեթոդ չօգտագործող կանանց մեծամասնությունը նշել է, որ 

նրանք չեն պատրաստվում ապագայում օգտագործել հակաբեղմնավորման որևէ մեթոդ: 

   
 

 Աղյուսակ 7.11 Հակաբեղմնավորման մեթոդների ապագա օգտագործում  

 

15-49 տարեկան հարցման պահին ամուսնացած կանանց տոկոսը, ովքեր չեն օգտագործում 

հակաբեղմնավորման մեթոդ ըստ ապագայում այն օգտագործելու իրենց մտադրության, համաձայն 

կենդանի երեխաների թվաքանակի, Հայաստան 2010   

 
 

Կենդանի երեխաների թվաքանակ1   

 Մտադրություն 0 1 2 3 4+ Total  

 Մտադիր է օգտագործել 26.2  33.3  21.4  16.6  9.8  23.0   

 Վստահ չէ 38.2  34.2  24.3  17.2  18.2  26.2   

 Մտադիր չէ օգտագործել 35.6  31.3  53.0  65.5  70.8  49.8   

 Տվյալ չկա 0.0  1.1  1.4  0.7  1.2  1.0   
               

 Ընդամենը 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0   

 Կանանց թվաքանակ 169 379 648 359 82 1,636  

    1 Ներառված են նաև հարցման պահին հղի կանայք  

   
 

 

 

 

 

7.11 ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ ԼՐԱՏՎԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ (ԶԼՄ) ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Զանգվածային լրատվամիջոցները հնարավորություն են ընձեռում ընտանիքի 

պլանավորման վերաբերյալ տեղեկատվություն հաղորդել բնակչության լայն զանգվածներին: 

Լրատվամիջոցների նման ազդեցության մակարդակի վերաբերյալ տեղեկատվությունն 

անհրաժեշտ է ծրագրեր պլանավորողներին և իրականացնողներին, առավել արդյունավետ 

բացահայտելու, բնակչության ենթախմբերը` տեղեկատվական, կրթական ու 

հաղորդակցական աշխատանքներ իրականացնելու համար: Ընտանիքի պլանավորման 

վերաբերյալ ԶԼՄ-ի միջոցով տեղեկատվության հասանելիության գնահատման նպատակով, 
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հարցվողները պատասխանել են, թե արդյոք նրանք հարցմանը նախորդող մի քանի 

ամիսների ընթացքում ռադիոյով, հեռուստատեսությամբ, ամսագրերի կամ թերթերի միջոցով 

լսել են ընտանիքի պլանավորման վերաբերյալ որևէ տեղեկատվություն: Աղյուսակ 7.12-ը 

ցույց է տալիս 15-49 տարեկան կանանց և տղամարդկանց շրջանում ընտանիքի 

պլանավորման մեթոդների վերաբերյալ տեղեկատվության հասանելիությունը ԶԼՄ-ով:  

 

 Աղյուսակ 7.12  Ընտանիքի պլանավորման վերաբերյալ տեղեկատվության մատչելիություն  

 

15-49 տարեկան կանանց և տղամարդկանց տոկոսը, ովքեր հարցմանը նախորդող մի քանի ամիսների ընթացքում տեսել, լսել կամ կարդացել են 

ընտանիքի պլանավորման մասին հաղրոդագրություններ ռադիոյով, հեռուստատեսությամբ, թերթերում, բուկլետներում կամ հասարակական 

միջոցառման ժամանակ ըստ հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010   

  Կանայք Տղամարդիկ  
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Կանանց 
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Տղամարդկանց 

թվաքանակ  

 Տարիք                  

 15-19  10.8  40.5  25.2  55.8 12.7  19.1  52.5 861  3.7  16.9  4.6  83.0  2.2 1.7  81.8  229   

 20-24  9.9  49.0  32.1  47.2 15.9  27.4  41.1 1,032  2.4  23.1  8.3  72.2  3.1 3.1  70.7  298   

 25-29  11.3  54.8  30.7  42.7 16.4  32.1  37.4 950  4.7  29.4  8.9  69.9  1.7 4.4  68.4  285   

 30-34  15.0  56.2  39.3  39.0 20.4  30.5  34.7 838  6.2  32.0  11.5  65.7  4.0 4.8  64.8  229   

 35-39  12.2  51.8  33.7  43.2 14.7  33.7  38.2 643  6.8  29.7  6.2  69.0  2.9 1.9  69.0  162   

 40-44  13.6  54.9  34.7  41.8 18.9  31.2  37.5 742  8.4  32.5  13.6  66.6  3.8 7.0  65.6  164   

 45-49  12.9  51.4  31.8  44.8 16.4  29.5  39.5 857  6.7  33.2  13.4  66.0  4.9 3.5  66.0  217   

 Բնակավայր                  

 Քաղաքային  17.0  54.9  38.1  41.0 20.9  33.1  35.8 3,641  8.0  35.8  13.0  62.0  5.0 5.8  60.6  984   

 Գյուղական  4.4  45.0  23.1  51.7 9.4  22.1  47.4 2,281  0.7  14.3  3.3  84.8  0.2 0.2  84.6  600   

 Մարզ                  

 Երևան  23.5  57.7  40.2  39.3 25.8  33.2  34.5 2,069  11.6  39.0  15.6  58.4  5.9 7.2  57.0  593   

 Արագածոտն  0.2  36.8  8.4  62.0 2.9  2.4  61.3 260  0.1  4.7  3.9  91.8  0.4 1.1  91.6  70   

 Արարատ  0.1  5.2  1.5  94.8 0.7  2.2  94.8 379  0.0  0.4  1.8  97.8  0.0 0.0  97.8  125   

 Արմավիր  1.5  49.9  21.9  48.7 4.6  13.8  41.8 535  0.0  9.4  2.1  90.6  0.0 0.8  90.6  148   

 Գեղարքունիք  1.9  65.6  19.5  34.1 11.0  9.3  33.2 459  0.4  11.2  1.3  88.2  0.9 0.4  88.2  83   

 Լոռի  2.3  38.1  26.8  54.1 4.5  36.2  47.6 513  0.0  1.2  1.2  97.5  0.9 7.4  92.6  130   

 Կոտայք  11.6  47.4  46.4  38.7 18.1  31.4  33.5 543  2.0  15.5  4.1  83.7  0.6 0.0  83.7  148   

 Շիրակ  22.2  58.5  36.4  39.1 16.1  48.0  32.1 598  6.3  91.8  28.4  7.2  9.0 2.4  7.2  131   

 Սյունիք  0.8  68.2  53.9  27.5 26.9  62.7  20.7 198  0.0  43.0  0.9  57.0  0.0 0.7  57.0  63   

 Վայոց ձոր  1.9  51.5  26.4  45.5 12.0  42.2  35.2 131  0.4  2.3  0.0  97.3  0.0 0.4  97.3  24   

 Տավուշ  0.6  61.3  42.4  36.0 29.9  29.2  29.6 238  3.2  10.7  1.7  87.1  0.0 0.7  86.8  68   

 Կրթություն                  

 Հիմնական  3.3  33.4  12.7  64.3 4.7  14.4  61.9 347  2.1  15.9  5.3  84.1  1.1 1.4  82.7  188   

 Միջնակարգ  6.4  43.9  21.3  53.2 8.9  22.1  48.2 2,137  3.0  18.4  3.5  79.7  1.0 0.8  79.5  619   

 
Միջին-
մասնագիտական  13.8  55.2  35.9  41.0 18.3  34.5  34.5 1,681  2.0  29.8  10.1  67.6  0.7 2.3  66.6  301   

 Բարձրագույն  19.3  59.4  46.4  35.4 26.3  34.5  31.8 1,757  11.4  43.0  18.1  55.5  8.3 9.2  53.8  477   

 
Բարեկեցության 
մակարդակ                  

 Ամենացածր  3.4  42.3  18.7  56.0 6.4  19.7  52.4 1,151  0.0  14.7  2.4  85.0  0.3 0.0  85.0  332   

 Ցածր  5.3  47.7  25.6  48.8 11.0  23.2  43.9 1,211  0.8  16.4  3.5  82.1  0.5 1.7  80.9  285   

 Միջին  12.3  53.1  33.8  42.3 15.9  34.0  35.3 1,139  6.7  34.4  14.0  65.0  2.9 3.3  64.2  312   

 Բարձր  18.2  56.0  42.3  38.8 22.4  35.3  34.8 1,146  6.6  34.9  13.7  61.6  4.8 3.0  61.3  332   

 Ամենաբարձր  20.7  56.1  40.8  39.9 26.0  32.1  35.1 1,275  11.5  37.0  12.7  60.5  7.0 10.4  58.1  323   

                                 

 Ընդամենը 
12.1 51.1 32.3 45.1 16.5 28.9 40.3 5,922 5.2 27.7 9.4 70.6 3.2 3.7 69.7 1,584 
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Կանանց շրջանում հեռուստատեսությունն ընտանիքի պլանավորման վերաբերյալ 

տեղեկատվության ստացման ամենատարածված աղբյուրն է` հարցված կանանց 51 տոկոսն 

ընտանիքի պլանավորման վերաբերյալ տեղեկատվությունը ստացել է 

հեռուստատեսությամբ: Տեղեկատվության ստացման տարածված աղբյուր են հանդիսանում 

նաև թերթերը, ամսագրերը և այլ տպագիր հաղորդագրությունները, ինչպիսիք են 

թռուցիկները, բուկլետները և այլն  (համապատասխանաբար` 32 և 29 տոկոս): Կանայք ավելի 

քիչ են նշել, որպես տեղեկատվության ստացման աղբյուր` ռադիոն և հասարակական 

հավաքները, այնուամենայնիվ, հետազոտությանը նախորդող մի քանի ամիսների ընթացքում 

կանանց 12 տոկոսը տեղեկատվություն է ստացել ռադիոյով և 17 տոկոսը` հասարակական 

հավաքույթի ժամանակ: 

Ավելի քիչ թվով տղամարդիկ են նշել, որ հետազոտությանը նախորդող մի քանի 

ամիսների ընթացքում ստացել են ընտանիքի պլանավորման վերաբերյալ տեղեկություններ: 

Ընդհանուր առմամբ, տեղեկատվության նշված աղբյուրներից որևէ մեկի միջոցով 

տղամարդկանց 70 տոկոսը չի լսել ընտանիքի պլանավորման մասին (ի տարբերություն 

կանանց 40 տոկոսի հետ): Ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց շրջանում 

ամենատարածված տեղեկատվության աղբյուրը հեռուստատեսությունն է (28 տոկոս):  

Առկա է զգալի կախվածություն ընտանիքի պլանավորման վերաբերյալ 

տեղեկատվության հասանելիության և տարիքի, բնակավայրի, կրթական մակարդակի և 

տնային տնտեսության բարեկեցության մակարդակի միջև: Գյուղաբնակ, ցածր կրթական 

մակարդակ ունեցող և աղքատ տնային տնտեսությունների կանայք ավելի քիչ են 

հետաքրքրվել ընտանիքի պլանավորման վերաբերյալ, քան առավել տարիքով, 

քաղաքաբնակ, բարձր կրթական մակարդակ ունեցող և ապահովված տնային 

տնտեսությունների կանայք: Բնութագրիչներն ըստ տարիքի, բնակավայրի, կրթության և  

բարեկեցության մակարդակի տղամարդկանց շրջանում առավել ցայտուն են, քան կանանց 

մոտ: 

Ընտանիքի պլանավորման մեթոդների վերաբերյալ տեղեկատվության 

հասանելիությունն ըստ մարզերի խիստ տարբերվում է: Արարատի ինչպես կանանց, այնպես 

էլ տղամարդկանց ճնշող մեծամասնությունը (կանանց 95 և տղամարդկանց 98 տոկոսը) 

նշված աղբյուրներից ոչ մեկով չի ստացել որևէ հաղորդագրություն ընտանիքի 

պլանավորման վերաբերյալ: Շիրակի մարզի տղամարդիկ և Սյունիքի մարզի կանայք 

ամենաշատն են հակված եղել ընտանիքի պլանավորման վերաբերյալ հաղորդագրության 

ստացմանը: 15-19 տարեկան երկու սեռի ներկայացուցիչներն էլ առավել քիչ են հակված եղել 

ընտանիքի պլանավորման վերաբերյալ հաղորդագրության ստացմանը ԶԼՄ-ի միջոցով: ԶԼՄ-

ի բոլոր տեսակներից չօգտվելու ցուցանիշը 15-19 տարեկան տղամարդկանց շրջանում 

կազմել է 82 տոկոս, իսկ կանանց շրջանում՝ 53 տոկոս: Այս ցուցանիշը վկայում է ընտանիքի 

պլանավորման վերաբերյալ տեղեկատվության տարածման նպատակով երիտասարդներին 

միտված հատուկ ծրագրերի իրականացման անհրաժեշտության մասին՝ իրենց նախընտրած 

ԶԼՄ-ի միջոցներով և տեղեկատվության աղբյուրներով: 

Վերջին հինգ տարիների ընթացքում ընտանիքի պլանավորման վերաբերյալ 

տեղեկատվության հասանելիությունը բարելավվել է, և ի տարբերություն 2005թ-ի, երբ 

տեղեկատվությունը հասանելի չի եղել տղամարդկանց 77 և կանանց 44 տոկոսին, 2010թ-ի 

արդյունքների համաձայն, նույն ցուցանիշը կազմել է համապատասխանաբար՝ 70 և 40 

տոկոս: Տղամարդկանց շրջանում առավելապես աճել է հեռուստատեսության միջոցով 

տեղեկատվություն ստանալու ցուցանիշը (16 և 28 տոկոս, համապատասխանաբար՝ 2005 և 
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2010թթ-ի համար): Կանանց շրջանում, 2010թ-ին առավել նկատելի աճ է գրանցվել որպես 

տեղեկատվության ստացման աղբյուր թերթերը և ամսագրերը (32 տոկոս) և այլ տպագիր 

նյութերը, ինչպիսիք են բուկլետները (29 տոկոս) նշած կանանց մասնաբաժնում, ի 

տարբերություն 2005թ-ի համապատասխանաբար՝ 23 և 12 տոկոս ցուցանիշների: Մյուս 

կողմից, նույն ժամանակահատվածում, հասարակական միջոցառումը, որպես ընտանիքի 

պլանավորման վերաբերյալ տեղեկատվության ստացման աղբյուր նշած կանանց 

մասնաբաժինը նվազել է 29 տոկոսից մինչև 17 տոկոս:  

 

 

7.12 ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ԱՅՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՂՆԵՐԻ 

ՄԻՋև ԿԱՊԸ 
 

Հայաստանում, հակաբեղմնավորման մեթոդներ չօգտագործող կանանց կողմից 

ընտանիքի պլանավորման մեթոդների վերաբերյալ անմիջապես այն տրամադրողից 

տեղեկատվություն ստանալու հնարավորությունը գնահատելու նպատակով, 

հակաբեղմնավորման մեթոդներ չօգտագործող կանայք հարցվել են, թե արդյոք նրանք, 

հարցմանը նախորդող մեկ տարվա ընթացքում, որևէ պատճառով այցելել են 

բուժհաստատություն, և եթե այդպես է, ապա որևէ բուժաշխատող զրուցել է նրանց հետ 

ընտանիքի պլանավորման վերաբերյալ: Այս հարցերը պարզաբանում են ընտանիքի 

պլանավորման վերաբերյալ տեղեկատվություն հաղորդելու այսպես կոչված “բաց թողնված 

հնարավորության” մակարդակը: Արդյունքները ներկայացված են աղյուսակ 7.13-ում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հակաբեղմնավորման մեթոդներ չօգտագործողների կողմից 

ընտանիքի պլանավորման մեթոդների վերաբերյալ 

խորհրդատվության ստացումն ըստ այն տրամադրողի (157 անձ) 

78 

11 

9 

6 

5 

3 

Գինեկոլոգ 

Թերապևտ 

Ընտանեկան բժիշկ 

Մանկաբույժ 

Այլ բժիշկ 

Բուժքույր կամ մանկաբարձուհի 

0 20 40 60 80 
Տոկոս 

ՀԺԱՀ 2010 

Հակաբեղմնավորման մեթոդներ չօգտագործողների տոկոսը, 

ովքեր հարցմանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում 

այցելել են բուժհաստատություն և ստացել են ընտանիքի 

պլանավորման վերաբերյալ խորհրդատվություն  

բուժաշխատողի կողմից 

Գծապատկեր 7.3 
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Հակաբեղմնավորման 

մեթոդներ չօգտագործող 

կանանց մեկ երրորդից քիչը 

(31 տոկոս) հարցմանը 

նախորդող 12 ամիսների 

ընթացքում այցելել է 

բուժհաստատություն: Նրանց 

գերակշիռ մասը 

բուժաշխատողի հետ չի 

ունեցել զրույց ընտանիքի 

պլանավորման թեմայով (27 

տոկոս): 

Հակաբեղմնավորման մեթոդ 

չօգտագործող շատ քիչ թվով 

կանայք են 

բուժհաստատությունում 

զրուցել բուժաշխատողի հետ 

ընտանիքի պլանավորման 

մասին (4 տոկոս): Այս 

կանանց մեծամասնությունը՝ 

78 տոկոսը, զրուցել է իրենց 

գինեկոլոգի հետ: Ի լրումն, 

կանանց 11 տոկոսը զրուցել 

են իրենց թերապևտի, 9 

տոկոսը՝ ընտանեկան բժշկի, 

6 տոկոսը՝ մանկաբույժի, 5 

տոկոսը՝ այլ բժշկի և 3 

տոկոսը՝ բուժքրոջ հետ 

(Գծապատկեր 7.3):  
 

 

 

 Աղյուսակ 7.13  Հակաբեղմնավորման մեթոդ չօգտագործողների կապն ընտանիքի 
պլանավորման աշխատակիցների հետ 

 

 

Հակաբեղմնավորման մեթոդ չօգտագործող 15-49 տարեկան կանանց շրջանում վերջին 12 
ամիսների ընթացքում բուժհաստատություն այցելած և այնտեղ ընտանիքի պլանավորման 
աշխատակցի հետ զրույց ունեցած, ինչպես նաև բուժհաստատություն այցելած, սակայն 
այնտեղ ընտանիքի պլանավորման մասին զրույց չունեցած կանանց տոկոսներն ըստ 
հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010   

 

 
 

Վերջին 12 ամիսների 
ընթացքում 

բուժհաստատություն այցելած 
կանանց տոկոսը՝ 

 
 

 
Հիմնական 
բնութագրիչներ 

Բուժհաստատությու
այցելած կանանց 

տոկոս  

Ընտանիքի 
պլանավորման 
աշխատակցի 

հետ զրույց 
ունեցած 

Ընտանիքի 
պլանավորման 
աշխատակցի 

հետ զրույց 
չունեցած 

Կանանց 
թվաքանակ 

 Տարիք     

 

 15-19  17.0  1.7 15.3  846  
 20-24  31.4  5.4 26.0  851  
 25-29  37.9  6.4 31.5  550  
 30-34  41.4  6.0 35.4  382  
 35-39  40.5  4.4 36.1  299  
 40-44  32.2  3.1 29.1  392  
 45-49  30.2  2.2 28.0  597  

 Բնակավայր     
 Քաղաքային  32.7  4.2 28.5  2,403  
 Գյուղական  27.7  3.6 24.0  1,513  

 Մարզ     
 Երևան  31.6  4.3 27.3  1,313  
 Արագածոտն  8.8  0.7 8.1  151  
 Արարատ  15.9  2.3 13.6  245  
 Արմավիր  30.9  1.2 29.6  299  
 Գեղարքունիք  26.4  3.8 22.6  377  
 Լոռի  38.5  3.4 35.0  340  
 Կոտայք  43.0  8.2 34.8  364  
 Շիրակ  33.7  4.0 29.7  461  
 Սյունիք  22.1  9.9 12.2  132  
 Վայոց ձոր  35.6  1.0 34.6  75  
 Տավուշ  30.6  1.8 28.8  160  

 Կրթություն     
 Հիմնական  22.1  1.7 20.4  274  
 Միջնակարգ  34.6  4.4 30.2  1,364  

 
Միջին-
մասնագիտական  30.6  4.7 25.9  1,036  

 Բարձրագույն  28.7  3.6 25.1  1,241  

 
Բարեկեցության 
մակարդակ     

 Ամենացածր  24.3  2.1 22.3  752  
 Ցածր  29.8  4.7 25.1  861  
 Միջին  33.8  4.5 29.3  755  
 Բարձր  35.0  5.1 29.9  731  
 Ամենաբարձր  31.2  3.6 27.5  817  
          
 Ընդամենը 30.8 4.0 26.8 3,916 

ն 
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7.13 ՏՂԱՄԱՐԴԿԱՆՑ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔՆ ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆԸ 
 

Ընտանիքի պլանավորման վերաբերյալ տղամարդկանց վերաբերմունքը պարզելու 

նպատակով, ՀԺԱՀ 2010-ի շրջանակում ամուսնացած տղամարդիկ հարցվել են, թե արդյոք 

նրանք համամիտ են հետևյալ երկու հասկացողությունների հետ`  

1. Հակաբեղմնավորումը, դա միայն կնոջ գործն է և տղամարդը չպետք է անհանգստանա 

այդ կապակցությամբ: 

2. Հակաբեղմնավորման մեթոդներ օգտագործելով կինը ձեռք է բերում անցանկալի 

սեռական ակտիվություն: 

Արդյունքները ներկայացված են աղյուսակ 7.14-ում: 

Տվյալները ցույց են տալիս, որ Հայաստանի 15-49 տարեկան տղամարդկանց 

մեծամասնությունը կարծում է, որ տղամարդը պետք է կրի որոշակի 

պատասխանատվություն, քանզի նրանց 73 տոկոսը մերժել է այն պնդումը, որ 

հակաբեղմնավորումը միայն կնոջ գործն է և տղամարդը չպետք է անհանգստանա այդ 

կապակցությամբ: Տղամարդկանց 14 տոկոսն այնուամենայնիվ համաձայնել է վերոնշյալ 

հասկացության հետ և ևս 14 տոկոսը պատասխանում չի կողմնորոշվել: Տղամարդկանց գրեթե 

կեսը (47 տոկոս) մերժել է նաև երկրորդ պնդումը, այն է, որ հակաբեղմնավորման մեթոդներ 

օգտագործելով կինը ձեռք է բերում անցանկալի սեռական ակտիվություն, սակայն 

տղամարդկանց 14 տոկոսը՝ համաձայնվել է այդ պնդմանը, իսկ 39 տոկոսը՝ դժվարացել է 

պատասխանել: Վերոնշյալ երկու հասկացությունների վերաբերյալ առավելապես անորոշ են 

եղել 15-19 տարեկան երիտասարդ տղամարդիկ, իսկ 30 և բարձր տարիքի տղամարդիկ 

առավելապես հակված են եղել երկու հասկացությունների մերժմանը: Տղամարդկանց 

կարծիքները խիստ տարբերվում են ըստ բնակավայրի և մարզերի: Ի տարբերություն 

գյուղաբնակ տղամարդկանց, քաղաքաբնակ տղամարդիկ ավելի շատ են հակված եղել 

մերժելու երկու պնդումները:  

Վերջին հինգ տարիների ընթացքում նկատելիորեն նվազել է 15-49 տարեկան 

տղամարդկանց մասնաբաժինը, ովքեր համաձայնվել են այն պնդմանը, թե 

հակաբեղմնավորումը կնոջ գործն է (23 տոկոս 2005թ-ին և 14 տոկոս 2010թ-ին): 

Հակաբեղմնավորման նկատմամբ տղամարդկանց վերաբերմունքն արտահայտող այս 

ցուցանիշի բարելավումը ոգևորիչ է: Այդուհանդերձ, գրեթե չի փոխվել այն տղամարդկանց 

մասնաբաժինը, ովքեր համարում են, որ հակաբեղմնավորման մեթոդներ օգտագործող կինը 

ձեռք է բերում ավելորդ սեռական ակտիվություն (13 և 14 տոկոս, համապատասխանաբար՝ 

2005 և 2010թթ): Տեղեկատվության, կրթության և հաղորդակցման (ՏԿՀ) ծրագրերը, որոնք 

միտված են տղամարդկանց, ինչպես նաև վերարտադրողական առողջության, ընտանիքի 

պլանավորման ծրագրերում տղամարդկանց ներգրավման ու մասնակցության ավելացմանը, 

կարող են նպաստել հակաբեղմնավորման նկատմամբ տղամարդկանց ունեցած 

վերաբերմունքի փոփոխմանը: 

 

 

 

 

 

 

 



Հակաբեղմնավորման մեթոդներ | 169 

 

 Աղյուսակ 7.14 Տղամարդկանց վերաբերմունքը կանանց կողմից հակաբեղմնավորման մեթոդներ օգտագործելուն  

 

15-49 տարեկան տղամարդկանց տոկոսը, ովքեր համաձայնել են կամ չեն համաձայնել այն ենթադրությանը, որ գոյություն ունի հակաբեղմնավորման 

մեթոդներ օգտագործող կանանց վերաբերյալ, այն է. “Հակաբեղմնավորումը կնոջ գործն է” և “Հակաբեղմնավորման մեթոդներ օգտագործող կինը ձեռք 

է բերում անցանկալի սեռական ակտիվությունըստ հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010   

 

 

Հակաբեղմնավորումը կնոջ գործն է՝ 

Հակաբեղմնավորման մեթոդներ օգտագործող կինը 

ձեռք է բերում անցանկալի սեռական ակտիվություն 

 

 

 

Հիմնական 

բնութագրիչներ Համաձայն չէ Համաձայն է Չգիտի Ընդամենը Համաձայն չէ Համաձայն է Չգիտի Ընդամենը 

Տղամարդկանց 

թվաքանակ  

 Տարիք           

 15-19  49.1  8.7  42.2  100.0  20.2  6.8  73.0  100.0  229   

 20-24  69.2  8.5  22.3  100.0  28.2  13.2  58.5  100.0  298   

 25-29  74.5  18.4  7.1  100.0  47.4  17.7  34.9  100.0  285   

 30-34  81.3  15.6  3.0  100.0  59.5  10.2  30.2  100.0  229   

 35-39  78.9  14.6  6.5  100.0  58.9  18.1  23.0  100.0  162   

 40-44  77.6  15.7  6.7  100.0  67.2  12.5  20.3  100.0  164   

 45-49  81.7  16.8  1.4  100.0  61.8  20.2  18.0  100.0  217   

 Բնակավայր           

 Քաղաքային  75.7  14.2  10.2  100.0  53.3  16.0  30.6  100.0  984   

 Գյուղական  67.5  13.3  19.1  100.0  36.1  10.8  53.1  100.0  600   

 Մարզ           

 Երևան  74.6  16.4  9.0  100.0  62.6  15.4  22.0  100.0  593   

 Արագածոտն  44.3  12.7  43.0  100.0  24.1  5.4  70.4  100.0  70   

 Արարատ  16.5  50.6  32.9  100.0  11.8  1.4  86.8  100.0  125   

 Արմավիր  89.1  9.1  1.9  100.0  56.2  8.8  35.0  100.0  148   

 Գեղարքունիք  86.7  5.8  7.5  100.0  16.2  28.6  55.3  100.0  83   

 Լոռի  79.9  4.4  15.7  100.0  42.2  0.9  56.9  100.0  130   

 Կոտայք  91.6  4.8  3.7  100.0  50.7  24.2  25.1  100.0  148   

 Շիրակ  76.1  8.0  16.0  100.0  53.7  7.1  39.2  100.0  131   

 Սյունիք  70.2  3.2  26.5  100.0  6.2  62.4  31.4  100.0  63   

 Վայոց ձոր  65.7  14.8  19.5  100.0  37.3  4.2  58.5  100.0  24   

 Տավուշ  76.9  4.1  19.0  100.0  41.7  3.2  55.1  100.0  68   

 Կրթություն           

 Հիմնական  65.2  11.0  23.8  100.0  36.4  11.7  51.9  100.0  188   

 Միջնակարգ  67.4  16.8  15.8  100.0  41.1  12.6  46.2  100.0  619   

 
Միջին-
մասնագիտական  77.7  10.2  12.1  100.0  52.7  13.8  33.5  100.0  301   

 Բարձրագույն  79.1  13.4  7.6  100.0  54.5  17.0  28.5  100.0  477   

 
Բարեկեցության 
մակարդակ           

 Ամենացածր  63.3  15.3  21.4  100.0  35.7  9.2  55.1  100.0  332   

 Ցածր  71.0  12.0  17.0  100.0  44.6  10.6  44.7  100.0  285   

 Միջին  75.5  13.8  10.8  100.0  40.4  18.2  41.4  100.0  312   

 Բարձր  76.3  14.3  9.3  100.0  52.9  17.3  29.8  100.0  332   

 Ամենաբարձր  77.0  13.5  9.5  100.0  60.0  14.7  25.2  100.0  323   
                      

 Ընդամենը 72.6 13.8 13.6 100.0 46.8 14.0 39.1 100.0 1,584  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




