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ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ 11 
 

 

 Սույն գլխում ներկայացված են ՀԺԱՀ 2010-ի արդյունքում ստացված Հայաստանի 

երեխաների առողջության վերաբերյալ տվյալները: Այն է. տեղեկատվություն նորածնի քաշի, 

նրա ստացած պատվաստումների, ինչպես նաև տարածված մանկական հիվանդությունների՝ 

սուր շնչառական վարակների, տենդի և փորլուծության, ինչպես նաև դրանց բուժման 

վերաբերյալ: Վերոնշյալ տվյալների, ինչպես նաև երեխաների մահացության մասին 

տեղեկությունների համատեղ վերլուծությունը հնարավորություն կընձեռի երեխաների 

առողջության բարելավմանն ուղղված ծրագրերի իրականացման համար: Ստացված 

արդյունքները հիմնված են հետազոտությանը նախորդող հինգ տարիների ընթացքում 

ունեցած բոլոր կենդանի ծնունդների վերաբերյալ մայրերից հավաքագրված 

տեղեկատվության վրա: 

 

11.1 ԵՐԵԽԱՅԻ ՔԱՇԸ ԵՎ ՉԱՓԸ ԾՆՆԴՅԱՆ ՊԱՀԻՆ 

 

Նորածնի քաշը կարևոր գործոն է հանդիսանում հիվանդացության և մահացության 

նկատմամբ նորածնի հակվածության գնահատման համար: Ծննդյան պահին 2.5 կիլոգրամ 

կշռող, ինչպես նաև “շատ նվազ” կամ “միջինից նվազ” բնութագրով երեխաները բնորոշվում 

են որպես մահացության միջինից բարձր ռիսկայնության խումբ: Հետազոտությանը 

նախորդող հինգ տարիների ընթացքում ծնված երեխաների քաշը գրանցվել է տարածքային 

սպասարկման առողջապահական հաստատություններում գտնվող “Երեխայի զարգացման 

քարտից” (տեղեկատվության ամբողջականությունը ստուգվել է խմբավարի կողմից) կամ մոր 

հիշողությամբ: Քանի որ, ծննդյան պահին երեխայի քաշի վերաբերյալ հավանական է, որ 

մայրերը ոչ միշտ կարող էին տրամադրել տեղեկատվություն նորածնի ծննդյան քաշի 

վերաբերյալ, այդ իսկ պատճառով, նրանք հարցվել են նաև ծննդյան պահին երեխայի չափերի 

մասին: Աղյուսակ 11.1-ն արտահայտում է երեխայի քաշը և չափը ծննդյան պահին ըստ 

հիմնական բնութագրիչների:  

Քաշի վերաբերյալ տեղեկատվություն է հավաքագրվել վերջին հինգ տարվա 

ընթացքում ծնված բոլոր երեխաների 99 տոկոսի համար: Նորածինների 93 տոկոսն ունեցել են 

ծննդյան առնվազն 2.5 կիլոգրամ քաշ: Ծննդյան բարձր հերթական կարգով, մինչև 20 

տարեկան, հիմնական կրթություն ունեցող և Շիրակի մարզի կանանց շրջանում ավելի բարձր 

է 2.5 կիլոգրամից ցածր քաշով նորածինների տոկոսը: 
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 Աղյուսակ 11.1 Երեխայի քաշը և չափը ծննդյան ժամանակ  

 

Հարցմանը նախորդող հինգ տարիների ընթացքում տեղի ունեցած կենդանի ծնունդների տոկոսը, որոնց համար գրանցվել է կշիռը/քաշը 

ծննդյան ժամանակ, այդ ծնունդների տոկոսային բաշխումն ըստ կշռի, հարցմանը նախորդող հինգ տարիների ընթացքում տեղի ունեցած 

բոլոր կենդանի ծնունդների տոկոսային բաշխումն ըստ մոր` երեխայի չափի պատկերացման, համաձայն հիմնական բնութագրիչների, 

Հայաստան 2010   

 
 Բոլոր 

ծնունդների 

տոկոսը, 

որոնց 

համար 

նշվել է 

քաշը 

ծննդյան 

ժամանակ1 

Ծնունդների բաշխումն ըստ ծննդյան 

ժամանակ ունեցած քաշի1 

Բոլոր կենդանի ծնունդների տոկոսային բաշխումն ըստ 

ծննդյան ժամանակ երեխայի չափի 

 

   

 

Հիմնական 

բնութագրիչներ 

2.5 կգ-

ից 

պակաս 

2.5 կգ 

կամ 

ավելի Ընդամենը 

Ծնունդների 

թվաքանակ 

Շատ 

նվազ 

Միջինից 

նվազ 

Միջին 

կամ 

փարթամ 

Չգիտի/ 

Տվյալ 

չկա Ընդամենը 

Ծնունդների 

թվաքանակ  

 

Մոր տարիքը 

ծննդաբերության 

ժամանակ             

 <20  96.7  11.6  88.4  100.0  131  1.9  11.9  85.2  0.9  100.0  136   

 20-34  98.6  6.3  93.7  100.0  1,224  1.7  8.7  89.1  0.5  100.0  1,241   

 35-49  99.3  4.7  95.3  100.0  71  0.5  9.4  90.0  0.0  100.0  72   

 Հերթական ծնունդ             

 1  98.5  8.0  92.0  100.0  673  1.8  10.4  87.4  0.5  100.0  683   

 2-3  98.5  5.2  94.8  100.0  707  1.5  8.3  89.6  0.6  100.0  718   

 4-5  (97.0)  (14.9)  (85.1)  100.0  38  (1.9)  (2.2)  (95.9)  (0.0)  100.0  39   

 6+  * * * 100.0 8  * * * * 100.0  8   

 Բնակավայր             

 Քաղաքային  98.6  7.1  92.9  100.0  834  2.0  10.8  86.7  0.5  100.0  846   

 Գյուղական  98.3  6.2  93.8  100.0  592  1.1  6.6  91.6  0.6  100.0  603   

 Մարզ             

 Երևան  98.8  7.5  92.5  100.0  454  2.7  14.0  82.6  0.7  100.0  459   

 Արագածոտն  99.0  7.5  92.5  100.0  63  1.9  7.9  88.9  1.3  100.0  63   

 Արարատ  99.7  7.3  92.7  100.0  104  0.5  6.9  92.6  0.0  100.0  104   

 Արմավիր  97.3  6.8  93.2  100.0  136  1.0  8.5  89.5  1.0  100.0  140   

 Գեղարքունիք  97.9  3.3  96.7  100.0  107  0.0  5.4  94.6  0.0  100.0  109   

 Լոռի  99.1  3.9  96.1  100.0  110  1.0  5.9  93.1  0.0  100.0  111   

 Կոտայք  98.3  4.2  95.8  100.0  148  0.8  8.6  89.8  0.7  100.0  150   

 Շիրակ  98.0  11.3  88.7  100.0  152  2.1  3.5  93.6  0.8  100.0  155   

 Սյունիք  94.0  4.2  95.8  100.0  49  2.9  6.0  91.0  0.0  100.0  52   

 Վայոց ձոր  100.0  3.6  96.4  100.0  40  0.7  7.0  92.3  0.0  100.0  40   

 Տավուշ  99.6  8.7  91.3  100.0  65  1.3  9.3  89.4  0.0  100.0  65   

 Մոր կրթություն             

 Հիմնական  97.5  13.4  86.6  100.0  70  3.3  11.1  85.6  0.0  100.0  71   

 Միջնակարգ  98.5  7.2  92.8  100.0  564  1.5  8.6  89.7  0.2  100.0  572   

 
Միջին-
մասնագիտական  98.3  8.1  91.9  100.0  435  2.3  9.5  87.5  0.7  100.0  442   

 Բարձրագույն  98.8  3.1  96.9  100.0  358  0.7  8.8  89.5  1.0  100.0  363   

 
Բարեկեցության 
մակարդակ             

 Ամենացածր  97.9  8.9  91.1  100.0  289  2.0  7.8  89.3  0.9  100.0  295   

 Ցածր  98.7  5.9  94.1  100.0  292  1.0  8.9  90.0  0.0  100.0  296   

 Միջին  98.0  6.8  93.2  100.0  289  2.2  10.5  86.9  0.4  100.0  295   

 Բարձր  98.2  5.9  94.1  100.0  287  2.7  7.7  88.8  0.8  100.0  292   

 Ամենաբարձր  99.5  6.1  93.9  100.0  270  0.2  10.5  88.7  0.6  100.0  271   

              

 
Ընդամենը 98.5 6.7 93.3 100.0 1,426 1.7 9.0 88.8 0.5 100.0 1,448 

 

 

Նշում՝ 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 Հիմնված է կամ գրավոր տվյալի կամ մոր հիշողությամբ գրանցված տեղեկատվության վրա: 
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11.2 ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ  
 

ՀՀ առողջապահության նախարարությունն ընդունել է Առողջապահության 

Համաշխարհային Կազմակերպության (ԱՀԿ) կողմից առաջարկվող պատվաստումների 

օրացույցը, ըստ որի երեխան իր կյանքի առաջին մեկ տարում պետք է ստանա հետևյալ 

պատվաստումները` ԲՑԺ` տուբերկուլյոզի դեմ, ԱԿԴՓ-ի 3 չափաբաժին` դիֆտերիա, 

կապույտ հազ և փայտացում հիվանդությունների դեմ, պոլիոմիելիտի դեմ` նվազագույնը 3 

չափաբաժին, ինչպես նաև պատվաստում կարմրուկի դեմ: Հայաստանում կարմրուկի 

պատվաստումը տրվում է երեխայի կյանքի 12-րդ ամսվա ընթացքում ԿԿԽ 

պատվաստանյութով, որը կանխում է կարմրուկ, կարմրախտ և խոզուկ հիվանդությունները: 

Ի հավելումն նշված պատվաստումների, 1999 թվականից ի վեր ՀՀ առողջապահության 

նախարարության կողմից ազգային օրացույցում ներառվել է նաև Հեպատիտ Բ 

պատվաստանյութը` երեք չափաբաժնով, որի առաջին չափաբաժինը տրվում է ծննդատանը 

կամ ամբուլատոր բուժհաստատությունում` առաջին իսկ այցի ժամանակ (ՀՀ ԱՆ, 2005թ.): 

Հնգավալենտ «ԱԿԴՓ/Հեպ Բ/Հեմոֆիլուս Ինֆլուենզա Բ» պատվաստումը, որը  Հայաստանում 

ներդրվել է 2009 թվականի սեպտեմբերից և փոխարինում է մինչև 12 ամսական երեխաների 

հիմնական 3 դեղաչափ ԱԿԴՓ պատվաստումներին, կտրվի համաձայն ԱԿԴՓ-ի կատարման 

ժամանակացույցի: Ի լրումն ԱԿԴՓ-ի, հնգավալենտ պատվաստանյութը ներառում է նաև 

Հեպատիտ Բ և Հեմոֆիլուս Ինֆլուենզա Բ պատվաստանյութերը (ՀՀ ԱՆ 2008):ՀԺԱՀ 2010-ի 

ընթացքում պատվաստումների ընդգրկվածության վերաբերյալ տեղեկատվությունը 

հավաքագրվել է մինչև 5 տարեկան բոլոր երեխաների համար: Հայաստանում «Երեխայի 

զարգացման քարտերը» պահվում են տարածքային սպասարկման 

բուժհաստատություններում: «Կանխարգելիչ պատվաստումների վկայականը» (քարտեր, 

որոնք պահվում են խնամակալի մոտ) մշակվել և ներդրվել է 1995 թվականից (ՀՀ ԱՆ և 

Հայաստանում ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամ, 1999թ): Այս հետազոտության ընթացքում 

տվյալները հավաքագրվել են նշված երկու աղբյուրներից` ըստ դրանց առկայության: Այն 

դեպքում, երբ մայրը չէր ունենում «Կանխարգելիչ պատվաստումների վկայականը», նրան 

խնդրում էին վերհիշել իր երեխայի բոլոր պատվաստումներն ըստ տեսակների և քանակների: 

Ընտրանքի տվյալ տարածքում բոլոր հարցազրույցներն ավարտելուց հետո խմբի ղեկավարը 

պարտավոր էր գնալ տարածքային առողջապահական հաստատություն` “Երեխայի 

զարգացման պատմության” քարտից պատվաստումների մասին տվյալները հարցաթերթի 

մեջ գրանցելու համար: Հատկանշական է, որ այն դեպքում, երբ երեխայի զարգացման քարտն 

առկա է եղել բուժհաստատությունում, տեղեկատվությունը գրանցվել է այդ քարտերից, 

անկախ մոր մոտ պատվաստումների վկայականի առկայությունից: Տաս երեխայից իննի 

պարագայում տվյալները հավաքագրվել են բուժհաստատությունում առկա զարգացման 

քարտերից, իսկ մյուս մասի դեպքում հիմք են հանդիսացել մոր վկայությունները: 

Պատվաստումների վկայականի տվյալները գրեթե չեն օգտագործվել, քանի որ դրանք 

ունեցող երեխաների ճնշող մեծամասնության դեպքում առկա են եղել նաև 

բուժհաստատության` երեխայի զարգացման քարտերը:  

Աղյուսակ 11.2-ում արտացոլված է հարցմանը նախորդող որևէ 

ժամանակահատվածում կատարված 18-29 ամսական երեխաների պատվաստումների 

ընդգրկվածությունն ըստ տեղեկատվության աղբյուրի: Այս զեկույցի շրջանակում 

պատվաստումների ընդգրկվածության ցուցանիշն ուսումնասիրվել է 18-29 ամսական 

երեխաների կտրվածքով, այլ ոչ 12-23 ամսական, ինչպես դա իրականացվել է ՀԺԱՀ նախորդ 
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երկու հետազոտությունների ժամանակ: Քանի որ Հայաստանում երեխաները կարմրուկի 

պատվաստումը ստանում են միայն 12 ամսական հասակում, այս փոփոխությունը թույլ կտա 

առավել ճշգրիտ գնահատել ժամանակին և ամբողջական պատվաստումներ ստացած 

երեխաների մասնաբաժինը: Հատկանշական է նաև, որ հնգավալենտ պատվաստումը ՀԺԱՀ 

2010-ից ընդամենը մեկ տարի առաջ է ներդրվել Հայաստանում, հետևաբար ընտրանքում 

ընդգրկված 18-29 ամսական երեխաներն արդեն իսկ տարիքով մեծ են գործող կարգին 

համաձայն կյանքի առաջին մեկ տարվա ընթացքում երեք չափաբաժին հնգավալենտ 

պատվաստանյութ ստանալու համար: Աղյուսակ 11.2-ի արդյունքները, որոնք հիմնված են 

կա՛մ առողջպահական հաստատություններում պահված քարտերի, կա՛մ մոր 

պատասխանների վրա, ցույց են տալիս, որ 18-29 ամսական երեխաների 92 տոկոսը ստացել է 

ԱՀԿ-ի կողմից առաջարկվող, իսկ 87 տոկոսը՝ Հայաստանում պատվաստումների օրացույցին 

համապատասխան պատվաստումների ամբողջական փաթեթը, ուր ներառված են նաև 

Հեպատիտ Բ-ի դեմ նորածիններին կատարվող պատվաստման երեք չափաբաժինները, 

որոնք պարտադիր չեն Հայաստանի համար ԱՀԿ-ի կողմից առաջարկվող պատվաստումների 

նվազագույն փաթեթում: Փոքր-ինչ ցածր է 18-29 ամսական երեխաների շրջանում մինչև 18 

ամսական հասակը բոլոր հիմնական և ի հավելումն հիմնականի, նաև Հեպատիտ Բ 

պատվաստումները ստացածների մասնաբաժինը, համապատասխանաբար՝ 87 և 81 տոկոս: 

 Աղյուսակ 11.2  Պատվաստումներն ըստ տեղեկատվության աղբյուրի  

 

18-29 ամսական երեխաների տոկոսը, ովքեր հարցմանը նախորդող որևէ ժամանակահատվածում ստացել են նշված պատվաստումներն ըստ տեղեկատվության աղբյուրի 

(բուժհաստատությունում պահվող՝ “Երեխայի զարգացման քարտ” կամ մոր վկայություն), ինչպես նաև մինչև 18 ամսական հասակը պատվաստումներ ստացածների 

տոկոսը, Հայաստան 2010   

          

Բոլոր հիմնական 

պատվաստումներ1 

Ոչ մի 

պատվաս

տում 

   

Բոլորը1 + 

Հեպատիտ 

Երեխաների 

թվաքանակ 

 

   ԱԿԴՓ Պոլիո  Հեպատիտ  

  ԲՑԺ 1 2 3 1 2 3 ԿԿԽ 1 2 3  

 

Հարցմանը նախորդող որևէ 

ժամանակահատվածում 

ստացել է պատվաստում                 

 

Երեխայի զարգացման 

քարտ2  92.3  91.8  90.5  90.3  92.1  90.8  90.3  88.3  86.8  0.0  91.6  91.0  85.3  82.6  282   

 Մոր վկայություն 7.3  7.1  5.7  4.6  7.3  6.5  5.0  7.1  4.6  0.5  6.6  5.7  4.2  4.2  24   

 Որևէ մի աղբյուր  99.5  98.9  96.2  95.0  99.4  97.3  95.3  95.4  91.5  0.5  98.3  96.7  89.5  86.8  306   

                  

 

Ստացել է պատվաստում 

մինչև 18 ամսականը3 99.5 98.4 95.3 91.8 98.9 96.5 93.3 92.6 87.1 0.0 98.3 96.7 87.9 80.9 306  

   

 

1 ԲՑԺ, ԿԿԽ, ինչպես նաև ԱԿԴՓ և Պոլիո պատվաստումների երեքական չափաբաժին՝ բացառությամբ ծննդյան ժամանակ տրված Պոլիոյի չափաբաժնի 
2 Ներառում է ծնողի/խնամակալի մոտ առկա քարտերը 
3 Մոր վկայությամբ գրանցված տվյալներ ունեցող երեխաների շրջանում, կյանքի առաջին և կես տարվա ընթացքում ստացած պատվաստումների մասնաբաժինը 

ենթադրվում է, որ չպետք է տարբերվի գրառված տվյալ ունեցող երեխաների ստացած պատվաստումներից:   

   

Աղյուսակ 11.3-ում արտացոլված է 18-29 ամսական (այսինքն այն տարիքը, երբ պետք 

է կատարված լինեն բոլոր պատվաստումները) երեխաների պատվաստումների 

ընդգրկվածությունն ըստ հիմնական բնութագրիչների: Ընտրանքում ներառված գրեթե բոլոր 

երեխաները (առնվազն 98 տոկոս) ստացել են ԲՑԺ պատվաստումը և Պոլիո, ԱԿԴՓ, 

Հեպատիտ Բ պատվաստումների առաջին չափաբաժինները: Այնուամենայնիվ, երեխաների 

այն համամասնությունը, ովքեր ստացել են Պոլիո, ԱԿԴՓ և Հեպատիտ Բ պատվաստումների 

երկրորդ և երրորդ չափաբաժինները, ինչպես նաև ԿԿԽ պատվաստումը՝ համեմատաբար 

ավելի ցածր է (95 տոկոս): ԱԿԴՓ և Պոլիո պատվաստումների առաջին և երրորդ 

չափաբաժիններ ստացած երեխաների միջև յուրաքանչյուրի տարբերությունը կազմել է 4 

տոկոս1, իսկ Հեպատիտ Բ-ի դեպքում՝ 9 տոկոս: 

                                                           
1 Պատվաստումից դուրս մնացածների տոկոսաչափ = (Չափաբաժին1-Չափաբաժին 3)*100/Չափաբաժին1 
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Թեպետ պատվաստումների ընդգրկվածության ցուցանիշն ըստ երեխայի սեռի գրեթե 

չի տարբերվում, այդուհանդերձ ՀՀ ԱՆ-ի կողմից առաջարկված պատվաստումների փաթեթը 

ստացած աղջիկների մասնաբաժինը փոքր-ինչ գերազանցում է տղաներին, 

համապատասխանաբար՝ 89 և 85 տոկոս: Ի տարբերություն 85 տոկոս գյուղաբնակ 

երեխաների, քաղաքաբնակների 88 տոկոսն է ստացել ՀՀ ԱՆ-ի կողմից առաջարկված 

պատվաստումների ամբողջական փաթեթը: Պատվաստումների ընդգրկվածության և տնային 

տնտեսության բարեկեցության մակարդակի միջև փոխկապակցվածությունը պարզ 

արտահայտված չէ: Ընտրանքում ընդգրկված երեխաների թվաքանակներն ըստ ենթախմբերի 

փոքր են՝ առավել մանրամասնեցված վերլուծություն կատարելու համար:  

Աղյուսակ 11.4-ը ցույց է տալիս, 18-59 ամսական երեխաների տոկոսը (հարցման 

պահին), ովքեր ստացել են որոշակի պատվաստումներ մինչև 18 ամսական հասակը: Ի 

տարբերություն 18-41 ամսական երեխաների 87 տոկոսի, տարիքով ավելի մեծ երեխաների՝ 

42-59 ամսական, միայն 77 տոկոսն է ստացել ԱՀԿ-ի կողմից առաջարկվող 

պատվաստումների ամբողջական փաթեթը: Այս միտումը նկատելի է նաև ՀՀ ԱՆ-ի կողմից 

առաջարկվող փաթեթների ընդգրկվածության ցուցանիշում: Ի տարբերություն 18-41 

ամսական երեխաների շրջանում 79-81 տոկոս ընդգրկվածության, 42-59 ամսական 

երեխաների միայն 68 տոկոսն է ստացել ՀՀ ԱՆ-ի կողմից առաջարկվող պատվաստումների 

 Աղյուսակ 11.3 Պատվաստումներն ըստ հիմնական բնութագրիչների  

 
18-29 ամսական երեխաների տոկոսը, ովքեր ստացել են նշված պատվաստումները հարցմանը նախորդող որևէ ժամանակահատվածում (ըստ “Երեխայի զարգացման 
քարտի” կամ մոր վկայության), և  “Երեխայի զարգացման քարտ” ունեցողների տոկոսն ըստ հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010   

                

Երեխայի 
զարգացման 

քարտ 
ունեցողների 

տոկոսը2 

  
                  
          

Բոլոր 
հիմնական 

պատվաստումներ1 Ոչ մի 
պատվաստում 

   

Բոլորը1 + 

Հեպատիտ 

Երեխաների 
թվաքանակ 

 

 

Հիմնական 
բնութագրիչներ 

 ԱԿԴՓ Պոլիո  Հեպատիտ  

 ԲՑԺ 1 2 3 1 2 3 ԿԿԽ  1 2 3  

 Սեռ                  
 Արական  99.2  98.1  96.5  94.8  99.0  97.5  96.0  94.8  91.3  0.8  98.2  96.5  88.4  85.2  90.6  174   
 Իգական  100.0  100.0  95.7  95.3  99.8  97.0  94.5  96.2  91.7  0.0  98.4  96.9  90.9  89.0  94.4  132   

 Հերթական ծնունդ                  
 1  99.1  98.0  95.2  94.8  98.9  96.1  96.1  95.1  92.3  0.9  96.4  95.8  90.8  89.0  90.8  149   
 2-3  100.0  99.7  97.0  95.0  99.7  98.3  94.4  95.5  90.3  0.0  100.0  97.5  87.8  84.2  93.4  150   
 4-5  * * * * * * * * * * * * * * * 5   
 6+  * * * * * * * * * * * * * * * 1   

 Բնակավայր                  
 Քաղաքային  100.0  99.5  96.9  95.9  99.7  97.1  95.9  94.9  90.9  0.0  97.8  97.1  90.9  87.9  89.8  181   
 Գյուղական  98.9  98.1  95.1  93.7  98.9  97.5  94.5  96.1  92.3  1.1  98.9  96.1  87.5  85.3  95.9  124   

 Մոր կրթություն                  
 Հիմնական  * * * * * * * * * * * * * * * 14   
 Միջնակարգ  98.7  98.2  92.3  92.3  98.7  94.6  92.8  94.6  90.7  1.3  98.7  96.0  88.6  87.0  96.0  107   

 
Միջին-
մասնագիտական  100.0  100.0  100.0  98.2  99.8  99.8  97.7  94.1  91.2  0.0  98.1  96.6  87.5  83.9  87.9  105   

 Բարձրագույն  100.0  98.3  98.3  98.3  99.5  99.5  99.5  97.4  96.1  0.0  100.0  99.5  96.3  92.9  96.3  79   

 
Բարեկեցության 
մակարդակ                  

 Ամենացածր  97.6  97.6  91.3  88.3  97.6  94.6  88.3  94.6  88.3  2.4  97.6  94.4  84.4  84.4  91.3  58   
 Ցածր  100.0  100.0  100.0  99.1  100.0  100.0  100.0  99.1  98.2  0.0  100.0  97.6  93.3  92.4  99.1  64   
 Միջին  100.0  97.4  94.2  94.2  99.6  96.4  94.2  96.8  89.4  0.0  96.4  95.5  87.4  81.4  84.1  61   
 Բարձր  100.0  99.5  96.1  96.1  99.5  96.1  96.1  94.1  90.8  0.0  100.0  98.9  90.6  88.2  96.5  70   
 Ամենաբարձր  (100.0)  (100.0)  (99.4)  (96.9)  (100.0)  (99.4)  (97.8)  (91.8)  (90.2)  (0.0)  (96.6)  (96.6)  (91.5)  (87.3)  (88.9)  52   
                                    
 Ընդամենը 99.5 98.9 96.2 95.0 99.4 97.3 95.3 95.4 91.5 0.5 98.3 96.7 89.5 86.8 92.3 306  

   

 

Նշում՝ 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  ԲՑԺ, ԿԿԽ, ինչպես նաև ԱԿԴՓ և Պոլիո պատվաստումների երեքական չափաբաժին՝ բացառությամբ ծննդյան ժամանակ տրված Պոլիոյի չափաբաժնի  
2  Ներառում է ծնողի/խնամակալի մոտ առկա քարտերը  
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ամբողջական փաթեթը: Արդյունքները վկայում են վերջին տարիների ընթացքում 

պատվաստումների ընդգրկվածության ավելացման միտումների մասին: Երեխաների 

“Կանխարգելիչ պատվաստումների վկայական”-ը հարցազրուցավարին տրամադրածների 

մասնաբաժինը չի տարբերում ըստ տարիքի: 

 

 
 

Աղյուսակ 11.4 Պատվաստումները կյանքի առաջին 18 ամիսների ընթացքում  

 

18-59 ամսական երեխաների տոկոսը, ովքեր հարցման պահին ստացած են եղել նշված պատվաստումները մինչև 18 ամսական հասակը, 

ինչպես նաև “Երեխայի զարգացման քարտ” ունեցողների տոկոսն ըստ հարցման պահին երեխայի տարիքի, Հայաստան 2010   

         

Բոլոր 

հիմնական 
պատվ.1 

Ոչ մի 

   

Բոլորը
1

+ 
Հեպատիտ 

Երեխայի 

զարգացմա

 քարտ 

ունեցողներ

 տոկոսը2 

Երեխաների 
թվաքանակ 

 

   ԱԿԴՓ Պոլիո Հեպատիտ  

 

Տարիքն 

ամիսներով
 ԲՑԺ 1 2 3 1 2 3 ԿԿԽ 1 2 3  

 18-29 99.5  98.4  95.3  91.8  98.9  96.5  93.3  92.6  87.1  0.0 98.3  96.7  87.9  80.9  92.3  306   

 30-41 98.6  96.3  93.7  90.1  97.9  95.7  93.6  91.8  87.0  0.0 95.6  92.4  89.3  79.1  92.3  291   

 42-59 98.0  95.4  91.2  86.6  95.2  92.4  88.9  83.1  76.7  0.0 96.7  92.8  85.1  67.6  91.5  366   

                                  

 Ընդամենը 98.7 96.6 93.2 89.4 97.2 94.7 91.7 88.7 83.2 0.0
 

96.8 93.9 87.3 75.4 92.0 962 
 

   

 

Նշում՝ Տեղեկատվությունը հավաքագրվել է պատվաստման քարտերից, իսկ եթե առկա չի եղել գրավոր փաստաթուղթ՝ մոր վկայություններից: Այն 

երեխաների դեպքում, որոնց համար տվյալները հավաքագրվել են համաձայն մոր վկայությունների, ենթադրվել է, որ գրանցված պատվաստումների 

տրման ժամանակացույցը համընկել է կյանքի առաջին մեկ ու կես տարվա ընթացքում բոլոր երեխաներին տրվող պատվաստումների 

ժամանակացույցի հետ: 

1 ԲՑԺ, ԿԿԽ, ինչպես նաև ԱԿԴՓ և Պոլիո պատվաստումների երեքական չափաբաժին՝ բացառությամբ ծննդյան ժամանակ տրված Պոլիոյի 

չափաբաժնի 
2 Ներառում է ծնողի/խնամակալի մոտ առկա քարտերը  

   

 

 

11.3  ՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐ 
  

ՀԺԱՀ 2005-ում պատվաստումների վերաբերյալ աղյուսակը հիմնված էր 12-23 

ամսական երեխաների տվյալների վրա: Համեմատության նպատակով, ՀԺԱՀ 2010-ի 

տվյալները ևս վերահաշվարկվել են ըստ ՀԺԱՀ 2005-ում ընդգրկված երեխաների տարիքային 

խմբի (18-29 ամսական): Համաձայն ՀԺԱՀ 2010-ի արդյունքների, 18-29 ամսական երեխաների 

շրջանում ԱՀԿ-ի կողմից առաջարկվող պատվաստումների հիմնական փաթեթի 

ընդգրկվածության ցուցանիշը վերջին հինգ տարիների ընթացքում էապես աճել է և ի 

տարբերություն ՀԺԱՀ 2005-ի արդյունքում ստացված 78 տոկոս ցուցանիշի, այժմ այն կազմում 

է 92 տոկոս (Գծապատկեր 11.1): Նույն միտումը հաստատվել է նաև ՀՀ ԱՆ-ի կողմից 

առաջարկվող պատվաստումների ընդգրկվածության ցուցանիշում: Ի համեմատ 18-29 

ամսական երեխաների շրջանում ՀԺԱՀ 2005-ի արդյունքում ստացված 74 տոկոս ցուցանիշի, 

ՀԺԱՀ 2010-ին այն կազմում է 87 տոկոս: Պատվաստումների ընդգրկվածության ցուցանիշը 

մինչև 18 ամսական հասակը, 2005թ-ից ի վեր ևս նշանակալիորեն աճել է: Ի տարբերություն 

2010թ-ի համապատասխանաբար՝ 87 և 81 տոկոս ընդգրկվածության ցուցանիշների, 2005թ-ին, 

18-29 ամսական երեխաների 61 տոկոսն է մինչև 18 ամսական հասակը ստացել ԱՀԿ-ի 

կողմից առաջարկվող, իսկ 58 տոկոսը՝ ՀՀ ԱՆ-ի կողմից խորհուրդ տրվող պատվաստումների 

ամբողջական փաթեթները (տվյալները ներկայացված չեն): 

ն  

ի 
պատվ.
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Տարբեր պատվաստումների կտրվածքով ընդգրկվածության մակարդակը ևս 

բարելավվել է: Վերջին հինգ տարիների ընթացքում, ԱԿԴՓ 3, Պոլիո 3 և կարմրուկ 

պատվաստում ստացածների յուրաքանյուր խմբում մասնաբաժինն աճել է 10 տոկոսային 

կետով: Ի տարբերություն ՀԺԱՀ 2010-ի 92 տոկոս ցուցանիշի, 2005թ-ին “Երեխայի 

զարգացման քարտերը”2  բուժհաստատությունում առկա են եղել 18-29 ամսական 80 տոկոս 

երեխաների մոտ (տվյալները ներկայացված չեն):  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Ներառյալ մոր կամ խնամակալի մոտ պահվող «Կանխարգելիչ պատվաստումների վկայականը»: 

91 

78 

92 

74 

87 

2000 ՀԺԱՀ 2005 ՀԺԱՀ 2010 ՀԺԱՀ 
0 

20 

40 

60 

80 

100 
Տոկոս 

ԱՀԿ-ի կողմից խորհուրդ տրվող  

Պատվաստումներ (ԲՑԺ, կարմրուկ,  

ինչպես նաև ԱԿԴՓ և Պոլիո 

պատվաստումների երեքական  

չափաբաժին, բացառությամբ  

ծննդատանը տրվող Պոլիոյի 

1-ին չափաբաժնի) 
 ՀՀ ԱՆ-ի կողմից խորհուրդ տրվող 

պատվաստումներ (Ի հավելումն ԱՀԿ-ի 

կողմից խորհուրդ տրվող բոլոր 

պատվաստումներին, նաև հեպատիտի 

պատվաստում) 

Գծապատկեր 11.1 Պատվաստումների ծածկույթի միտումները 

18-29 ամսական երեխաների շրջանում, Հայաստան 2000-2010   

Հարցմանը նախորդող որևէ ժամանակաշրջանում պատվաստումների ողջ  

Փաթեթը ստացած 18-29 ամսական երեխաների տոկոսը 

ԿՉ 
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11.4 ՍՈՒՐ ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՎԱՐԱԿ (ՍՇՎ) 
 

Թոքաբորբը և այլ սուր շնչառական 

վարակները (ՍՇՎ) հանդիսանում են 

երեխաների հիվանդացության, ինչպես նաև 

մահացության հիմնական պատճառները: 

Հիվանդությունների վաղ հայտնաբերումը և 

համապատասխան դեղամիջոցներով բուժումը 

կարող են կանխել ՍՇՎ-ի հետևանքով 

առաջացած մահերի մեծ մասը:  

Հետևաբար, այս հիվանդությունների 

ախտանիշերով տառապող երեխաների 

ժամանակին ախտորոշումը և բուժումը շատ 

կարևոր են երեխաների առողջական վիճակի 

բարելավման և մահացության դեպքերի զգալի 

մասի կանխարգելման համար: Երեխաների 

բուժման վերաբերյալ տվյալներ հավաքագրելու 

նպատակով մայրերը հարցվել են (վերջին 5 

տարվա ընթացքում ծնված յուրաքանչյուր 

երեխայի համար), թե արդյոք երեխան 

հետազոտությանը նախորդող 2 շաբաթների 

ընթացքում ունեցել է հազ կամ հազ` 

զուգորդված հաճախաշնչությամբ կամ 

կրծքավանդակի ստորին մասի ներքաշումով 

և/կամ աղմկոտ շնչառությամբ: Այս 

ախտանիշերը համապատասխանում են ՍՇՎ 

կամ թոքաբորբի դրսևորումներին: Անհրաժեշտ 

է նշել, որ հիվանդացության վերաբերյալ 

հավաքագրված տվյալները սուբյեկտիվ են, 

քանզի հիմնված են մոր, այլ ոչ թե 

բուժաշխատողի գնահատականի վրա: 

Աղյուսակ 11.5-ը ցույց է տալիս մինչև հինգ 

տարեկան երեխաների տոկոսը, ովքեր ունեցել 

են սուր շնչառական վարակին 

համապատասխան ախտանիշեր: 

Ըստ մոր կողմից ստացված 

պատասխանների, հետազոտությանը 

նախորդող երկու շաբաթվա ընթացքում, 5 

տարեկանից ցածր երեխաների 5 տոկոսն 

ունեցել է հազ` զուգորդված 

հաճախաշնչությամբ կամ կրծքավանդակի 

ստորին մասի ներքաշումով և աղմկոտ 

շնչառությամբ: Նրանց մեծամասնությունը (57 

տոկոս) դիմել է բուժհաստատություն կամ 

 Աղյուսակ 11.5 ՍՇՎ ախտանիշերի տարածվածություն  

 

Մինչև հինգ տարեկան երեխաների շրջանում 

հարցմանը նախորդող երկու շաբաթվա ընթացքում 

ՍՇՎ-ի ախտանիշեր ունեցողների տոկոսն ըստ 

հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010   

 
Հիմնական 

բնութագրիչներ 

ՍՇՎ-ի 

ախտանիշեր 

ունեցողների 

տոկոս1 

Երեխաների 

թվաքանակ  

 Տարիքն ամիսներով    

 <6  1.4  136   

 6-11  1.6  157   

 12-23  6.1  322   

 24-35  9.3  297   

 36-47  3.8  257   

 48-59  4.5  257   

 Սեռ    

 Արական  4.9  741   

 Իգական  5.4  685   

 Բնակավայր    

 Քաղաքային  7.3  834   

 Գյուղական  2.0  592   

 Մարզ    

 Երևան  8.8  452   

 Արագածոտն  0.0  63   

 Արարատ  3.5  104   

 Արմավիր  1.6  135   

 Գեղարքունիք  1.1  109   

 Լոռի  0.0  110   

 Կոտայք  8.9  147   

 Շիրակ  6.7  153   

 Սյունիք  0.0  51   

 Վայոց ձոր  1.2  38   

 Տավուշ  3.4  65   

 Մոր կրթություն    

 Հիմնական  2.5  70   

 Միջնակարգ  4.3  565   

 
Միջին-
մասնագիտական  6.6  434   

 Բարձրագույն  4.9  357   

 
Բարեկեցության 
մակարդակ    

 Ամենացածր  1.7  288   

 Ցածր  2.4  292   

 Միջին  5.0  292   

 Բարձր  8.8  289   

 Ամենաբարձր  7.9  266   
        

 Ընդամենը 5.1 1,426  

 

1 ՍՇՎ-ի ախտանիշերը (հազ` զուգորդված կարճ և 

արագ շնչառությամբ) համարվում են թոքաբորբի 

առաջացման նախապայման:  



Երեխաների առողջություն | 239 

մասնագիտական օգնության (տվյալները ներկայացված չեն):  

Ամենացածր ցուցանիշը ՍՇՎ ախտանիշերի 

տարածվածության մինչև 6 ամսական երեխաների 

շրջանում է՝ 1 տոկոս, իսկ ամենաբարձրը՝ 24-35 

ամսականների շրջանում՝ 9 տոկոս, այնուհետև 

ցուցանիշը նվազում է մինչև 4-5 տոկոս՝ ավելի մեծ 

տարիքի երեխաների շրջանում: Ցուցանիշն ըստ սեռի 

գրեթե չի տարբերվում: Ի տարբերություն 

գյուղաբնակների և այլ մարզերի, ՍՇՎ ախտանիշերն 

առավել տարածված են քաղաքաբնակ, Երևանի և 

Կոտայքի մարզերի երեխաների շրջանում: ՍՇՎ 

ախտանիշեր ունեցող երեխաների մասնաբաժինն 

աճում է մոր տարիքի և բարեկեցության մակարդակին 

զուգահեռ: Հիմնական կրթություն ունեցող մայրերի 

երեխաներն առավել քիչ են հակված ՍՇՎ ախտանիշեր 

ունենալուն, քան միջին մասնագիտական կամ 

բարձրագույն կրթությամբ մայրերի երեխաները (3 

տոկոս, 5-7 տոկոսի համեմատ):   

Հակաբիոտիկներով հիմնավորված բուժումը 

հաճախ բարենպաստ է ազդում ՍՇՎ-ի ախտանիշերի 

վերացմանը` հաճախ փրկելով երեխայի կյանքը: ՀԺԱՀ 

2010-ի շրջանակում, հարցմանը նախորդող երկու 

շաբաթվա ընթացքում ՍՇՎ ախտանիշ ունեցող 

երեխաների 36 տոկոսին տրվել են հակաբիոտիկներ 

(տվյալները ներկայացված չեն): 

 

 

11.5 ՏԵՆԴ (ՋԵՐՄՈՒԹՅՈՒՆ) 
 

Մալարիայի էնդեմիկ տարածաշրջաններում 

տենդը հանդիսանում է մալարիայի ախտանիշ: Քանի որ 

Հայաստանը չի համարվում մալարիայի 

տարածաշրջան, ուստի տենդը կբնութագրվի որպես 

ՍՇՎ-ի, ականջի կամ այլ վարակների ախտանիշ: Տենդի 

վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման 

նպատակով, մայրերը հարցվել են (վերջին 5 տարվա 

ընթացքում ծնված յուրաքանչյուր երեխայի համար), թե 

արդյոք երեխան հետազոտությանը նախորդող 2 

շաբաթների ընթացքում ունեցել է տենդ: Աղյուսակ 11.6-

ը ցույց է տալիս տենդ (ջերմություն) ունեցած 

երեխաների բաշխումն ըստ հիմնական 

բնութագրիչների:  

 

 Աղյուսակ 11.6 Տենդի (ջերմության) 

տարածվածութուն 

 

 

Մինչև հինգ տարեկան երեխաների շրջանում 

հարցմանը նախորդող երկու շաբաթվա 

ընթացքում ջերմություն (տենդ) ունեցած 

երեխաների տոկոսը համաձայն հիմնական 

բնութագրիչների, Հայաստան 2010   

 

Հիմնական 

բնութագրիչներ 

Տենդ 

ունեցող 

երեխաների  

տոկոս 

Երեխաների 
թվաքանակ  

 Տարիքն ամիսներով    

 <6  0.3  136   

 6-11  12.1  157   

 12-23  11.5  322   

 24-35  18.1  297   

 36-47  13.6  257   

 48-59  9.9  257   

 Սեռ    

 Արական  12.5  741   

 Իգական  11.4  685   

 Բնակավայր    

 Քաղաքային  14.7  834   

 Գյուղական  8.1  592   

 Մարզ    

 Երևան  18.6  452   

 Արագածոտն  1.1  63   

 Արարատ  6.3  104   

 Արմավիր  14.3  135   

 Գեղարքունիք  2.9  109   

 Լոռի  7.7  110   

 Կոտայք  11.5  147   

 Շիրակ  14.7  153   

 Սյունիք  2.3  51   

 Վայոց ձոր  7.5  38   

 Տավուշ  8.3  65   

 Մոր կրթություն    

 Հիմնական  5.8  70   

 Միջնակարգ  8.8  565   

 
Միջին-
մասնագիտական  14.0  434   

 Բարձրագույն  15.6  357   

 
Բարեկեցության 
մակարդակ    

 Ամենացածր  9.5  288   

 Ցածր  7.4  292   

 Միջին  10.5  292   

 Բարձր  16.5  289   

 Ամենաբարձր  16.4  266   
        

 Ընդամենը 12.0 1,426  
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Մինչև 5 տարեկան երեխաների 12 տոկոսը հարցմանը նախորդող 2 շաբաթների 

ընթացքում ունեցել է ջերմություն: Տենդն առավելապես տարածված է 24-35 ամսական 

երեխաների շրջանում (18 տոկոս) և քիչ տարածված՝ շուրջ 1 տոկոս, մինչև 6 ամսական 

երեխաների մոտ: Տենդի տարածվածությունը գրեթե չի տարբերվում ըստ սեռի: Տենդի 

տարածվածության ցուցանիշը մեծապես տատանվում է ըստ մարզերի առնվազն 1-2  

Փոքր-ինչ զարմանալիորեն, ինչպես ՍՇՎ-ի, այնպես էլ տենդի տարածվածությունն 

առավել բարձր է քաղաքաբնակ, բարձր կրթական և բարեկեցության մակարդակ ունեցող 

մայրերի երեխաների շրջանում: Նման միտումն առավելապես բացատրվում է մոր խնամքի 

ծայրահեղականությամբ, այլ ոչ այս խմբերի երեխաների միջև հիվանդացության բարձր 

ռիսկով: Ի հավելումն նշյալի, ցածր կրթությամբ մայրերը, ի տարբերություն բարձր 

կրթությամբ կամ բարեկեցությամբ մայրերի, հնարավոր է ճիշտ չորակեն ՍՇՎ-ի կամ տենդի 

ախտանիշերը, ինչով նպաստեն դեպքերի թեգրանցմանը: 

Երեխաների շուրջ կեսը (54 տոկոս) հիվանդության բուժման համար դիմել է 

բուժհաստատություն կամ բժշկական խորհրդատվության, և 29 տոկոսին տրվել են 

հակաբիոտիկներ: Ի տարբերություն գյուղաբնակ և տղա երեխաների, քաղաքաբնակ և աղջիկ 

երեխաների պարագայում բուժհաստատություն կամ մասնագիտական օգնության 

դիմածների մասնաբաժինն ավելի մեծ է: Թեպետ մի քանի ենթախմբերի դեպքերի քանակները 

քիչ են, այդուհանդերձ ըստ հիմնական բնութագրիչների ցուցանիշի տարբերությունները մեծ 

չեն (տվյալները ներկայացված չեն): 

 

 

11.6 ՓՈՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  
 

Սուր փորլուծությամբ պայմանավորված ջրազրկումը երեխաների մահացության 

հիմնական պատճառներից մեկն է: Երեխային տրվող հեղուկների քանակի ավելացումը որևէ 

օրալ ռեհիդրատացիոն թերապիայի (ՕՌԹ) որևէ միջոցով պարզ և արդյունավետ տարբերակ 

է ջրազրկման կանխարգելման համար, որպեսզի այն չդառնա կենսավտանգ: Օրալ 

ռեհիդրատացիոն թերապիան ենթադրում է օրալ ռեհիդրատացիոն աղերի (ՕՌԱ) փաթեթից 

կամ շաքարից ու կերակրի աղից տանը պատրաստված լուծույթի օգտագործում: 

Փորլուծությամբ տառապող երեխային տրվող այլ հեղուկների ավելացումը ևս օգտակար է 

ջրազրկման կանխման համար:  

ՀԺԱՀ 2010-ի ընթացքում մինչև հինգ տարեկան երեխաների մայրերը հարցվել են, թե 

արդյոք իրենց երեխաները հետազոտությանը նախորդող երկու շաբաթվա ընթացքում 

ունեցել են փորլուծություն: Եթե երեխան ունեցել է փորլուծություն, ապա մայրերը հարցվել 

են նաև փորլուծությունը բուժելու համար նախաձեռնած միջոցառումների և այդ ընթացքում 

երեխային տրված սննդի վերաբերյալ: 

 

Փորլուծության տարածվածությունը և բուժումը  
 

Աղյուսակ 11.7-ը ցույց է տալիս մինչև 5 տարեկան այն երեխաների տոկոսը, ովքեր 

հետազոտությանը նախորդող երկու շաբաթվա ընթացքում ունեցել են փորլուծություն, կամ 

արյունային կղանք: Կղանքում արյան առկայությունը դեզինտերիայի ախտանիշ է: Աղյուսակ 

11.7-ի տվյալները դիտարկելիս պետք է հաշվի առնել, որ դրանք սուբյեկտիվ են, քանզի 

հիմնված են մոր ենթադրությունների վրա: Հաշվի առնելով նաև սեզոնայնության գործոնը, 
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անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ տվյալները 

հավաքագրվել են փորլուծության բարձր 

տարածվածության` հոկտեմբեր-դեկտեմբեր 

ամիսների ընթաքում, ուստի չեն տարածվում 

այլ ամիսների վրա: 

Ըստ մայրերից հավաքագրված  

տվյալների, հարցմանը նախորդող երկու 

շաբաթվա ընթացքում մինչև հինգ տարեկան 

երեխաների 9 տոկոսը ունեցել է 

փուրլուծություն: Նրանց 1 տոկոսից քիչն 

ունեցել է արյունային կղանք: Ի տարբերություն 

ավելի մեծ երեխաների, 6-24 ամսական 

տարիքաին խմբի երեխաները, 

մասնավորապես             6-11 ամսականները 

(15 տոկոս) առավել  հակված են 

փորլուծություն ունենալուն: Փորլուծության 

ցուցանիշն ամենաքիչը տարածում ունի 0-5 

ամսական երեխաների շրջանում (3 տոկոս): 

Ցուցանիշն ըստ սեռի գրեթե չի տատանվում: 

Փորլուծության տարածվածությունն 

առավելապես բարձր է Կոտայքի և Երևանի, 

իսկ ցածր՝ Սյունիքի և Արագածոտնի 

մարզերում: 

Ի տարբերություն գյուղաբնակների, 

քաղաքաբնակ երեխաները կրկնակի անգամ 

ավելի շատ են հակված փորլուծություն 

ունենալուն (6 և 11 տոկոս): Զարմանալիորեն, 

փորլուծության տարածվածության ցուցանիշն 

առավել ցածր է ոչ ապահով ջրի աղբյուր 

ունեցող երեխաների շրջանում, քան առավել 

ապահով ջրի աղբյուր ունեցողների մոտ: 

Համապատասխան կերպով, սպասելիքներին 

հակառակ է փորլուծության և զուգարանի 

ապահովության մակարդակի միջև կապը և 

թեպետ ոչ մեծ տեսակարար կշռով, 

այդուհանդերձ, ի տարբերություն անապահով 

զուգարանից օգտվող տնային 

տնտեսությունների երեխաների, ապահով 

զուգարան ունեցող տնային տնտեսությունների 

երեխաներն առավել հակված են եղել 

փորլուծություն ունենալուն: Ինչպես ՍՇՎ-ի և 

տենդի պարագայում, փորլուծության դեպքում 

ևս հիվանդության  տարածվածությունը 

երեխաների մոտ ավելանում է մոր կրթության 

 Աղյուսակ 11.7 Փորլուծության տարածվածություն  

 

Մինչև հինգ տարեկան երեխաների շրջանում հարցմանը 
նախորդող երկու շաբաթվա ընթացքում փորլուծություն 
ունեցողների տոկոսն ըստ հիմնական բնութագրիչների, 
Հայաստան 2010   

 

 Փորլուծություն  
հարցմանը նախորդող 

երկու շաբաթվա 
ընթացքում 

 

 

 
Հիմնական 
բնութագրիչներ 

Փորլուծութ
 բոլոր 
դեպքեր  

արյունով 
դեպքեր 

Երեխաների 
թվաքանակ  

 Տարիքն ամիսներով     
 <6  2.8  0.7  136   
 6-11  14.5  1.7  157   
 12-23  9.1  0.4  322   
 24-35  12.3  0.4  297   
 36-47  7.6  0.2  257   
 48-59  4.9  0.4  257   

 Սեռ     

 Արական  8.2  0.7  741   

 Իգական  9.3  0.3  685   

 Խմելու ջրի աղբյուր1     
 Ապահով  8.9  0.6  1,333   
 Անապահով  6.6  0.0  91   

 Զուգարան2     

 
Ապահով, ոչ 
ընդհանուր 9.7  0.6  1,097   

 Անապահով 5.5  0.3  329   

 Բնակավայր     
 Քաղաքային  10.7  0.8  834   
 Գյուղական  6.0  0.2  592   

 Մարզ     
 Երևան  11.5  0.6  452   
 Արագածոտն  0.7  0.0  63   
 Արարատ  3.4  0.0  104   
 Արմավիր  8.4  0.0  135   
 Գեղարքունիք  2.8  0.0  109   
 Լոռի  6.7  0.9  110   
 Կոտայք  16.1  1.9  147   
 Շիրակ  9.5  0.7  153   
 Սյունիք  0.0  0.0  51   
 Վայոց ձոր  7.5  0.6  38   
 Տավուշ  8.9  0.0  65   

 Մոր կրթություն     
 Հիմնական  5.6  0.0  70   
 Միջնակարգ  6.7  0.3  565   

 
Միջին-
մասնագիտական  10.9  1.2  434   

 Բարձրագույն  9.9  0.2  357   

 
Բարեկեցության 
մակարդակ     

 Ամենացածր  5.5  0.0  288   
 Ցածր  9.0  0.7  292   
 Միջին  9.7  0.3  292   
 Բարձր  8.9  0.0  289   
 Ամենաբարձր  10.7  1.8  266   
          

 Ընդամենը 8.7 0.5 1,426  

   

 

Նշում՝ Ընդամենը տողում ներառվել են 2 չկշռված դեպքեր, ուր 
բացակայել է խմելու ջրի աղբյուրի վերաբերյալ տվյալները 
1  Տե՛ս Աղյուսակ 2.1 այս ենթախմբի բնութագրի համար 
2 Տե՛ս Աղյուսակ 2.2  այս ենթախմբի բնութագրի համար  

   

յան Փորլուծության 
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և բարեկեցության մակարդակներին զուգահեռ: 

Ի համեմատ ՀԺԱՀ 2005թ-ի արդյունքների, 2010թ-ին փորլուծության ցուցանիշը՝ 17 

տոկոսից նվազել է մինչև 9 տոկոս: Այդուհանդերձ, այս տվյալների համեմատությունը պետք է 

կատարվի զգուշորեն, քանի որ փորլուծությանը հատուկ է սեզոնայնությունը, իսկ 2005 և 

2010թթ-ի հետազոտությունների իրականացման ժամանակահատվածներն ամբողջությամբ 

չեն համընկել: ՀԺԱՀ 2010-ը տեղի է ունեցել հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին, իսկ 2005-ը՝ 

վաղ սեպտեմբերից, երբ դեռ Հայաստանի տարածքի հիմնական հատվածում բավականին շոգ 

է լինում:  

Հարցմանը նախորդող երկու շաբաթվա ընթացքում փորլուծություն ունեցած 

երեխաների մայրերը հարցվել են, թե ինչպիսի միջոցառումներ են նրանք ձեռնարկել 

երեխային բուժելու համար: Աղյուսակ 11.8-ը ցույց է տալիս փորլուծության բուժման 

նպատակով բուժհաստատություն կամ մասնագետի օգնության դիմած, ՕՌԹ և այլ բուժում 

ստացած երեխաների տոկոսն ըստ հիմնական բնութագրիչների: Ընդհանուր առմամբ, 

փորլուծություն ունեցող երեխաների 42 տոկոսը դիմել է բուժհաստատություն կամ 

մասնագետի օգնության: Տղա երեխաներն առավել հակված են եղել բուժում ստանալուն, քան 

աղջիկները (համապատասխանաբար՝ 50 և 35 տոկոս):  

Օրալ ռեհիդրատացիոն թերապիան, այն է օրալ ռեհիդրատացիոն աղերի (ՕՌԱ) փաթեթից 

կամ շաքարավազից, աղից և ջրից տանը պատրաստված լուծույթի (ՏՊԼ) օգտագործումը, 

պարզ և արդյունավետ միջոց է փորլուծության կանխարգելման համար: Համաձայն ՀԺԱՀ 

2010-ի արդյունքների, փորլուծություն ունեցող երեխաների 33 տոկոսը բուժվել են օրալ 

ռեհիդրատացիոն աղերի (ՕՌԱ) կամ տանը պատրաստված լուծույթի (52 տոկոս) 

օգտագործմամբ: Երեխաների 65 տոկոսին տրվել է սովորականից ավելի շատ քանակությամբ 

հեղուկ: Ընդհանուր առմամբ, տաս երեխայից ինը բուժվել է ՕՌԱ,-ի, ՏՊԼ-ի կամ ավելի շատ 

քանակությամբ հեղուկով: Հատկանշական է, որ ի տարբերություն տղաների, աղջիկներն 

ավելի հակված են ՏՊԼ ստանալու, մինչդեռ փորլուծության բուժման նպատակով տղաներին 

առավել հաճախ է տրվել ՕՌԱ և ավելի շատ քանակությամբ ջուր, քան աղջիկներին: 

 Աղյուսակ 11.8 Փորլուծության բուժում  

 

Հարցմանը նախորդող երկու շաբաթվա ընթացքում փորլուծություն ունեցող մինչև հինգ տարեկան երեխաների շրջանում բուժման նպատակով 

բուժաշխատողի դիմած երեխաների տոկոսը, օրալ ռեհիդրատացիոն թերապիա ստացած երեխաների տոկոսը, շատ հեղուկ ընդունած երեխաների տոկոսը, 

ՕՌԹ կամ շատ հեղուկ ընդունած երեխաների տոկոսը և այլ բուժում ստացած երեխաների տոկոսն ըստ հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010   

  Փորլուծություն 

ունեցող 

երեխաների 

տոկոսը, ովքեր 

բուժման 

նպատակով 

դիմել են բուժ. 

հաստատություն 

կամ 

բուժաշխատողի1 

Օրալ ռեհիդրատացիոն 

թերապիա (ՕՌԹ) 

       

    

Փորլուծություն 

ունեցած 

երեխաների 

թվաքանակ 

 

     

   

Տանը 

պատրաստված 

լուծույթ (ՏՊԼ) 

   Այլ բուժում  

 
Հիմնական 

բնութագրիչներ 
ՕՌԱ 

փաթեթ 

ՕՌԱ 

կամ 

ՏՊԼ 

Շատ 

հեղուկ 

ՕՌԱ 

կամ 

շատ 

հեղուկ 

Հակաբիոտիկ 

դեղեր 

Հակափորլուծային 

հաբեր 

Ցինկի 

հավելում Ներերակային 

Տնային 

բուժում/ 

Այլ 

Տվյալ 

չկա 

Ոչ մի 

բուժում  

 Սեռ                

 Արական  50.0  38.2  43.3  73.7  68.6  92.5  16.8  10.0  2.1  3.0  32.8  3.3  2.4  61   

 Իգական  34.6  28.0  60.6  75.3  60.6  88.4  8.0  25.0  0.0  0.0  19.5  0.0  7.8  64   

 Բնակավայր                

 Քաղաքային  40.8  30.4  47.0  68.9  71.1  88.6  12.2  17.2  0.0  0.3  26.9  2.3  5.6  89   

 Գյուղական  (45.7)  (39.5)  (64.8)  (88.6)  (48.0)  (94.8)  (12.4)  (18.9)  (3.6)  (4.5)  (23.7)  (0.0)  (3.9)  36   

                                

 Ընդամենը 42.2 33.0 52.1 74.5 64.5 90.4 12.3 17.7 1.0 1.5 26.0 1.6 5.1 125  

   

 

Նշում` Օրալ Ռեհիդրատացիոն Թերապիան (ՕՌԹ) ներառում է Օրալ Ռեհիդրատացիոն Աղերի փաթեթից (ՕՌԱ) պատրաստված լուծույթ, տանը 
պատրաստված լուծույթ (ՏՊԼ): Փակագծերում ներկայացված տվյալները հիմնված են 25-49 չկշռված դեպքերի վրա: 

1 Բացառում է դեղատունը, խանութը կամ ավանդական բուժակը:   
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  Ընդհանուր առմամբ, փոքր տարիքի երեխաների շրջանում ոչ արյունոտ 

փորլուծության բուժման նպատակով խորհուրդ չի տրվում հակաբիոտիկների ընդունումը: 

ՀԺԱՀ 2010-ին բուժման նկատառումով երեխաների 12 տոկոսին տրվել են հակաբիոտիկներ, 

18 տոկոսին՝ հակափորլուծային դեղահաբեր և 2 տոկոսից քիչ երեխաներ ընդունել են ցինկի 

հավելում կամ ներերակային լուծույթ: Երեխաների 26 տոկոսին տրվել է տնային 

պայմաններում պատրաստված լուծույթ: Հակաբիոտիկների, ՏՊԼ-ի միջոցով առավել հաճախ 

բուժվել են տղա երեխաները: Փորլուծությամբ հիվանդ երեխաների 5 տոկոսին չի տրվել որևէ 

տեսակի բուժում:  

Փորլուծության բուժման վերաբերյալ տվյալները ՀԺԱՀ 2005 և 2010 թվականներին 

հաշվարկվել են տարբեր մեթոդաբանությամբ: 2005թ-ի տվյալները վերահաշվարկվել են 

ՀԺԱՀ 2010թ-ի մեթոդաբանությամբ, որպեսզի այս երկու տվյալները լինեն համադրելի: 

Վերջին հինգ տարիների ընթացքում փորլուծության բուժման նպատակով մասնագետի 

խորհրդին դիմած, ՕՌԹ և սովորականից շատ քանակությամբ հեղուկների միջոցով բուժում 

ստացած երեխաների տեսակարար կշիռն աճել է: ՀԺԱՀ 2005-ին, փորլուծությամբ հիվանդ 

երեխաների 65 տոկոսն է ստացել ՕՌԹ կամ ավելի շատ քանակով հեղուկ, ի տարբերություն 

ՀԺԱՀ 2010-ի 90 տոկոսի: Հակաբիոտիկների միջոցով բուժում իրականացրածների 

մասնաբաժինը նվազել է 2005թ-ի 25 տոկոսից մինչև 12 տոկոս՝ 2010 թվականին, մինչդեռ 

հակափորլուծային դեղահաբերի ընդունման տարածվածությունն աճել է նշանակալիորեն՝ 

2005թ-ի 1 տոկոսից մինչև 2010թ-ի 18 տոկոս: ՏՊԼ և այլ դեղահաբեր ընդունած երեխաների 

տեսակարար կշիռը (25 տոկոս՝ 2005-ին և 26 տոկոս՝ 2010թ-ին) վերջին հինգ տարիների 

ընթացքում մնացել է անփոփոխ (2005թ-ի տվյալները ներկայացված չեն):  

 

Սնուցման կարգավիճակ 
 

Մայրերին խորհուրդ է տրվում չնվազեցնել փորլուծությամբ տառապող երեխայի 

սննդի օրակարգը և ավելացնել տրվող հեղուկների քանակը: Այս միջոցառումները նպաստում 

են երեխայի չջրազրկմանը և նվազագույնի են հասցնում սնուցման կարգավիճակի վրա 

փորլուծության հնարավոր հետևանքները: ՀԺԱՀ 2010-ի ընթացքում փորլուծություն ունեցած 

երեխաների մայրերը հարցվել են, թե ինչպես են կերակրել երեխային փորլուծության 

ժամանակ, այսինքն տվել են արդյոք սովորականի չափ, ավելի քիչ, թե շատ սնունդ և 

հեղուկներ: Աղյուսակ 11.9-ը ցույց է տալիս հետազոտությանը նախորդող երկու շաբաթվա 

ընթացքում մինչև հինգ տարեկան երեխաների շրջանում փորլուծություն ունեցողներին 

տրվող սննդակարգի մասին տեղեկատվությունը:  

Տվյալները ցույց են տալիս, որ բոլոր հիվանդ երեխաների 65 տոկոսին տրվել է 

սովորականից ավելի շատ քանակությամբ հեղուկ, 30 տոկոսին՝ նույն քանակությամբ, իսկ 

մնացյալ 5 տոկոսին՝ ավելի քիչ քանակությամբ հեղուկ կամ ոչինչ չի տրվել խմելու: Վերջին 

հինգ տարիների ընթացքում նշանակալիորեն աճել է փորլուծություն ունեցող այն 

երեխաների մասնաբաժինը, ում ավելի շատ քանակությամբ հեղուկ է տրվել` 2005թ-ի 43 

տոկոս ցուցանիշից մինչև 65 տոկոս՝ 2010թ-ին:  

Ըստ տվյալների, փորլուծության ժամանակ երեխային տրվող սնունդն առավել է 

կրճատվել, քան՝ հեղուկը: Երեխաների միայն 7 տոկոսին է տրվել ավելի շատ քանակությամբ 

սնունդ, քան սովորաբար, 47 տոկոսը սնվել է նույն կերպ, 29 տոկոսը՝ փոքր-ինչ ավելի քիչ է 

սնվել և 15 տոկոսը՝ շատ ավելի քիչ, քան սովորաբար: Փորլուծությամբ հիվանդ տղա 

երեխաների փոքր-ինչ ավելի մեծ մասնաբաժինն է սովորականից ավելի շատ սնվել և հեղուկ 
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խմել, մինչդեռ աղջիկների ավելի մեծ տոկոսն է նույն քանակությամբ սնվել և հեղուկ խմել: Ի 

տարբերություն տղա երեխաների, փորլուծության ժամանակ սովորականից ավելի և շատ 

ավելի պակաս սնունդ են ստացել աղջիկները (համապատասխանաբար՝ 39 և 49 տոկոս): 

Ընդհանուր առմամբ, փորլուծությամբ երեխաների 53 տոկոսին շարունակել են 

կերակրել և տալ ավելի մեծ քանակությամբ հեղուկ, իսկ 77 տոկոսին ի հավելումն սննդի 

տրվել է նաև ավելի շատ հեղուկ կամ ՕՌԹ: Ցուցանիշի տարբերակումն ըստ սեռի չնչին է: Ի 

տարբերություն քաղաքաբնակ երեխաների, գյուղաբնակները նշանակալիորեն շատ ավելի են 

հակված եղել շարունակական սնուցման և մեծաքանակ հեղուկ կամ ՕՌԹ ստանալուն: 

 

 Աղյուսակ 11.9 Փորլուծության ժամանակ տրված սնունդ  

 

Հարցմանը նախորդող երկու շաբաթվա ընթացքում փորլուծություն ունեցող մինչև հինգ տարեկան երեխաների տոկոսային բաշխումն ըստ առօրյա 

օրակարգից ավելի շատ կամ քիչ ընդունած սննդի և հեղուկի, փորլուծության ժամանակ շարունակաբար կերակրվող և ավելի շատ հեղուկ ստացած 

երեխաների տոկոսը, փորլուծության ժամանակ շարունակաբար կերակրվող և ՕՌԹ կամ ավելի շատ հեղուկ ստացած երեխաների տոկոսը, համաձայն 

հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010   

 
 

 

Ավելի շատ 

հեղուկ և 

անընդհատ 

սնունդ 

տրված 

երեխաների 

տոկոս1 

ՕՌԹ կամ 

ավելի շատ 

հեղուկ և 

անընդհատ 

սնունդ տրված 

երեխաների 

տոկոս1 

Փորլուծությ

ունեցած 

երեխաների 

թվաքանակ 

 

      

                

  Տրված հեղուկի քանակ  Տրված սննդի քանակ   

 
Հիմնական 

բնութագրիչներ  Ավելի  

Նույն 

քանա

կությամբ 

Փոքր-

ինչ քիչ 

Շատ 

ավելի 

քիչ 

Չի 

տրվել 

Չգիտի/ 

Տվյալ 

չկա Ընդամենը Ավելի 

Նույն 

քանակ

ությամբ
Փոքր-

ինչ քիչ 

Շատ 

ավելի 

քիչ 

Չի 

տրվել 

Չգիտի/ 

Տվյալ 

չկա  

 Սեռ                  

 Արական  68.6  24.4  2.2  1.1  0.4  3.3  100.0  8.4  38.0  33.2  16.2  0.0  4.3  100.0  53.9  76.6  61   

 Իգական  60.6  34.3  1.8  2.8  0.6  0.0  100.0  6.3  54.7  25.4  13.4  0.2  0.0  100.0  52.6  77.5  64   

 Բնակավայր                   

 Քաղաքային  71.1  21.6  1.7  2.7  0.7  2.3  100.0  8.8  42.3  25.1  20.7  0.2  2.9  100.0  55.3  70.0  89   

 Գյուղական  (48.0)  (49.3  (2.7)  (0.0)  (0.0)  (0.0) 100.0  (3.6) (57.1)  (39.3)  (0.0)  (0.0)  (0.0) 100.0  (48.0)  (94.8)  36   
                                      

 
Ընդամենը 64.5 29.5 2.0 1.9 0.5 1.6 100.0 7.3 46.5 29.2 14.8 0.1 2.1 100.0 53.2 77.1 125 

 

   

 

Նշում՝ Փորլուծության ժամանակ խորհուրդ է տրվում երեխաներին տալ ավելի մեծ քանակությամբ հեղուկ, ինչպես նաև չդադարեցնել կերակրումը: 
Փակագծերում ներկայացված տվյալները հիմնված են 25-49 չկշռված դեպքերի վրա: 
1 Փորլուծության ժամանակ երեխային շարունակաբար կերակրել է համարվել սովորականից ավելի, նույն չափով կամ փոքր-ինչ պակաս սննդի 

առկայությունը:  

   

 

Ըստ ՀԺԱՀ 2010-ի տվյալների, վերջին հինգ տարվա ընթացքում փորլուծության 

ժամանակ երեխաների սնուցման կարգավիճակը բարելավվել է: Փորլուծության ժամանակ 

ավելի շատ կերակրվող երեխաների մասնաբաժինն աճել է, իսկ ավելի քիչ 

կերակրվողներինը՝ նվազել: ՀԺԱՀ 2005-ին, փորլուծություն ունեցող երեխաների 50 տոկոսին 

տրվել է ավելի քիչ կամ շատ ավելի քիչ սնունդ, քան սովորաբար, ի համեմատ ՀԺԱՀ 2010-ի 40 

տոկոս ցուցանիշի:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ընդամենը
 

ուն
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11.7 ՕՌԱ ՓԱԹԵԹԻ ՄԱՍԻՆ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Ինչպես արդեն նշվեց, փորլուծության ժամանակ 

երեխային տրվող հեղուկի կտրուկ ավելացումը պարզ և 

արդյունավետ միջոց է ջրազրկումը կանխարգելելու 

համար: Օրալ ռեհիդրատացիոն թերապիան կարող է 

ներառել օրալ ռեհիդրատացիոն աղերի (ՕՌԱ) փաթեթից 

պատրաստված լուծույթի օգտագործումը: Հայաստանում 

ՕՌԱ լուծույթի մասին բնակչության իմացության 

պարզաբանման նպատակով կանանց տրվել է հարց, թե 

արդյոք նրանք գիտեն ՕՌԱ փաթեթների մասին:  

Աղյուսակ 11.10-ը ցույց է տալիս հարցմանը 

նախորդող հինգ տարիների ընթացքում կենդանի ծնունդ 

ունեցած կանանց շրջանում ՕՌԱ փաթեթի մասին 

իմացությունն ըստ հիմնական բնութագրիչների: Փոքր 

երեխա ունեցող Հայաստանի չորս կանանցից երեքը 

տեղյակ են եղել ՕՌԱ փաթեթի մասին: Երիտասարդ 

մայրերը փոքր-ինչ ավելի քիչ են տեղեկացված եղել, քան 

մեծահասակները: Ըստ մարզերի ցուցանիշը 

տատանվում է ամենացածրը՝ Շիրակի մարզում՝ 63 

տոկոսից, մինչև 97 տոկոս՝ Արագածոտնում: ՕՌԱ 

փաթեթի մասին իմացությունն աճում է մոր կրթական և 

բարեկեցության մակարդակին զուգընթաց: Ցուցանիշի 

ամենամեծ տարբերությունը նկատելի է ըստ կրթական 

մակարդակի: Հիմնական կրթություն ունեցող կանանց 51 

տոկոսն է տեղյակ եղել ՕՌԱ փաթեթի մասին, ի 

տարբերություն միջնակարգ կրթությունից բարձր 

մակարդակ ունեցող կանանց 80 տոկոսի:  

Վերջին հինգ տարվա ընթացքում ՕՌԱ փաթեթի 

մասին տեղեկացվածությունն աճել է 2005թ-ի 70 

տոկոսից, մինչև 2010թ-ի՝ 75 տոկոս ցուցանիշը: 

Մեծապես աճել է տեղեկացվածության աստիճանը 

գյուղաբնակ մայրերի շրջանակում: Ի տարբերություն 

2005թ-ի 64 տոկոսի, 2010թ-ին գյուղաբնակ կանանց 76 

տոկոսն է տեղեկացված եղել ՕՌԱ փաթեթի մասին: 

 

11.8 ԵՐԵԽԱՅԻ ԿՂԱՆՔԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ  
 

Վատ հիգիենան, որը ներառում է կղանքի սխալ 

վերացումը, կարող է պատճառ հանդիսանալ 

հիվանդությունների` մասնավորապես փորլուծության 

տարածման: Աղյուսակ 11.11-ը ցույց է տալիս մինչև երեք 

 Աղյուսակ 11.10 Իմացություն ՕՌԱ փաթեթի 

մասին  

 

 

Հարցմանը նախորդող հինգ տարիների 

ընթացքում ծննդաբերած 15-49 տարեկան 

կանանց տոկոսը, ովքեր գիտեն ՕՌԱ 

փաթեթի (Ռեհիդրոնի) մասին, որպես 

երեխայի փորլուծության բուժման եղանակ, 

ըստ հիմնական բնութագրիչների, 

Հայաստան 2010   

 
Հիմնական 

բնութագրիչներ 

ՕՌԱ 

փաթեթի 

մասին 

տողյակ 

կանանց 

տոկոս 
Կանանց 

թվաքանակ  

 Տարիք    

 15-19  (74.6)  30   

 20-24  68.4  331   

 25-34  77.4  679   

 35-49  79.1  111   

 Բնակավայր    

 Քաղաքային  74.3  680   

 Գյուղական  75.8  471   

 Մարզ    

 Երևան  70.7  376   

 Արագածոտն  96.9  47   

 Արարատ  64.9  83   

 Արմավիր  74.1  112   

 Գեղարքունիք  64.7  82   

 Լոռի  85.7  91   

 Կոտայք  85.9  121   

 Շիրակ  63.2  115   

 Սյունիք  85.9  41   

 Վայոց ձոր  81.5  32   

 Տավուշ  87.8  51   

 Կրթություն    

 Հիմնական  50.8  51   

 Միջնակարգ  72.5  446   

 
Միջին-
մասնագիտական  77.1  354   

 Բարձրագույն  79.9  299   

 
Բարեկեցության 
մակարդակ    

 Ամենացածր  70.0  215   

 Ցածր  75.8  237   

 Միջին  75.7  239   

 Բարձր  75.2  234   

 Ամենաբարձր  77.3  226   
        

 Ընդամենը 74.9 1,151  

   

 

Նշում՝  Փակագծերում ներկայացված 
տվյալները հիմնված են 25-49 չկշռված 
դեպքերի վրա: 

ՕՌԱ = Օրալ ռեհիդրատացիոն աղեր   
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տարեկան երեխաների մայրերի տոկոսային բաշխումն ըստ այն փաստի, թե վերջին անգամ 

ինչպես է վարվել երեխայի կղանքի հետ համաձայն հիմնական բնութագրիչների և տնային 

տնտեսությունում առկա զուգարանի տեսակի:  

Երեխայի կղանքի հեռացման ամենատարածված միջոցը զուգարանի կամ 

արտաքնոցի մեջ նետումն է (63 տոկոս), ապա հաջորդել է այն պատասխանը, որ երեխան 

ինքնուրույն է օգտվում զուգարանից (22 տոկոս): Մայրերի 13 տոկոսը նշել է, որ գցում է աղբը, 

իսկ 2 տոկոսը՝ փորում է այն հողի մեջ: Ընդհանուր առմամբ, երեխաների 85 տոկոսի 

պարագայում կղանքը հեռացվում է ապահով կերպով: 

Նկատելի է ցուցանիշի մեծ տատանում ըստ հիմնական բնութագրիչների: Օրինակ՝ 

տարիքով ավելի մեծ երեխաների կղանքն առավել ապահով է հեռացվել, քան փոքրերինը: 

Ինչպես ակնկալվում էր, քաղաքաբնակ, բարվոք զուգարանային պայմաններ ունեցող տնային 

տնտեսությունների երեխաների կղանքն առավել ապահով է հեռացվել, քան գյուղաբնակ, ոչ 

բարվոք զուգարանային պայմաններ ունեցող տնային տնտեսությունների երեխաներինը: Ըստ 

մարզերի ցուցանիշը համաձայն ապահովության աստիճանի տատանվում է 57 տոկոսից՝ 

Վայոց ձորում, մինչև 98 տոկոս՝ Գեղարքունիքում: Նկատելի չէ ցուցանիշի մեծ տատանում 

ըստ մոր կրթության և բարեկեցության մակարդակի: 
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 Աղյուսակ 11.11 Երեխայի կղանքի հեռացում  

 

Մինչև 5 տարեկան ամենափոքր երեխայի հետ ապրող մայրերի տոկոսային բաշխումն ըստ երեխայի վերջին անգամվա կղանքի 

հեռացման ձևի, համաձայն հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010   

          

Կղանքի 

ապահով 

հեռացում 

կատարված 

դեպքերի 

տոկոս1 

  

            

  Երեխայի կղանքի հեռացման տարբերակներ՝    

 
Հիմնական 

բնութագրիչներ 

Երեխան 

օգտվում է 

զուգարանից 

Նետել է 

զուգարանի 

մեջ 

Նետել է 

առվի 

կամ 

փոսի 

մեջ 

Նետել է 

աղբամանը 

Բաց 

վիճակում 

է թողել Այլ 

Տվյալ 

չկա Ընդամենը 

Երեխաների 

թվաքանակ  

 Տարիքն ամիսներով            

 <6  2.6  57.3 3.2  36.2  0.0 0.6 0.0 100.0 59.9 136   

 6-11  5.0  69.5 2.9  21.4  0.0 0.0 1.1 100.0 74.5 155   

 12-23  6.2  76.9 2.3  13.0  0.2 0.0 1.3 100.0 83.1 303   

 24-35  25.4  67.3 3.1  4.2  0.0 0.0 0.0 100.0 92.7 240   

 36-47  39.3  54.8 1.2  4.6  0.0 0.0 0.1 100.0 94.1 159   

 48-59  66.7  29.6 0.0  2.2  0.0 0.0 1.5 100.0 96.3 143   

 Զուգարան            

 

Ապահով, ոչ 

ընդհանուր 2  23.7  64.1 0.3  11.2  0.0 0.1 0.7 100.0 87.7 892   

 

Անապահով կամ 

ընդհանուր 15.4  56.7 9.4  17.6  0.3 0.0 0.6 100.0 72.1 243   

 Բնակավայր            

 Քաղաքային  26.4  61.4 0.0  11.2  0.1 0.0 0.8 100.0 87.8 671   

 Գյուղական  15.4  64.1 5.4  14.5  0.0 0.2 0.5 100.0 79.4 464   

 Մարզ            

 Երևան  28.6  58.8 0.0  11.5  0.0 0.0 1.1 100.0 87.4 370   

 Արագածոտն  13.9  57.0 16.7  12.4  0.0 0.0 0.0 100.0 70.9 47   

 Արարատ  27.3  62.0 0.0  10.3  0.0 0.0 0.5 100.0 89.2 83   

 Արմավիր  17.4  42.9 3.4  35.8  0.0 0.0 0.5 100.0 60.3 108   

 Գեղարքունիք  5.7  92.4 0.0  0.0  0.0 0.0 1.9 100.0 98.1 82   

 Լոռի  15.1  77.4 0.0  7.5  0.0 0.0 0.0 100.0 92.5 90   

 Կոտայք  17.6  70.9 0.0  11.5  0.0 0.0 0.0 100.0 88.5 119   

 Շիրակ  31.1  63.8 1.9  0.8  0.6 0.7 1.0 100.0 94.9 115   

 Սյունիք  39.1  32.5 7.8  20.6  0.0 0.0 0.0 100.0 71.6 41   

 Վայոց ձոր  6.8  50.4 26.5  16.3  0.0 0.0 0.0 100.0 57.2 31   

 Տավուշ  4.1  71.4 0.5  23.4  0.0 0.0 0.6 100.0 75.5 51   

 Մոր կրթություն            

 Հիմնական  19.9  69.3 8.4  1.0  1.3 0.0 0.0 100.0 89.2 49   

 Միջնակարգ  19.5  61.6 4.1  14.2  0.0 0.2 0.4 100.0 81.1 441   

 
Միջին-
մասնագիտական  25.4  62.2 0.6  10.6  0.0 0.0 1.1 100.0 87.6 350   

 Բարձրագույն  21.7  63.0 0.2  14.3  0.0 0.0 0.8 100.0 84.6 295   

 
Բարեկեցության 
մակարդակ            

 Ամենացածր  13.2  59.8 9.6  15.9  0.3 0.0 1.2 100.0 73.0 211   

 Ցածր  19.1  63.1 2.1  14.9  0.0 0.4 0.4 100.0 82.2 234   

 Միջին  29.8  61.4 0.0  8.8  0.0 0.0 0.0 100.0 91.2 237   

 Բարձր  19.8  67.4 0.0  11.0  0.0 0.0 1.8 100.0 87.2 233   

 Ամենաբարձր  26.8  60.6 0.0  12.5  0.0 0.0 0.2 100.0 87.3 221   
                  

 Ընդամենը 21.9 62.5 2.2 12.6 0.1 0.1 0.7 100.0 84.4 1,135  

   

 

1 Երեխայի կղանքի հեռացումը համարվել է ապահով, եթե երեխան օգտվում է սանհանգույցից, կամ, եթե կղանքը թափվել է 

զուգարանի մեջ, կամ, եթե այն թաղվել է:  
2 Ոչ ընդհանուր զուգարան է համարվել ընդհանուր ողողվող խողովակին, սեպտիկ բաքին կամ փոսին միացված սանհանգույցը:  

   




