
Արդյունքների ամփոփում | 21  

 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ  
 

2010թ-ի Հայաստանի 

Ժողովրդագրության և Առողջության 

հարցերի Հետազոտությունը (ՀԺԱՀ-2010) 

հանրապետության մակարդակով 

ներկայացուցչականությունն ապահովող 

ընտրանքային հետազոտություն է, որում 

ընդգրկվել են 15-49 տարեկան 5922 կանայք 

և 1584 տղամարդիկ: ՀԺԱՀ-2010-ը 

տեղեկատվություն է տրամադրում 

բնակչության առանցքային ցուցանիշների 

վերաբերյալ, այդ թվում նաև 

պտղաբերության (ծնելիության) 

մակարդակի, ամուսնության, սեռական 

ակտիվության, վերարտադրողական 

նախապատվությունների, 

հակաբեղմնավորման մեթոդների մասին, 

այդ մեթոդների տեղեկացվածության և 

օգտագործման վերաբերյալ, կրծքով 

կերակրման, մինչև 5 տարեկան երեխաների 

շրջանում սնուցման կարգավիճակի, 

մանկական մահացության մակարդակի, 

մոր, մանկան և չափահասների 

առողջության, ՁԻԱՀ-ի և սեռական 

ճանապարհով փոխանցվող այլ վարակների 

մասին: ՀԺԱՀ 2010-ի շրջանակում 

տեղեկատվություն է հավաքագրվում նաև 

առողջության առաջնային խնամքին 

առնչվող, բուժծառայությունների գների, 15-

49 տարեկան կանանց և տղամարդկանց 

շրջանում առողջության ապահովագրության 

ծածկույթների, ինչպես նաև առողջությանը 

վերաբերող մի շարք այլ թեմաների մասին: 

Հարցումն իրականացված բոլոր ՏՏ-ից նաև 

հավաքագրվել են 5-17 տարեկան 

երեխաների շրջանում մանկական 

զբաղվածության և պատահականորեն 

ընտրված 2-14 տարեկան երեխաների 

դաստիարակությանն առնչվող տվյալներ: 

Հետազոտության դաշտային 

աշխատանքներն իրականացվել են 2010թ-ի 

Սեպտեմբերից Դեկտեմբեր ամիսների 

ընթացքում: ՀԺԱՀ-ի ընթացքում հասակի և 

քաշի չափումներ են կատարվել տնային 

տնտեսությունում առկա մինչև 5 տարեկան 

երեխաների շրջանում: 

ՀԺԱՀ 2010-ն անցկացվել է ՀՀ 

ազգային վիճակագրական ծառայության (ՀՀ 

ԱՎԾ) և ՀՀ առողջապահության 

նախարարության (ՀՀ ԱՆ) կողմից: “Այ Սի Էֆ 

Ինթերնեյշնլ” կազմակերպությունը 

տրամադրել է տեխնիկական աջակցություն 

“MEASURE DHS” ծրագրի շրջանակում, որը 

ֆինանսավորվում է Ամերիկայի Միացյալ 

Նահանգների Միջազգային զարգացման 

գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ կամ USAID) 

կողմից: Հետազոտության անցկացման 

համար անհրաժեշտ ֆինանսավորումը 

տրամադրել է Հայաստանում ԱՄՆ ՄԶԳ 

գրասենյակը: Տեխնիկական և 

կազմակերպական աջակցություն է 

ցուցաբերվել Հայաստանում ՄԱԿ-ի 

մանկական հիմնադրամի, ՄԱԿ-ի 

բնակչության հիմնադրամի Հայաստանյան 

գրասենյակի և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի դեմ պայքարի 

ՄԱԿ-ի միացյալ ծրագրի Հայաստանյան 

գրասենյակի կողմից:   

 

ՀԱՐՑՎՈՂՆԵՐԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐ 

Հայերի ավելի քան 60 տոկոսը բնակվում 

է քաղաքային բնակավայրերում: 

Հարցվողների գրեթե մեկ երրորդ մասը 

բնակվել է մայրաքաղաք Երևանում: 

Հայաստանում բոլոր տնային 

տնտեսությունները (ՏՏ) ունեն 

էլեկտրականություն, իսկ ՏՏ-ների 

մեծամասնության մոտ բնակելի տարածքում 

առկա է խմելու ջուր, ողողվող զուգարան, 

ողորկ հատակ և գունավոր հեռուստացույց: 

Վերջին հինգ տարվա ընթացքում աճել է 

բնակչության շրջանում երկարաժամկետ 

օգտագործման առարկաների առկայության 

ցուցանիշը: Մասնավորապես կտրուկ աճել 

են համակարգիչների և բջջային 

հեռախոսների առկայության ցուցանիշները: 
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Ի տարբերություն 2005թ-ի 9 տոկոս 

ցուցանիշի, 2010թ-ին ՏՏ-ում համակարգչի 

առկայությունը կազմել է 29 տոկոս, իսկ 

բջջային հեռախոսներինը` 87 տոկոս, ի 

համեմատ 2005թ-ի 33 տոկոսի: Բնական գազ 

օգտագործող ՏՏ-ի տեսակարար կշիռը 

գրեթե կրկնապատկվել է վերջին հինգ 

տարվա ընթացքում: 2010թ-ին տաս ՏՏ-ից 

ութը կերակուր պատրաստելու նպատակով 

օգտագործում են բնական գազ, ի 

տարբերություն 2005թ-ի տաս ՏՏ-ից չորսի: 

Ընտրանքում ընդգրկված 15-49 տարեկան 

բոլոր աշխատունակ կանայք և տղամարդիկ 

հաճախել են դպրոց: Տաս կանանցից մոտ 

չորսը և տաս տղամարդկանցից հինգը 

ստացել են միջնակարգ կրթություն, կանանց 

28 և տղամարդկանց 19 տոկոսը` 

շարունակել են կրթությունը միջնակարգ-

մասնագիտական ուսումնական 

հաստատությունում, իսկ ինչպես կանանց, 

այնպես էլ տղամարդկանց 30 տոկոսն 

ուսանել է բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություններում: Ի տարբերություն 

մյուս տարածաշրջանների, 

Երևանաբնակների շրջանում կրթական 

մակարդակը խիստ տարբերվում է: 

Երևանաբնակ կանանց և տղամարդկանց 

շուրջ կեսը ստացել է բարձրագույն 

կրթություն: Հարցմանը նախորդող 12 

ամսվա ընթացքում զբաղված են եղել 

կանանց 35 և տղամարդկանց 74 տոկոսը:  

ԾՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ 

Ծնելիության (պտղաբերության) 

գործակիցներ: Ծնելիության մակարդակի 

որոշման համար կարևոր ցուցանիշ է 

համարվում ծնելիության գումարային 

գործակիցը (ԾԳԳ), որը ցույց է տալիս 

երեխաների թվաքանակը, որ կինը միջինում 

կարող է ունենալ կյանքի ընթացքում, եթե իր 

վերարտադրողական կյանքի ընթացքում 

երեխաներ ունենար ըստ ներկայումս 

ուսումնասիրվող ծնելիության տարիքային 

գործակիցների: ՀԺԱՀ 2010-ի արդյունքում 

ԾԳԳ-ն կազմել է 1.7 երեխա մեկ կնոջ 

հաշվով հետազոտությանը նախորդող երեք 

տարիների կտրվածքով: Այս ցուցանիշը 

ցածր է բնակչության բնական 

վերարտադրությունն ապահովող 

ծնելիության գործակցից: 

Ըստ հետազոտության արդյունքների, 

ԾԳԳ-ն քաղաքային բնակավայրերում փոքր-

ինչ ավելի ցածր է (1.6 երեխա մեկ կնոջ 

հաշվով), քան գյուղական բնակավայրերում 

(1.8 երեխա մեկ կնոջ հաշվով):  

Ժամանակային միտումներ: ՀԺԱՀ-2010-

ի արդյունքում ստացված հարցմանը 

նախորդող երեք տարվա կտրվածքով 1.7 

ցուցանիշը նույնն է, ինչ ստացվել էր ՀԺԱՀ-

2000-ի և ՀԺԱՀ-2005-ի արդյունքում: 

Այսպիսով, վերջին տարիների ընթացքում 

Հայաստանի Հանրապետությունում 

պտղաբերության համընդհանուր 

մակարդակի էական փոփոխություններ չեն 

նկատվել:  

Տարիքն առաջին ծննդաբերության 

ժամանակ: Հայտնի է, որ դեռահասների 

հղիությունը, վաղ ծննդաբերությունը և 

մայրությունը մոր և մանկան համար ունեն 

բացասական սոցիալ-տնտեսական և 

առողջական հետևանքներ: Հետազոտության 

արդյունքում պարզվել է, որ 15-19 

տարիքային խմբի ընդամենը 4 տոկոս 

կանայք են ծննդաբերել: Ավելին, այդ 

կանանց շրջանում մեծամասնություն են 

կազմել 18 և 19 տարեկանները: Այսպիսով, 

Հայաստանում 25-49 տարեկանների 

շրջանում մանկածնությունը սկսելու 

մեդիան տարիքը 22.5-ն է, ինչը փոքր-ինչ 

ավելի բարձր է, քան 2005թ-ին ստացված 22.1 

և 2000թ-ի` 21.8 ցուցանիշները: Ավելին, 

համաձայն տվյալների, ցուցանիշի 

բարձրացումը պայմանավորված է եղել 25-29 

տարեկան երիտասարդ կանանց շրջանում 

նկատված աճով (24.1 տարի 2010թ-ին, ի 

տարբերություն 2005թ-ի 22.5 և 2000թ-ի 21.4-

ի): 
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Միջծննդյան միջակայք: Հետազոտության 

արդյունքները ցույց են տալիս, որ 

միջծննդյան կարճ միջակայքը` 2 տարուց 

քիչ, կարող է հանգեցնել մահացության և 

հիվանդացության ռիսկի աճին: 

Հայաստանում, 2-րդ և բարձր հերթական 

կարգ ունեցող ծնունդների 28 տոկոսը ծնվել 

է միջծննդյան մինչև 2 տարի միջակայքում: 

Միջծննդյան կարճ միջակայքի առկայության 

և կնոջ կրթական մակարդակի միջև 

գոյություն ունի խիստ հակադարձ 

կախվածություն: 

Պտղաբերության նախապատվություն: Ի 

տարբերություն 2005թ-ի 71 տոկոս 

ցուցանիշի, ՀԺԱՀ 2010-ի հարցման պահին 

ամուսնացած կանանց 58 տոկոսը նշել է, որ 

նրանք չեն ցանկանում կամ չեն կարող այևս 

ունենալ երեխա: Հարցման պահին 

ամուսնացած կանանց 25 տոկոսը նշել է, որ 

ցանկանում է ունենալ երեխա, 8 տոկոսը 

եղել է անպտուղ, իսկ 9 տոկոսը դեռ չի 

որոշել հաջորդ երեխա ունենալու իր 

նախապատվության մասին:  

 

ՀԱԿԱԲԵՂՄՆԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ 

Իմացությունը: Հայաստանում 

հակաբեղմնավորման մեթոդների մասին 

իմացության մակարդակը բարձր է: 

Ամուսնացած կանանց շրջանում 

հակաբեղմնավորման առնվազն մեկ մեթոդի 

մասին իմացությունը համատարած երևույթ 

է (100 տոկոս): Հարցման պահին 

ամուսնացած կանայք միջինում գիտեն 

հակաբեղմնավորման ութ, իսկ 

տղամարդիկ` յոթ մեթոդ: 

Օգտագործումը հարցման պահին: 

Ընդհանուր առմամբ, ՀԺԱՀ արդյունքները 

վկայում են, որ ամուսնացած կանանց 55 

տոկոսը հարցման պահին օգտագործել են 

հակաբեղմնավորման մեթոդներ: Նրանց 27 

տոկոսն օգտագործել են ժամանակակից, իսկ 

28 տոկոսը` ավանդական մեթոդ: 

Ամենատարածված մեթոդը դեռևս 

ընդհատված սեռական հարաբերությունն է 

(25 տոկոս), ապա տղամարդու պահպանակը 

(15 տոկոս) և ՆԱՄ-ը (10 տոկոս):  

Ընդհանուր առմամբ, 

հակաբեղմնավորման մեթոդի 

օգտագործման ցուցանիշն ըստ քաղաքային 

և գյուղական բնակավայրերի էականորեն չի 

տարբերվել (համապատասխանաբար` 58 և 

51 տոկոս): Այնուամենայնիվ, քաղաքաբնակ 

և բարձր կրթական մակարդակ ունեցող 

կանանց վարքագիծը փոքր-ինչ տարբերվել 

է, և նրանք ավելի հաճախ ընտրել են 

հակաբեղմնավորման ժամանակակից 

(պահպանակ կամ ՆԱՄ), քան ավանդական 

մեթոդներ (մասնավորապես ընդհատված 

սեռական հարաբերության մեթոդը): 

Հարցման պահին հակաբեղմնավորման 

մեթոդների օգտագործման ցուցանիշը խիստ 

տատանվել է ըստ մարզերի: Երևանում և 

Լոռու մարզում առավել տարածված է 

ժամանակակից մեթոդների օգտագործման 

ցուցանիշը (համապատասխանաբար` 42 և 

36 տոկոս), ի համեմատ Տավուշի և Վայոց 

ձորի մարզերի 10-11 տոկոս ցուցանիշների:  

Ինչպես ակնկալվում էր, 

հակաբեղմնավորման մեթոդների 

օգտագործումը, հատկապես ժամանակակից 

մեթոդների օգտագործման ցուցանիշն աճում 

է կրթությանը զուգահեռ: Բարձր կրթական 

մակարդակ ունեցող կանայք կրկնակի 

անգամ առավել հակված են 

հակաբեղմնավորման ժամանակակից 

մեթոդների օգտագործմանը, քան միայն 

միջնակարգ կամ հիմնական կրթություն 

ունեցողները (20-21 տոկոս, 39 տոկոսի 

համեմատ): Այս տարբերությունը մեծապես 

պայմանավորված է ՆԱՄ-ի և տղամարդու 

պահպանակի օգտագործման ցուցանիշների 

տարբերությամբ: Բարեկեցության 

մակարդակը ևս դրականորեն է 

փոխկապակցված կանանց կողմից 

հակաբեղմնավորման մեթոդների 
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օգտագործման ցուցանիշի հետ: 

Հակաբեղմնավորման ժամանակակից 

մեթոդների օգտագործման ցուցանիշն աճում 

է ՏՏ-ն բարեկեցության մակարդակի աճին 

զուգընթաց և կազմում բարեկեցության 

ամենացածր մակարդակ ունեցող ՏՏ-ի 

ամուսնացած կանանց շրջանում`  21 տոկոս, 

իսկ բարեկեցության բարձր մակարդակ 

ունեցող ՏՏ-ի շրջանում` 38 տոկոս:    

Հարցման պահին օգտագործման 

միտումներ: Ընդհանուր առմամբ, հարցման 

պահին ամուսնացած կանանց շրջանում 

հակաբեղմնավորման մեթոդների 

օգտագործման ՀԺԱՀ-2000-ի արդյունքում 

ստացված ցուցանիշը նվազել է 61 տոկոսից 

մինչև 53 տոկոսч 2005թ-ին, և այժմ այն 

կազմում է 55 տոկոս: Ժամանակակից 

հակաբեղմնավորման մեթոդների 

օգտագործման ցուցանիշն աճել է 2000թ-ի 22 

տոկոս ցուցանիշից մինչև 27 տոկոս` 2010թ-

ին: Մասնավորապես, աճել է պահպանակ 

օգտագործող կանանց մասնաբաժինը` 

2000թ-ի 7 տոկոս ցուցանիշի փոխարեն այժմ 

այն կազմում է 15 տոկոս: 

Հակաբեղմնավորման ավանդական 

մեթոդները նվազել են վերջին 10 տարվա 

ընթացքում` 38 տոկոսից (2000թ) մինչև 28 

(2010թ) տոկոս: Նվազման այս միտումը 

մեծապես պայմանավորված է ընդհատված 

սեռական հարաբերության մեթոդի 

օգտագործման ցուցանիշի նվազմամբ (32 

տոկոսից 2000թ-ին, մինչև 25 տոկոս` 2010թ-

ին):  

Մեթոդի ձախողում: Ընտանիքի 

պլանավորման ծրագրերի հիմնահարցերից 

է հակաբեղմնավորման մեթոդների 

օգտագործման դադարեցման տոկոսը և 

դադարեցման պատճառները: Ընդհանուր 

առմամբ, վերջին հինգ տարվա ընթացքում 

հակաբեղմնավորման մեթոդի 

օգտագործումը նախաձեռնած բոլոր կանանց 

23 տոկոսը դադարեցրել է այն 12 ամսվա 

ընթացքում, իսկ նրանց 3 տոկոսը փոխել է 

հակաբեղմնավորման իր նախընտրած 

մեթոդը: Հակաբեղմնավորման մեթոդի 

ընտրության  առաջին տարվա ընթացքում 

օգտագործումը դադարեցրած կանանց 

մասնաբաժինն ամենացածրն է ՆԱՄ (4 

տոկոս) օգտագործողների շրջանում, իսկ 

ամենաբարձրը` ընդհատված սեռական 

հարաբերության մեթոդը նախընտրածների 

մոտ (28 տոկոս): Պահպանակ 

օգտագործողների շուրջ 15 տոկոսը 

դադարեցրել է օգտագործումն առաջին 

տարվա ընթացքում: Հակաբեղմնավորման 

մեթոդի օգտագործման դադարեցման 

ամենատարածված պատճառը մեթոդի 

ձախողումն է, այսինքն օգտագործելով 

հակաբեղմնավորման մեթոդ` կինը հղիացել 

է:  

Հայաստանում օգտագործվող 

ամենատարածված հակաբեղմնավորման 

մեթոդը` ընդհատված սեռական 

հարաբերությունը, ըստ 

անարդյունավետության գտնվում է երկրորդ 

տեղում: Այն զիջում է միայն պարբերաբար 

ինքնազսպման մեթոդին (ռիթմիկ մեթոդ): 

Ընդհատված սեռական հարաբերության 

մեթոդն օգտագործողների 21 տոկոսն այն 

դադարեցրել են օգտագործել հաջորդող 12 

ամիսների ընթացքում` մեթոդի 

անարդյունավետության` պատահական 

հղիության, պատճառով:  

Ավանդական մեթոդ օգտագործելու 

պատճառներ: Ինչպես արդեն նշվել է, 

ավանդական հակաբեղմնավորման 

մեթոդները կազմում են 

հակաբեղմնավորման մեթոդների 

ընդհանուր օգտագործման ցուցանիշի շուրջ 

կեսը և օժտված են ձախողման բարձր 

ռիսկայնությամբ: Ինչպես 2005 թվականին 

(59 տոկոս), այնպես էլ 2010թ-ին կանանց 60 

տոկոսը նշել է, որ ավանդական մեթոդի 

օգտագործման հիմնական որոշումը 

կայացրել է ամուսինը: Այդուհանդերձ, 

2010թ-ին կանանց  31 տոկոսի կողմից 

ավանդական մեթոդի օգտագործման 

որոշումը կայացվել է հակաբեղմնավորման 
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ժամանակակից մեթոդների նկատմամբ 

կողմնակի երևույթներից ունեցած 

մտավախության կամ փորձի պատճառով, 

իսկ 20 տոկոսի համար պատճառ է 

հանդիսացել ժամանակակից մեթոդների 

արժեքը: 2010թ-ին ավելի սակավաթիվ 

հարցվողներ են նշել մեթոդի նկատմամբ 

ունեցած մտավախությունը և արժեքը, 

որպես հակաբեղմնավորման 

ժամանակակից մեթոդի չօգտագործման 

պատճառ` համապատասխանաբար` 47 և 37 

տոկոս: Համանման կերպով, 2010թ-ին ավելի 

քիչ կանայք են նշել որպես 

հակաբեղմնավորման ժամանակակից 

մեթոդի չօգտագործման պատճառ 

տեղեկացվածության պակասը (10 տոկոս) 

կամ դժվարամատչելիությունը (11 տոկոս), 

քան 2005թ-ին (համապատասխանաբար` 20 

և 26 տոկոս):  

Ապագա օգտագործում: Հարցման 

պահին ամուսնացած, հակաբեղմնավորման 

մեթոդներ չօգտագործող կանանց 23 տոկոսը 

նշել է, որ մտադիր է ապագայում 

օգտագործել որևէ մեթոդ: Նույն ցուցանիշը 

2000թ-ին կազմել է 36 տոկոս, իսկ 2005-ին` 

29 տոկոս:  

Հակաբեղմնավորման մեթոդի 

ձեռքբերման աղբյուր: Ժամանակակից 

մեթոդներ օգտագործող կանանց հիմնական 

մասը (61 տոկոս) մեթոդը ձեռք են բերել 

մասնավոր հատվածից` հիմնականում 

դեղատնից (59 տոկոս): Ի տարբերություն 

2005թ-ի 53 տոկոս ցուցանիշի, 2010թ-ին 

պետական աղբյուրից հակաբեղմնավորման 

մեթոդ ձեռք են բերել օգտագործողների 37 

տոկոսը: Այդուհանդերձ, ՆԱՄ 

օգտագործողների շրջանում, որպես մեթոդի 

ձեռքբերման աղբյուր հանդիսանում է 

պետական հատվածը (96 տոկոս), որը 

պահպանակից հետո թվով երկրորդ 

ամենատարածված ժամանակակից մեթոդն 

է: Պահպանակն և հաբեր օգտագործողների 

գերակշիռ մասն այն ձեռք է բերել դեղատնից 

(96 և 94 տոկոս):  

ԱԲՈՐՏ (ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ 

ԸՆԴՀԱՏՈՒՄ) 

Տարիներ շարունակ, ինչպես նախկին 

խորհրդային բոլոր երկրներում, այնպես էլ 

Հայաստանում, աբորտը` հղիության 

արհեստական ընդհատումը, հանդիսացել է 

պտղաբերության վերահսկման հիմնական 

միջոց: 

Աբորտների գործակիցներ: Աբորտների 

գումարային գործակիցը (ԱԳԳ) իրենից 

ներկայացնում է աբորտների թիվ, որը կինը 

կարող է ունենալ իր ողջ կյանքի ընթացքում, 

եթե իր վերարտադրողական կյանքում 

ունենար հետազոտության արդյունքում 

ստացված աբորտների տարիքային 

գործակիցը: Ըստ հետազոտության 

արդյուքում ստացված աբորտների 

գումարային գործակցի (ԱԳԳ), 

Հայաստանում կանայք իրենց ողջ 

վերարտադրողական կյանքի ընթացքում 

կատարում են 0.8 աբորտ: Այս ցուցանիշը 

նշանակալիորեն ցածր է ՀԺԱՀ 2005-ի 

արդյունքում ստացված 1.8 և ՀԺԱՀ 2000-ի` 

2.6 ցուցանիշներից: Աբորտով ավարտվող 

հղիությունների մասնաբաժինը վերջին տաս 

տարվա ընթացքում կրճատվել է` 2000թ-ի 55 

տոկոսից մինչև 2005թ-ի` 45 և 2010թ-ի` 29 

տոկոս:  

Աբորտների բաշխվածություն:  Թեպետ 

2005թ-ին ԱԳԳ-ի ցուցանիշն ըստ գյուղական 

և քաղաքային բնակավայրերի էապես 

տարբերվել է` 2.2 և 1.5 տոկոս, 

այդուհանդերձ 2010թ-ին այն գրեթե 

հավասարվել է (համապատասխանաբար` 

0.9 և 0.8 տոկոս): 

Հակաբեղմնավորման մեթոդի ձախողում 

և աբորտ: Կնոջ վերարտադրողական 

առողջության բարելավմանն ուղղված 

ծրագրերի մշակման ժամանակ օգտակար է 

իմանալ պտղաբերության վերահսկման 

կնոջ վարքագիծը` հակաբեղմնավորման 

մեթոդների օգտագործման և աբորտի միջև 
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փոխկապվածությունը: Աբորտ ունեցած 

կանանց գրեթե կեսը (48 տոկոս) 

օգտագործել է հակաբեղմնավորման մեթոդ 

իրենց հղիանալու ժամանակ: Հետևաբար, 

այս աբորտները հակաբեղմնավորման 

մեթոդների ձախողման արդյունք են 

հանդիսացել: Մեծամասնություն է կազմել 

ընդհատված սեռական 

հարաբերությունների մեթոդը: 

Հակաբեղմնավորման վստահելի մեթոդների 

մատչելիությունը և դրանց կիրառումը 

կկրճատի աբորտների դեպքերը: 

ԾՆՎԵԼՈՒՑ ՄԻՆՉԵՎ 5 ՏԱՐԵԿԱՆ 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ 

ՄԱՀԱՑՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ 

Ծնվելուց հետո մինչև 5 տարեկան 

ժամանակահատվածում երեխաների 

մահացության ցուցանիշների միտումները: 

ՀԺԱՀ 2010-ի ընթացքում հավաքագրված 

տվյալների վրա հիմնված ծննդից հետո 

մինչև հինգ տարեկան երեխաների 

մահացության ցուցանիշները 

նշանակալիորեն նվազել են:  Օրինակ` 

մանկական մահացության ցուցանիշը 

նվազել է 2001-2005թթ-ին արձանագրված 24-

ից` 1000 կենդանածին երեխայի հաշվով, 

մինչև 2006-2010թթ-ի` 13-ը` 1000 

կենդանածին երեխայի հաշվով: Նույն 

ժամանակահատվածի համար համանման 

նվազում է արձանագրվել նաև մինչև հինգ 

տարեկան երեխաների մահացության 

ցուցանիշների միջև` 27-ից 16 մահ` 1000 

կենդանածին երեխայի հաշվով:    

Մանկական մահացության 

ցուցանիշների բաշխվածությունը: Ըստ 

հետազոտության արդյունքների, մանկական 

մահացության ցուցանիշները գյուղական 

բնակավայրերում փոքր-ինչ ավելի բարձր 

են, քան քաղաքային բնակավայրերի 

ցուցանիշները: Վերջին 10-15 տարվա 

կտրվածքով մանկական մահացության 

ցուցանիշները փոքր-ինչ շեղվել են: 

Մանկական մահացության 

տարբերությունները: Համաձայն 

հետազոտության արդյունքների մանկական 

մահացության ցուցանիշները գյուղական 

բնակավայրերում ավելի բարձր են, քան` 

քաղաքայինում: Ցուցանիշները բարձր են 

նաև ցածր կրթական մակարդակ ունեցող 

կանանց շրջանում, ի տարբերություն միջին- 

մասնագիտական և ավելի բարձր 

մակարդակ ունեցող կանանց:   

ՄՈՐ ԵՎ ՄԱՆԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ՍՆՈՒՑՈՒՄ 

Նախածննդյան խնամք: Հայաստանում 

մայրական և վերարտադրողական 

առողջության պահպանումն իրականացվում 

է համակարգված կերպով` տեղամասային 

սպասարկման առողջապահական 

հաստատությունների և հիվանդանոցների 

միջոցով: Ընդհանուր առմամբ, 

նախածննդյան խնամքի և ծննդաբերության 

ընթացքում տրամադրվող բուժօգնության 

ստացման մակարդակները բարձր են: 

Մայրերի 99 տոկոսը ստացել են 

նախածննդյան խնամք բուժաշխատողի` 

հիմնականում գինեկոլոգի, կողմից: 

Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերում 

բժշկի կողմից իրականացված 

նախածննդյան խնամք ստացած մայրերի 

մասնաբաժինը գրեթե չի փոխվել:  

Հղի կանանց 93 տոկոսը կատարել է 

նախածննդյան խնամքի չորս և ավելի 

այցելություն, ինչն ավելի բարձր ցուցանիշ է, 

քան 2005թ-ին ստացված 71 տոկոս և 2000թ-ի 

65 տոկոս արդյունքները: Թեպետ 

նախածննդյան խնամքի կապակցությամբ 

չորս և ավելի այցելություն կատարած 

կանանց տեսակարար կշիռը 2010թ-ին ըստ 

քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի 

տարբեր է (համապատասխանաբար` 96 և 89 

տոկոս), սակայն տարբերությունը շատ 

ավելի փոքր է, քան այն 

համապատասխանաբար կազմել էր 2005թ-
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ին (82 և 53 տոկոս) և 2000թ-ին (82 և 45 

տոկոս): 

Գրեթե բոլոր կանայք նշել են, որ 

նախածննդյան խնամքի ստացման համար 

կատարած այցելության ժամանակ 

կատարվել են հետևյալ 

հետազոտությունները` արյան և մեզի 

ընդհանուր քննություն, հասակ-քաշի ու 

արյան ճնշման չափում (100 տոկոս): 

Կանանց 67 տոկոսի դեպքում կատարվել է 

նաև ՄԻԱՎ-ի ստուգման թեսթ: 

Այնուամենայնիվ, նրանց միայն 57 տոկոսն է 

նշել, որ այդ այցելությունների ընթացքում 

նրանց տեղեկացրել են հղիության 

բարդությունների վերաբերյալ: 

Շուրջծննդյան խնամք: Ընդհանուր 

առմամբ, գրեթե բոլոր ծննդաբերությունները 

տեղի են ունեցել 

բուժհաստատություններում և 

որակավորված բուժաշխատողի 

աջակցությամբ (99 տոկոս): Տնային 

ծննդաբերություններն առավել տարածված 

են Գեղարքունիքի մարզում (2 տոկոս): 

Պատվաստումների ընդգրկվածություն: 

Բուժհաստատություններում գտնվող 

բժշկական քարտերը հանդիսացել են 

պատվաստումների վերաբերյալ 

տեղեկատվության հավաքագրման 

հիմնական աղբյուրը: 18-29 ամսական գրեթե 

բոլոր երեխաները ստացել են ԲՑԺ, ԱԿԴՓ-ի 

և պոլիոյի առաջին չափաբաժինները: 

ԱԿԴՓ-ի և պոլիոյի 2-րդ և 3-րդ 

չափաբաժինների ստացման 

տարածվածությունը նույնպես բարձր է: 

Ընդհանուր առմամբ, 18-29 ամսական 

երեխաների 92 տոկոսն է ստացել ԱՀԿ-ի 

կողմից առաջարկվող պատվաստումների 

ամբողջական փաթեթը (ԲՑԺ, ԿԿԽ և ԱԿԴՓ-

ի ու պոլիոյի երեքական չափաբաժիններ): 

ՀԺԱՀ  2010 հարցման արդյունքները ցույց են 

տալիս, որ վերջին հինգ տարվա ընթացքում 

խիստ ավելացել է ԱՀԿ-ի կողմից 

առաջարկվող պատվաստումներ ունեցող 

երեխաների տեսակարար կշիռը: Այս աճն 

առավել ակնհայտ է 18-29 ամսական 

երեխաների շրջանում, որոնց մոտ 2005թ-ին 

պատվաստումների ծածկույթը կազմում էր 

78 տոկոս, իսկ 2010թ-ին` 92 տոկոս: Նույն 

միտումը նկատելի է նաև ՀՀ ԱՆ-ի կողմից 

առաջարկվող պատվաստումների 

ծածկույթի վերաբերյալ (ԱՀԿ-ի կողմից 

առաջարկվող փաթեթին ՀՀ ԱՆ-ն ավելացրել 

է նաև Հեպատիտ Բ-ի երեք 

չափաբաժինները): 18-29 ամսական 

երեխաների միայն 74 տոկոսն է 

պատվաստված եղել համաձայն ՀՀ ԱՆ-ի 

չափորոշիչների 2005թ-ին, իսկ 2010թ-ին, 

նույն ցուցանիշը կազմել է 87 տոկոս:  

Փորլուծության բուժում: ՀԺԱՀ 2010-ի 

ընթացքում տրվել են հարցեր 

հետազոտությանը նախորդող երկու 

շաբաթվա ընթացքում մինչև 5 տարեկան 

երեխաների շրջանում փորլուծության 

տարածվածության վերաբերյալ: Ընդհանուր 

առմամբ, հետազոտությանը նախորդող 

երկու շաբաթվա ընթացքում փորլուծություն 

ունեցող մինչև 5 տարեկան երեխաների 90 

տոկոսին տրվել է լուծույթ պատրաստված 

օրալ ռեհիդրատացիոն աղերի (ՕՌԱ) 

փաթեթից կամ պարզապես մեծ 

քանակությամբ հեղուկ (օրալ 

ռեհիդրատացիոն թերապիա): 

Փորլուծություն ունեցող երեխաների 4 

տոկոսի դեպքում, մայրերը նշել են, որ 

կրճատել են երեխային տրվող հեղուկների 

քանակը, ինչը կենսավտանգ նշանակություն 

կարող է ունենալ երեխայի համար: 

Փորլուծության ժամանակ սննդի կրճատումն 

առավել մեծ տարածվածություն է ունեցել, 

քան ջրազրկումը: Փորլուծություն ունեցող 

երեխաների 29 տոկոսին տրվել է ավելի քիչ 

քանակությամբ սնունդ, իսկ 15 տոկոսին` 

շատ ավելի քիչ սնունդ, քան սովորաբար: 

Փորլուծության շրջանում սովորականից 

շատ քանակությամբ հեղուկ ստացած 

երեխաների մասնաբաժինը վերջին հինգ 

տարվա ընթացքում խիստ աճել է` 2005թ-ի 
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45 տոկոսից մինչև 65 տոկոս: ՕՌԱ փաթեթի 

մասին իմացությունը ևս բարձրացել է 

վերջին հինգ տարվա ընթացքում` 70 

տոկոսից մինչև 75 տոկոս: Աճն առավել 

ակնառու է եղել գյուղաբնակ մայրերի 

շրջանում` 64 տոկոսից մինչև 76 տոկոս 

Կրծքով կերակրում: Հարցմանը 

նախորդող 5 տարիների ընթացքում ծնված 

բոլոր երեխաների 97 տոկոսը երբևէ 

կերակրվել է կրծքի կաթով: Թեպետ երբևէ 

կրծքով կերակրման մեդիան տևողությունը 

10.9 ամիս է, սակայն բացառապես և 

առավելապես կրծքով կերակրման (կրծքով 

կերակրում, ինչպես նաև ջուր, ջրային 

հիմքով հեղուկներ կամ հյութեր) մեդիան 

տևողությունն այնուամենայնիվ կարճ է 

(համապատասխանաբար` 1.8  ամիս և 4.2 

ամիս): 

Սնուցման կարգավիճակ: ՀԺԱՀ 2010-ի 

շրջանակում կատարվել են մինչև 5 

տարեկան երեխաների հասակի և քաշի 

չափումներ: Հասակի և քաշի վերաբերյալ 

տվյալներն օգտագործվել են սնուցման 

կարգավիճակի երեք գումարային 

ցուցանիշների հաշվարկման համար` 

հասակն ըստ տարիքի (թերաճ), քաշն ըստ 

հասակի (թերսնված) և քաշն ըստ տարիքի 

(թերքաշ): Թերաճությունը տևական 

ժամանակահատվածում բավարար 

սնուցման բացակայության հետևանք է: 

Թերսնվածությունը` հետազոտությանն 

անմիջապես նախորդող 

ժամանակահատվածում ընդունած ոչ 

համարժեք սննդակարգի արդյունքն է: Այս 

ցուցանիշներն արտացոլում են և’ սուր, և’ 

քրոնիկ թերսնվածությունը: Քաշն ըստ 

տարիքի ցուցանիշը (թերքաշություն) 

ինտեգրալ ցուցանիշ է և չի առանձնացնում 

քրոնիկ (տևական) թերսնվածությունը 

(թերաճ) սուր թերսնվածությունից 

(թերսնված): 

Երեխաների անհրաժեշտ սնուցման 

դեպքում թերաճության կամ 

թերսնվածության ցուցանիշը կլինի 2 

տոկոսից փոքր-ինչ ավելի: Հայաստանում 

մինչև 5 տարեկան երեխաների 19 տոկոսը 

թերաճ է, իսկ 4 տոկոսը` թերսնված: 

Ընդհանուր առմամբ երեխաների 5 տոկոսը 

եղել են թերքաշ: 

Հատկանշական է նաև, որ երեխաների 15 

տոկոսը գերքաշ են (քաշն ըստ հասակի 

+2ՍՇ-ից բարձր է), ինչը մոտ 7 անգամ ավելի 

բարձր ցուցանիշ է, քան նորմալ բաշխում 

ունեցող բնակչության պարագայում: 

Ընդհանուր առմամբ, 2000թ-ից ի վեր 

նկատվել է թերաճ երեխաների 

մասնաբաժնի աճ1: Մինչև 5 տարեկան 

երեխաների շրջանում թերաճության 

ցուցնաիշն աճել է 2000թ-ի 17 տոկոսից մինչև 

18 տոկոս` 2005թ-ին, և 19 տոկոս` 2010թ-ին: 

Աճել է նաև մինչև հինգ տարեկան 

երեխաների շրջանում թերքաշ երեխաների 

մասնաբաժինը` 2000թ-ի 2 տոկոսից մինչև 5 

տոկոս` 2010թ-ին:  

2005թ-ին թերսնված երեխաների տոկոսն 

աճել է և ՀԺԱՀ 2000-ին արձանագրված 2 

տոկոսի փոխարեն կազմում էր 5 տոկոս, իսկ 

2010թ-ին կրկին փոքր-ինչ նվազել է` 

կազմելով 4 տոկոս: Գերքաշ երեխաների 

մասնաբաժինն աճել է վերջին հինգ տարվա 

ընթացքում կազմելով 15 տոկոս, 2005թ-ի 11 

տոկոս ցուցանիշի փոխարեն:  

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ ԵՎ ԱՅԼ ՍԵՌԱԿԱՆ 

ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՎ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ՎԱՐԱԿՆԵՐ 

Հայաստանում գրանցված ՄԻԱՎ 

վարակակիրների քիչ դեպքերն 

անգնահատելի են այս հիվանդության 

տարածման կանխարգելման հարցում:  

                                                            
1 

Համեմատությունն ապահովելու նկատառումից ելնելով 

ՀԺԱՀ 2000, 2005 և 2010թթ-ի արդյունքները վերահաշվարկվել 

են համաձայն 2006թ-ին ընդունած երեխայի զարգացման 

ԱՀԿ-ի նոր չափորոշիչների, որոնք վերաբերվել են միայն մոր 

հետ բնակվող և ՀԺԱՀ հարցազրույցի շրջանակում կանացի 

հարցաթերթ լրացված մայրերին: 
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Գիտելիքներ և վարքագիծ: Գրեթե բոլոր 

հարցվողները նշել են, որ երբևէ լսել են 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ հիվանդության մասին և 

կանանց 70-80 տոկոսը, իսկ տղամարդկանց 

80-87 տոկոսը նշել են, որ գիտեն վարակից 

խուսափելու առնվազն երեք մեթոդ` 

սեռական հարաբերություններից 

հրաժարում, չվարակված միակ սեռական 

զուգընկերոջ հանդեպ հավատարմություն և 

պահպանակի օգտագործում: 

Այնուամենայնիվ, կանանց միայն 20 տոկոսը 

և տղամարդկանց` 16 տոկոսն է ունեցել 

ՄԻԱՎ-ի վերաբերյալ ամբողջական 

գիտելիքներ` այսինքն այն հարցվողները, 

ովքեր նշել են, որ յուրաքանչյուր սեռական 

հարաբերության ժամանակ պահպանակի 

օգտագործումը և մեկ հավատարիմ 

չվարակված զուգընկեր ունենալը 

նվազեցնում է ՄԻԱՎ-ով վարակվելու 

հավանականությունը, որ առողջ տեսք 

ունեցող մարդը կարող է լինել ՄԻԱՎ 

վարակակիր, ինչպես նաև հերքել են ՄԻԱՎ-

ի վերաբերյալ երկու ամենատարածված 

թյուր կարծիքները` ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի 

փոխանցումը մոծակի խայթոցով և 

վարակակրի հետ համբուրվելիս: 

Վերջին հինգ տարվա ընթացքում նվազել 

է ամբողջական գիտելիքներ ունեցող 

կանանց մասնաբաժինը և 2005թ-ի 26 տոկոս 

ցուցանիշի փոխարեն 2010թ-ին կազմում է 20 

տոկոս, իսկ տղամարդկանց շրջանում նույն 

ցուցանիշը նվազել է 24 տոկոսից մինչև 16 

տոկոս:  

Հայաստանում հասարակությունը 

բացասաբար է տրամադրված ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-

ով հիվանդ մարդկանց նկատմամբ: Ինչպես 

կանայք, այնպես էլ տղամարդիկ առավել 

հակված են բարյացակամ վերաբերմունք 

ցուցաբերել ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով հիվանդ իրենց 

բարեկամի, քան օտարի նկատմամբ: 

Կանանց միայն 29 և տղամարդկանց 41 

տոկոսն է նշել, որ նրանք չեն ցանկանա 

գաղտնի պահել իրենց ընտանիքի 

ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ով հիվանդ լինելու փաստը և 

հարցվողների կեսն է (կանանց 49 և 

տղամարդկանց 54 տոկոս) նշել, որ ՄԻԱՎ-

ով հիվանդ իրենց ընտանիքի անդամին 

կցանկանան խնամել տանը: Հարցվողների 

շուրջ մեկ հինգերորդն է նշել, որ 

վարակակիր ուսուցչուհուն թույլատրելի է 

դասավանդել դպրոցում, իսկ կանանց 14 և 

տղամարդկանց 16 տոկոսը համաձայնվել են 

գնել թարմ միրգ և բանջարեղեն ՄԻԱՎ-ով 

հիվանդ վաճառողից: Վերոնշյալ բոլոր չորս 

հարցերի շուրջ հանդուրժողական 

վարքագիծ են դրսևորել կանանց միայն 1 և 

տղամարդկանց 5 տոկոսը:   

Սեռական վարքագիծ: Հետազոտությանը 

նախորդող վերջին 12 ամիսների ընթացքում 

սեռական հարաբերություն ունեցած 

տղամարդկանց 15 տոկոսը և կանանց չնչին 

մասն նշել է նույն ժամանակահատվածում 

երկու և ավելի սեռական զուգընկերների 

առկայության մասին: Վերջին 12 ամիսների 

ընթացքում մեկից ավելի սեռական 

զուգընկեր ունեցած տղամարդկանց կեսից 

ավելին (53 տոկոս) նույն 

ժամանակաշրջանում են ունեցել սեռական 

հարաբերություններ տարբեր կանանց հետ: 

Սեռապես ակտիվ տղամարդկանց շրջանում 

կյանքի ընթացքում ունեցած զուգընկերների 

միջին թիվը կազմել է 5.8, իսկ կանանցը` 1.0:  

Պահպանակի օգտագործում: 

Տղամարդկանց 72 տոկոսը, ովքեր հարցմանը 

նախորդող վերջին 12 ամիսների ընթացքում 

մեկից ավելի կանանց հետ են ունեցել 

սեռական հարաբերություն նշել են, որ 

օգտագործել են պահպանակ իրենց վերջին 

սեռական հարաբերության ժամանակ: 

Երիտասարդ կանանց 72 և տղամարդկանց 

93 տոկոսը տեղյակ է եղել պահպանակի 

ձեռքբերման աղբյուրի մասին: 2005թ-ի 

համեմատությամբ այս ցուցանիշը փոքր-ինչ 

բարձրացել է` կանանց շրջանում կազմելով 

69-ից 72 տոկոս, իսկ տղամարդկանց 

շրջանում` 62-ից 93 տոկոս:    
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ՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆ 

Առողջության առաջնային պահպանման 

օղակի բժիշկ: ՀԺԱՀ 2010-ի շրջանակում 15-

49 տարեկան բոլոր հարցվողները 

պատասխանել են իրենց նախընտրած 

առողջության առաջնային պահպանման 

օղակի բժշկի վերաբերյալ: Ընդհանուր 

առմամբ կանանց 58 տոկոսը և 

տղամարդկանց 38 տոկոսն ընտրել են իրենց 

առաջնային բժշկին: Այդ հարցվողների 

շրջանում, կանանց 70 և տղամարդկանց 60 

տոկոսը նշել են, որ իրենց նախընտրած 

բժիշկը մասնագիտությամբ եղել է թերապևտ 

է, այսինքն ընդհանուր բնույթի 

բուժաշխատող: Կանանց 15 և 

տղամարդկանց 17 տոկոսը, որպես 

առողջության առաջնային պահպանման 

օղակի բժիշկ ընտրել են ընտանեկան բժշկի, 

իսկ շատ չնչին մասը` մանկաբույժի կամ այլ 

մասնագիտացվածություն ունեցող բժշկի: 

Ընտանեկան բժիշկ նախընտրած տաս 

անձանցից ինը նշել են, որ իրենց բժիշկն 

աշխատել է իրենց տարածքային 

ամբուլատոր բուժհաստատությունում 

(պոլիկլինիկա և այլն): Ընդհանուր առմամբ, 

ինչպես կանայք, այնպես էլ տղամարդիկ 

բավարարված են եղել իրենց վերջին այցի 

ժամանակ ստացված բուժծառայությունների 

որակից (համապատասխանաբար` 97 և 99 

տոկոս): 

 Այցելություններն առողջության 

առաջնային պահպանման օղակ (ԱԱՊ)` 

պոլիկլինիկա կամ ամբուլատոր 

բուժհաստատություն: 15-49 տարեկան բոլոր 

հարցվողները պատասխանել են հարցմանը 

նախորդող երկու ամսվա ընթացքում ԱԱՊ 

օղակի բուժհաստատություն այցի մասին: 

Համաձայն տվյալների, կանանց 76 և 

տղամարդկանց 85 տոկոսը կարիք չի ունեցել 

այցելել պոլիկլինիկա կամ տարածքային 

ամբուլատոր բուժհաստատություն: Կանանց 

միայն 14 և տղամարդկանց 10 տոկոսն է 

ունեցել առողջական խնդիր, որի համար 

դիմել է ԱԱՊ օղակի բուժհաստատություն: 

Այդուհանդերձ, կանանց 10, իսկ 

տղամարդկանց 6 տոկոսը կարիք ունեցել է, 

սակայն չի դիմել նշված 

բուժհաստատություններ: Կարիքի 

պարագայում բուժհաստատություն չդիմած 

անձանց շրջանում, կանանց 50 և 

տղամարդկանց 41 տոկոսը, որպես չդիմելու 

պատճառ նշել են մատուցվող 

ծառայությունների բարձր արժեքը:  

Ծխելու սովորույթ: Վերջին հինգ տարվա 

ընթացքում ծխող անձանց մասնաբաժինը 

գրեթե չի փոխվել: 2005թ-ից ի վեր ծխող 

կանանց մասնաբաժինը մնացել է 

անփոփոխ` կազմելով ընդամենը 2 տոկոս: 

Տղամարդկանց շրջանում ծխողների 

մասնաբաժինը 2005 և 2010թթ-ի միջև գրեթե 

չի փոխվել (համապատասխանաբար` 61 և 

63 տոկոս), սակայն այն ավելի ցածր է, քան 

ՀԺԱՀ 2000-ի արդյունքում ստացված 68 

տոկոս ցուցանիշը:  

Կրծքի զննում: Ի տարբերություն 2000թ-ի 

85 և 2005թ-ի 81 տոկոսի, 2010թ-ին 

Հայաստանի կանանց 78 տոկոսը 

տեղեկացված չի եղել, թե ինչպես կարելի է 

իրականացնել կրծքի ինքնազննում (ԿԻ): 

Միաժամանակ, կանանց միայն 3 տոկոսն է 

իրականացրել այն հարցմանը նախորդող 

երեք ամիսների ընթացքում 2000թ-ին, 10 

տոկոսը` 2005թ-ին և 11 տոկոսը` 2010թ-ին: 

15-49 տարեկան կանանց 15 տոկոսը նշել է 

բուժաշխատողի կողմից կատարված կրծքի 

հետազոտության մասին (10 տոկոսի 

դեպքում կատարվել է շոշափման մեթոդով, 

4 տոկոսին իրականացվել է մամոգրաֆիկ 

հետազոտություն, իսկ 1 տոկոսի 

պարագայում կատարվել է սոնոգրաֆիա):  

ՊԱՊ քսուքի թեսթ: Նման 

հետազոտություն կատարած կանանց 

մասնաբաժինը շատ փոքր է: 15-49 տարեկան 

կանանց միայն 9 տոկոսն է երբևէ կատարել 

ՊԱՊ քսուքի թեսթ, և 7 տոկոսը թեսթն 

իրականացրել է հարցմանը նախորդող երեք 

ամսվա ընթացքում: Այս ցուցանիշը փոքր-
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ինչ բարձր է 30-49 տարեկան կանանց 

շրջանում, ինչը պայմանավորված է ՀՀ ԱՆ-ի 

կողմից հատկապես այդ տարիքային խմբի 

կանանց համար ՊԱՊ քսուքի կատարման 

առաջարկը: Նշված տարիքային խմբի 

կանանց 13 տոկոսը երբևէ կատարել է ՊԱՊ 

քսուքի հետազոտություն, իսկ 9 տոկոսն այն 

իրականացրել է հարցմանը նախորդող երեք 

ամսվա ընթացքում:  

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

2003թ-ին, ՀՀ Կառավարությունը 

hաստատեց Երեխաների պաշտպանությանն 

ուղղված գործողությունների Ազգային 

Ռազմավարությունը, ինչը երեխայի 

բարօրրությանն ուղղված բարեփոխումների 

անբաժան մաս է կազմում: ՀԺԱՀ 2010-ի 

տնային տնտեսության հարցաթերթը 

ներառել է մի շարք հարցեր ուղղված 

երեխայի դաստիարակությանը և 

Հայաստանում մանկական զբաղվածության 

տարածվածությանը: 

Երեխայի դաստիարակություն: 

Ծնողների և խնամակալների 

դաստիարակության մեթոդները կարող են 

երկարաժամկետ սպի թողնել երեխայի 

ֆիզիկական և մտավոր զարգացվածության, 

ինչպես նաև բարօրրության վրա: 

Հայաստանում կիրառվող երեխաների 

դաստիարակության մեթոդների 

պարզաբանման նպատակով սույն թեմայի 

շուրջ մի շարք հարցեր են ներառվել ՀԺԱՀ 

2010-ի հարցաշարում: Սույն թեմայի շուրջ 

հարցերը լրացվել են 2-14 տարեկան 

պատահականորեն ընտրված երեխաների 

վերաբերյալ:  

Համաձայն տվյալների, 2-14 տարեկան 

տաս երեխաներից յոթը հարցմանը 

նախորդող 30 օրերի ընթացքում ենթարկվել 

են ֆիզիկական կամ հոգեբանական 

բռնության: Երեխաների 22 տոկոսը 

ենթարկվել է կարգապահության ոչ բռնի 

տեսակների, իսկ երկու երրորդը (66 տոկոս) 

զոհ է եղել հոգեբանական ագրեսիայի:  

Երեխաների 42 տոկոսը կրել է որևէ տեսակի 

ֆիզիկական պատիժ, իսկ 4 տոկոսը 

ենթարկվել է խիստ ֆիզիկական բռնության: 

Ընդհանուր առմամբ, Հայաստանի մայրերի 

կամ խնամակալների միայն 3 տոկոսն է 

հավատացած, որ երեխային պատշաճ 

կերպով դաստիարակելու համար 

անհրաժեշտ է ֆիզիկապես պատժել նրան: 

Մանկական զբաղվածություն: 

Հայաստանում երեխաների զբաղվածության 

վերաբերյալ տեղեկատվության 

հավաքագրման նպատակով ՀԺԱՀ 

հարցաթերթում ներառվել են մի շարք 

հարցեր: Սույն զեկույցում, 5-14 տարեկան 

երեխան համարվում է ներգրավված 

մանկական զբաղվածության մեջ, եթե նա 

կատարել է` (ա) 5-11 տարեկան երեխաների 

կտրվածքով` հարցմանը նախորդող մեկ 

շաբաթվա ընթացքում առնվազն մեկ ժամ 

տևողությամբ տնտեսական աշխատանք 

կամ 28 ժամ տևողությամբ` տնային 

տնտեսությանը վերաբերող աշխատանքներ, 

(բ) 12-14 տարեկան երեխաների 

կտրվածքով` հարցմանը նախորդող մեկ 

շաբաթվա ընթացքում առնվազն 14 ժամ 

տևողությամբ տնտեսական աշխատանք 

կամ 28 ժամ տևողությամբ` տնային 

տնտեսությանը վերաբերող աշխատանքներ: 

Ընդհանուր առմամբ, 5-14 տարեկան 

երեխաների 4 տոկոսը ներգրավված է եղել 

մանկական զբաղվածության մեջ: 

Երեխաների մեծամասնությունը 

ներգրավված է եղել ընտանեկան բիզնեսում: 

Հարցմանը նախորդող շաբաթվա ընթացքում 

երեխաների 3 տոկոսն աշխատել է 

ընտանեկան գործարարության մեջ: : Ի 

տարբերություն մյուս մարզերի, 

Արագածոտնի և Շիրակի մարզերի 

երեխաներն առավելապես են հակված եղել 

մանկական զբաղվածության մեջ 

ներգրավված լինելուն 

(համապատասխանաբար` 8 և 7 տոկոս): 




