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ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ   
 

 Նպատակներ և ցուցանիշներ Արդյունքներ  

  Տղամարդիկ Կանայք Ընդամենը  
         

 1. Կրճատել ծայրահեղ աղքատությունն ու սովը     

 

1.8 Մինչև 5 տարեկան թերքաշ երեխաների  

տեսակարար կշիռը1 4.3 5.1 4.7  
      

 2. Ապահովել համընդհանուր  տարրական կրթությունը     

 

2.1 Տարրական կրթական մակարդակում զուտ  

ընդգրկվածության ցուցանիշը2 97.3 97.0 97.2  
      

 

3. Խրախուսել գենդերային հավասարությունը և ընդլայնել  

կանանց  իրավունքները     

 

3.1a Աղջիկների և տղաների թվաքանակների 

հարաբերակցությունը տարրական կրթական համակարգում3 ԿՉ ԿՉ 1.0  

 

3.1b Աղջիկների և տղաների թվաքանակների 

հարաբերակցությունը միջնակարգ կրթական համակարգում 3 ԿՉ ԿՉ 1.2  

 

3.1c Աղջիկների և տղաների թվաքանակների 

հարաբերակցությունը երրորդ մակարդակի (միջին-

մասնագիտական, բարձրագույն և այլն) կրթական 

համակարգում 3 ԿՉ ԿՉ 1.0  
      

 4. Կրճատել մանկամահացությունը     

 

4.1 Մինչև 5 տարեկան երեխաների մահացություն (1000 

կենդանածինների հաշվով) 4 21 22 16  

 4.2 Մանկական մահացություն (1000 կենդանածինների հաշվով)4 17 20 13  

 

4.3 Կարմրուկի դեմ պատվաստում ստացած 1 տարեկան 

երեխաների մասնաբաժինը5 86.5 93.1 89.8  
      

 5. Բարելավել մայրական առողջությունը     

 

5.2 Որակավորված բուժաշխատողի միջամտությամբ ընթացած 

ծնունդները6 ԿՉ ԿՉ 99.5  

 5.3 Հակաբեղմնավորման մեթոդների օգտագործման ցուցանիշ7 ԿՉ 54.9 ԿՉ  

 5.4 Ծնունդների ցուցանիշը չափահասների շրջանում8 ԿՉ 27.8 ԿՉ  

 

5.5a Նախածննդյան բուժօգնություն և խնամք ստացածների 

մասնաբաժինը` առնվազն մեկ այց որակավորված 

բուժաշխատողին  ԿՉ 99.1 ԿՉ  

 

5.5b Նախածննդյան բուժօգնություն և խնամք ստացածների 

մասնաբաժինը` առնվազն չորս այց որակավորված 

բուժաշխատողին ԿՉ 92.8 ԿՉ  

 

5.6 Ընտանիքի պլանավորման նկատմամբ ունեցած 

չբավարարված պահանջ ԿՉ 21.3 ԿՉ  
      

 

6. ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի և այլ հիվանդությունների դեմ պայքար 

     

 

6.2 15-24 տարեկանների շրջանում պահպանակների 

օգտագործումը բարձր ռիսկայնություն ունեցող վերջին 

սեռական հարաբերության ժամանակ9 87.1 * ԿՉ  

 

6.3 ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ համապարփակ կամ 

ամբողջական ճշգրիտ գիտելիքներ ունեցողների  

մասնաբաժինը 15-24 տարեկան բնակչության 

թվաքանակում10 8.9 15.8 ԿՉ  

 

6.4 10-14 տարեկան ծնողազուրկ երեխաների դպրոց 

հաճախելիության  հարաբերակցությունը ծնողներ ունեցող 

երեխաների դպրոց հաճախելիության նկատմամբ11 1.0 nc11 1.0  
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 7. Ապահովել շրջակա միջավայրի կայունությունը     

 

7.8 Անվտանգ խմելու ջրին մշտապես հասանելիություն ունեցող 

բնակչության մասնաբաժինը12 98.7 88.1 94.6  

 

7.9 Բավարար պայմաններով կոյուղուն հասանելիություն 

ունեցող բնակչության մասնաբաժինը13 97.0 49.4 78.9  

   

 

Նշում` Աստղանիշը նշանակում է, որ տվյալները հիմնված են 25-ից փոքր չկշռված դեպքերի վրա և սեղմվել են 

ԿՉ = Կիրառելի չէ 
1 0-59 ամսական երեխաների մասնաբաժինը, ովքեր -2 ստանդարտ շեղումով (ՍՇ/SD) ցածր են ԱՀԿ-ի Երեխայի 

զարգացման չափորոշիչների համաձայն հաշվարկված քաշն ըստ տարիքի ցուցանիշի մեդիանից 
2 Հիմնված է փաստացի հաճախումների վրա, այլ ոչ ընդգրկվածության  
3 Հիմնված է գրանցված զուտ հաճախումների վրա, այլ ոչ համախառն ընդգրկվածության  
4 Մահացության ցուցանիշներն արտահայտված են 1,000 կենդանածնի հաշվով: Ըստ սեռի մահացության 

ցուցանիշները վերաբերվում են հետազոտությանը նախորդող 10 տարիներին: Մահացության ընդհանուր 

ցուցանիշները վերաբերվում են հարցմանը նախորդող հինգ տարվան:  
5 Հայաստանում, կարմրուկի դեմ պատվաստումը տրվում է երեխայի 12-րդ ամսում: Տվյալները հիմնված են 12-

23 ամսական երեխաների վրա, ովքեր հարցմանը նախորդող որևէ ժամանակահատվածում ստացել են 

կարմրուկի դեմ պատվաստումը: 
6 Հարցմանը նախորդող 5 տարվա ընթացքում տեղի ունեցած ծնունդների շրջանում  
7 15-49 տարեկան ամուսնացած կամ համատեղ բնակվող կանանց շրջանում հակաբեղմնավորման մեթոդների 

օգտագործման տարածվածությունը 
8 15-19 տարեկանների շրջանում ծնելիության տարիքային ցուցանիշները վերաբերվում են հարցմանը 

նախորդող երեք տարիներին 
9 Բարձր ռիսկայնության սեռական հարաբերությունը սահմանվում է որպես արտաամուսնական և համատեղ 

չբնակվող զուգընկերոջ հետ ունեցած սեռական հարաբերությունը: Այն արտահայտվում է որպես 15-24 

տարեկան կանանց և տղամարդկանց շրջանում վերջին 12 ամսվա ընթացքում բարձր ռիսկայնության սեռական 

հարաբերություն ունեցածների տեսակարար կշիռ 
10 ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի վերաբերյալ համապարփակ, ամբողջական գիտելիքներ ունենալը նշանակում է, որ հարցվողը 

նշել է այն մասին, թե մեկ չվարակված զուգընկերոջը հավատարիմ լինելը և յուրաքանչյուր սեռական 

հարաբերության ժամանակ պահպանակի օգտագործումը կարող են նվազեցնել ՄԻԱՎ-ով վարակվելու 

հավանականությունը, ինչպես նաև, որ առողջ տեսք ունեցող անձը կարող է լինել ՄԻԱՎ-ով վարակված, և 

զուգահեռաբար մերժել է ՄԻԱՎ-ի տարածման ամենատարածված երկու թյուր կարծիքները, այն է` մոծակի 

խայթոցի և համբույրի միջոցով ՄԻԱՎ-ի փոխանցումը: 
11 10-14 տարեկան ծնողազուրկ աղջիկների դեպքեր չեն եղել 
12 Մշտական բնակչության տոկոսը, որոնց խմելու ջրի հիմնական աղբյուրը գտնվել է կացարանում կամ 

հանդիսացել է հասարակական աղբյուրը/ցայտաղբյուրը, խողովակային ջրհորը/ամբարը, ապահով փակ 

ջրհորը/աղբյուրը կամ անձրևաջուրը  
13 Մշտական բնակչության տոկոսը, ովքեր օգտվում են ողողվող զուգարանից, օդափոխվող զուգարանից փոսի 

ձևով, սալիկապատ ավանդական զուգարանից փոսի ձևով կամ բաց փոսից  
   

 

 

 




