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ՍՆՈՒՑՈՒՄ 12 
 

  

Երեխայի զարգացման համար ճիշտ սնուցում ստանալը չափազանց էական է: Ծննդից 

մինչև երկու տարեկան հասակը երեխայի զարգացման, առողջության և ձևավորման կարևոր 

ժամանակահատվածն է: Ցավոք, այս շրջանում հաճախ նկատվում է միկրոսննդարար 

նյութերի բացակայություն, աճի դանդաղում, այնպիսի մանկական հիվանդությունների 

առաջացում, ինչպիսիք են փորլուծությունը և սուր շնչառական վարակները: Սույն գլխում 

ներկայացված են Հայաստանի երեխաների և կանանց սնուցման կարգավիճակի վերաբերյալ 

բազմակողմանի տվյալներ, մասնավորապես հետևյալ թեմաների շուրջ` կրծքով կերակրման 

վաղ նախաձեռնում, երեխաների սնուցման գործելակերպ` ներառյալ կրծքով կերակրումը, 

հավելյալ և շշով տրվող սնունդը, երկաթով և վիտամին Ա-ով հարուստ սննդի ստացում, 

մայրերի շրջանում միկրոսննդարար նյութերի ստացում, ինչպես նաև մինչև հինգ տարեկան 

երեխաների սնուցման կարգավիճակի վերաբերյալ տվյալներ` հաշվարկված 

հետազոտության ընթացքում կատարված հասակի և քաշի (անտրոպոմետրիկ) չափումների 

հիման վրա: Սույն գլխում ներառված է նաև 6-23 ամսական երեխաների սնուցման 

գործելակերպի որակը նկարագրող գումարային ցուցանիշները:          
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Անտրոպոմետրիան երեխայի սնուցման կարգավիճակի գնահատման ամենակարևոր 

ցուցանիշներից է: Հասակի և քաշի վերաբերյալ տվյալներն օգտագործվել են սնուցման 

կարգավիճակի երեք գումարային ցուցանիշների հաշվարկման համար` հասակն ըստ 

տարիքի, քաշն ըստ հասակի և քաշն ըստ տարիքի: Այս երեք ցուցանիշների հիման վրա 

որոշվում է երեխաների հակվածությունը հիվանդությունների նկատմամբ և նրանց 

գոյատևման հնարավորությունները:  

 

Փոքր հասակի երեխաների շրջանում սնուցման կարգավիճակի գնահատում  
 

ՀԺԱՀ 2010-ին, հասակի և քաշի չափումները կատարվել են տնային տնտեսությունում 

առկա մինչև 5 տարեկան երեխաների շրջանում: Հետազոտության ժամանակ մինչև հինգ 

տարեկան երեխաները կշռվել են Սեկա ֆիրմային թվային էլեկտրոնային կշեռքների միջոցով, 

որոնք հնարավորություն ունեն միաժամանակ կշռելու ինչպես մորը, այնպես էլ երեխային: 

Հետազոտության ժամանակ օգտագործված հասակաչափերն արտադրել է “Shorr Productions” 

ընկերությունը: Մինչև 24 ամսական երեխաների շրջանում հասակի չափումները կատարվել 

են պառկած դիրքում, իսկ բարձր տարիքի երեխաներինը՝ կանգնած: Այս չափումների 

արդյունքում ստացված տվյալներն օգտագործվել են երեխաների սնուցման կարգավիճակի 

գնահատման միջազգայնորեն ընդունված երեք գումարային ցուցանիշների հաշվարկման 

համար` հասակն ըստ տարիքի (թերաճ), քաշն ըստ հասակի (թերսնված) և քաշն ըստ 

տարիքի (թերքաշ):  
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ՀԺԱՀ 2010-ին, երեխաների սնուցման կարգավիճակը հաշվարկվել է համաձայն ԱՀԿ-

ի կողմից 2006թ-ին ընդունված աճի գնահատման ստանդարտների: Այդ ստանդարտները 

մշակվել են ԱՀԿ-ի “Multicentre Growth Reference Study”-ի կողմից հավաքագրված տվյալների 

հիման վրա (ԱՀԿ, Multicentre Growth Reference Study Group, 2006թ): Ելակետային  

բնակչության բազայի օգտագործումը, որպես համեմատական կետ նպաստում է ինչպես ըստ 

բնակչության ենթախմբերի սնուցման կարգավիճակի ցուցանիշների տարբերության, այնպես 

էլ ժամանակի ընթացքում դրանց փոփոխության միտումների վերաբերյալ վերլուծություններ 

կատարելիս: Սնուցման կարգավիճակի գնահատման նշված երեք ցուցանիշներից 

յուրաքանչյուրը ներկայացված է որպես ԱՀԿ-ի կողմից առաջարկված Երեխաների Աճի 

Ստանդարտի մեդիանից ստանդարտ շեղման միավոր (z-միավոր): Ստացված ցուցանիշները 

համեմատելի չեն նախորդ հետազոտությունների ժամանակ ստացված տվյալների հետ, քանի 

որ վերջիններիս հաշվարկը հիմնված է եղել այլ ստնդարտների վրա (NCHS/CDC/WHO): 

Այդուհանդերձ, նախորդ հետազոտությունների հետ համադրություններ կատարելու 

նպատակով Հավելված Գ-ում տեղ գտած Աղյուսակ Գ.7-ում ցուցանիշները վերահաշվարվել 

են համաձայն նախկինում օգտագործվող ստանդարտների: 

Հասակն ըստ տարիքի ցուցանիշն արտահայտում է տևական ժամանակաշրջանում 

բավարար սնուցման բացակայության, վատ առողջության կամ այս երկու գործոններով 

պայմանավորված գումարային ազդեցությունը: Եթե երեխաների հասակն ըստ տարիքի 2 

ստանդարտ շեղումով ցածր է ստանդարտ բնակչության մեդիանից, ապա նրանք համարվում 

են թերաճ կամ կարճահասակ իրենց տարիքի համեմատ, իսկ ստանդարտ բնակչության 

մեդիանից 3 ստանդարտ շեղումով ցածր երեխաները կհամարվեն ծայրահեղ թերաճ: 

Երեխայի թերաճությունը կարող է պայմանավորված լինել երկարատև ընթացքում բավարար 

սնուցման բացակայությամբ, անընդհատ ոչ պատշաճ սննդի ստացմամբ կամ քրոնիկ 

հիվանդությունների ազդեցությամբ: Հետևաբար թերաճության ցուցանիշն արտահայտում է 

երկար ժամանակաընթացքի համար սնուցման կարգավիճակն անկախ տվյալների 

հավաքագրման սեզոնայնությունից: 

Քաշն ըստ հասակի ցուցանիշն արտահայտում է մարմնի զանգվածի և հասակի 

հարաբերությունը: Այն արտահայտում է մի գործընթաց, որի արդյունքում տեղի է ունեցել 

քաշի կտրուկ անկում, որն իր հերթին հաճախ պայմանավորված է լինում անբավարար 

սնուցմամբ, սուր հիվանդությամբ կամ այս երկու գործոնների համադրությամբ: Այն 

երեխաները, որոնց քաշն ըստ հասակի ստանդարտ բնակչության մեդիանից ցածր է երկու 

ստանդարտ շեղումով, համարվում են նիհար կամ թերսնված, իսկ ստանդարտ բնակչության 

մեդիանից երեք ստանդարտ շեղումով ցածր երեխաները՝ խիստ թերսնված: 

Թերսնվածությունը վկայում է անբավարար սնուցման վերաբերյալ, անմիջապես 

հետազոտությունից առաջ ընկած ժամանակաշրջանում և հաճախ հանդիսանում է ներկա 

հիվանդացության, մասնավորապես, փորլուծության կամ սնուցման կտրուկ վատացման 

արդյունք: 

Քաշն ըստ տարիքի ցուցանիշը հանդիսանում է հասակն ըստ տարիքի և քաշն ըստ 

հասակի ցուցանիշների բաղադրյալ ցուցիչ: Այն արտահայտում է մարմնի զանգվածի և 

տարիքի հարաբերությունը և հաշվի առնում ինչպես սուր, այնպես էլ քրոնիկ 

թերսնվածությունը: Այն երեխաները, որոնց քաշն ըստ տարիքի ստանդարտ բնակչության 

մեդիանից ցածր է երկու ստանդարտ շեղումով, համարվում են թերքաշ, իսկ երեք ստանդարտ 

շեղումով՝ սուր թերքաշ: 
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Երեխաների շրջանում գերքաշությունը և գիրությունը որոշ երկրներում դառնում են 

խնդրահարույց: Այս ցուցանիշն արտահայտվում է որպես, երեխաների մասնաբաժին, որոնց 

համար քաշն ըստ հասակի ցուցանիշը գտնվում է մեդիանից երկու ստանդարտ շեղումով 

բարձր մակարդակում: Համեմատական վերլուծության նպատակով, երկու և ավելի 

ստանդարտ շեղում ունեցող երեխաների տվյալներն ամփոփված են սույն գլխում: 

 

Տվյալների հավաքագրման արդյունքները 
 

Հետազոտության ժամանակ կատարվել են մինչև 5 տարեկան երեխաների հասակի և 

քաշի չափումներ: Չափման ենթակա 1,462 երեխաներից (հարցման պահին 0-59 ամսական) 

գրեթե բոլորի համար գրանցվել են հավաստի տվյալներ (այսինքն չեն գրանցվել 

անհավանականորեն բարձր կամ ցածր տվյալներ): Երեխայի հիվանդության, 

բացակայության, ինչպես նաև չափումներ կատարելու խնդրանքը ծնողի կողմից մերժման 

պատճառով երեխաների մեկ տոկոսին չափումներ չեն իրականացվել: Երեխաների հինգ 

տոկոսի տվյալները եղել են անհավանական բարձր կամ ցածր, այդ իսկ պատճառով 

հաշվարկներից բացառվել են: Սույն գլխում ներկայացված բոլոր ցուցանիշների հաշվարկման 

հիմքում ընկած են միայն հավաստի տվյալները: Աղյուսակ 12.1-ը ցույց է տալիս մինչև հինգ 

տարեկան երեխաների տոկոսն ըստ սնուցման կարգավիճակը բնութագրող՝ հասակն ըստ 

տարիքի, քաշն ըստ հասակի և քաշն ըստ տարիքի ցուցանիշների համաձայն 

ժողովրդագրական և այլ հիմնական բնութագրիչների: 

 
Երեխայի թերսնուցման մակարդակները 
 

Համաձայն արդյունքների, մինչև 5 տարեկան երեխաների 19 տոկոսը կարճահասակ է 

(թերաճ) կամ պարբերաբար թերսնված (հասակն ըստ տարիքի ցուցանիշը ցածր է 2SD), իսկ 8 

տոկոսը` ծայրահեղ թերաճ (Աղյուսակ 12.1): Ցուցանիշի ուսումնասիրությունն ըստ տարբեր 

տարիքային խմբերի ցույց է տալիս, որ թերաճության ամենաբարձր մակարդակը գրանցվել է 

36-47 ամսական երեխաների շրջանում (26 տոկոս), իսկ ամենացածր մակարդակը՝ 9-11 

ամսականների շրջանում (13 տոկոս): Ի տարբերություն աղջիկների, տղա երեխաների 

շրջանում այս ցուցանիշն ավելի բարձր է (18 և 20 տոկոս): Թերաճության մակարդակն աճում 

է միջծննդյան միջակայքի աճին զուգընթաց: Ծննդյան ժամանակ ըստ մոր վկայությունների 

“միջինից նվազ” երեխաներն առավել հակված են թերաճությանը (26 տոկոս), քան “միջին” և 

“առավել փարթամ” երեխաները (19 տոկոս): 

Ընդհանուր առմամբ, կրթական ցածր մակարդակ ունեցող կանանց երեխաների 

շրջանում ավելի տարածված է կարճահասակությունը: Գյուղաբնակ երեխաների շրջանում 

այն փոքր-ինչ ավելի է տարածված, քան քաղաքաբնակ իրենց տարեկիցների մոտ 

(համապատասխանաբար` 22 և 17 տոկոս): Ըստ մարզերի կարճահասակությունը 

տատանվում է ամենացածրը` 11 տոկոսից (Արմավիրում), մինչև ամենաբարձրը` 37 տոկոս 

(Սյունիքում): Թեպետ բարեկեցության մակարդակի և թերաճության ցուցանիշի միջև կապը 

հստակ չէ, այդուհանդերձ ակնհայտ է, որ կարճահասակությունն առավել տարածված է 

բարեկեցության ամենացածր ենթախմբում (26 տոկոս), քան այլ մակարդակներում (16-19 

տոկոս): 

Մինչև հինգ տարեկան երեխաների չորս տոկոսը եղել է թերսնված (քաշն ըստ 

հասակի ցածր է եղել 2SD): Մինչև 6 ամսական երեխաները եռակի անգամ ավելի հակված են 
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եղել թերսնվածության, քան 6-59 ամսականները: Ցուցանիշը քիչ է տարբերվում ըստ սեռի, 

միջծննդյան միջակայքի կամ բնակավայրի: Ի տարբերություն մյուս մարզերի, 

թերսնվածության ցուցանիշը համեմատաբար բարձր է Արարատում (12 տոկոս):  

Ի հակառակ վերոնշյալի, երեխաների 15 տոկոսը եղել են գերքաշ (քաշն ըստ հասակի 

բարձր է 2SD), ինչը գրեթե յոթ անգամ գերազանցում է նորմալ բաշխում ունեցող բնակչության 

տվյալը: Ի տարբերություն աղջիկների, տղաների շրջանում գերքաշությունն առավել 

տարածված է (14 և 17 տոկոս): Այս տվյալները վկայում են այն մասին, որ Հայաստանում, 

ավելի մեծ խնդիր է երեխաների գերսնուցումը, քան թերսնուցումը: Գերքաշության ցուցանիշը 

տատանվում է ըստ մարզերի` ամենացածրը կազմելով Արագածոտնում՝ 9 տոկոս, և 

Արմավիրում՝ 10 տոկոս, իսկ ամենաբարձրը՝ Լոռու մարզում՝ 34 տոկոս, ապա 

Գեղարքունիքում՝ 23 տոկոս: Գերքաշ երեխաների տեսակարար կշիռը գերակշռում է 12-17 և 

48-59 ամսական տարիքային խմբերում, որոնց մեջ ընդգրկված յուրաքանչյուր հինգերորդ 

երեխան գերքաշ է: Բարձրագույն, միջին-մասնագիտական, միջնակարգ կրթություն ունեցող 

կանանց երեխաները կրկնակի անգամ առավել են հակված գերքաշ լինելու, քան հիմնական 

կրթություն ունեցող կանանց երեխաները (համապատասխանաբար` 17, 16, 15 և 8 տոկոս): 

Ընդհանուր առմամբ երեխաների 5 տոկոսը թերքաշ է (քաշն ըստ տարիքի ցածր է 2SD): 

Ի տարբերություն քաղաքաբնակ երեխաների, գյուղաբնակներն առավել հակված են 

թերքաշության (համապատասխանաբար՝ 3 և 7 տոկոս): Այն երեխաները, ովքեր ծնվել են 

նախորդից 48 ամիս և ավելի ժամանակ անց առավել հակված են թերքաշության, քան 24-47 

միջծննդյան միջակայքում ծնված երեխաները (համապատասխանաբար՝ 8 և 3 տոկոս): 

Ինչպես թերսնուցման պարագայում, այս ցուցանիշը ևս, ի տարբերություն մյուս ենթախմբերի 

երեխաների, առավել տարածված է տարիքով փոքր և Արարատի մարզի երեխաների 

շրջանում: Մոր կրթական և բարեկեցության մակարդակների աճին զուգահեռ աճում է նաև 

թերքաշության ցուցանիշը:  

Երեխաների սնուցման կարգավիճակը տատանվում է ըստ երեխայի տարիքի, ինչպես 

ցույց է տրված Գծապատկեր 12.1-ում: Թերաճության մակարդակը տատանվում է 12-23 

տոկոսի միջակայքում՝ 4-27 ամսական երեխաների շրջանում և հասնում է իր 

գագաթնակետին չորս տարեկանում՝ 34 տոկոս, որից հետո նվազում է: Թերսնվածության և 

թերքաշության ցուցանիշներն իրենց գագաթնակետին են հասնում 5 ամսական երեխաների 

շրջանում, այն ժամանակ, երբ երեխաներին ի հավելումն կրծքի կաթից սկսում է տրվել նաև 

այլ սնունդ: Երեխայի 9 ամսականից հետո, թերսնվածության և թերքաշության մակարդակը 

մնում է կայուն ցածր աստիճանի վրա՝ փոքր տատանումներով: 
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 Աղյուսակ 12.1 Երեխաների սնուցման կարգավիճակ  

 

Մինչև հինգ տարեկան երեխաների տոկոսը, ովքեր դասակարգվել են որպես թերի սնուցված համաձայն սնուցման կարգավիճակը բնութագրող երեք 
անտրոպոմետրիկ ցուցանիշների՝ հասակն ըստ տարիքի (թերաճ), քաշն ըստ հասակի (թերսնված) և քաշն ըստ տարիքի (թերքաշ) ըստ հիմնական բնութագրիչների, 
Հայաստան 2010   

  Հասակն ըստ տարիքի (թերաճ)1 Քաշն ըստ հասակի (թերսնված) Քաշն ըստ տարիքի (թերքաշ)   

 Հիմնական բնութագրիչներ 

Տոկոսը, 
ովքեր 

ցածր են 
-3 SD 

Տոկոսը, 
ովքեր 

ցածր են 
-2 SD2 

Միջին  
Z-միավոր 

(SD) 

Տոկոսը, 
ովքեր 

ցածր են 
-3 SD 

Տոկոսը, 
ովքեր 

ցածր են 
-2 SD2 

Տոկոսը, 
ովքեր 

բարձր են 
+2 SD 

Միջին  
Z-

միավոր 
(SD) 

Տոկոսը, 
ովքեր 

ցածր են 
-3 SD 

Տոկոսը, 
ովքեր 

ցածր են 
-2 SD2 

Տոկոսը, 
ովքեր 

բարձր են 
+2 SD 

Միջին  
Z-

միավոր 
(SD) 

Երեխաների 
թվաքանակ  

 Տարիքն ամիսներով              
 <6  5.1  16.1 -0.6 7.2  12.3  8.7  0.2 3.5 13.5  1.1  -0.4 128   
 6-8  6.2  18.1 -0.5 2.4  3.0  9.3  0.4 5.9 12.3  2.7  -0.1 67   
 9-11  1.0  13.0 -0.2 0.0  3.6  10.3  0.5 0.0 0.0  1.6  0.2 68   
 12-17  10.2  18.7 -0.7 0.1  2.0  20.1  0.9 0.9 3.3  5.3  0.3 163   
 18-23  6.1  15.3 -0.7 0.9  2.2  13.8  0.9 0.0 1.9  1.1  0.3 135   
 24-35  8.9  21.0 -0.8 0.3  2.5  13.2  0.8 0.9 2.9  4.1  0.1 290   
 36-47  10.9  25.5 -0.9 1.3  3.4  15.1  0.7 0.8 4.6  2.9  -0.1 247   
 48-59  8.7  17.4 -0.9 3.5  4.9  22.7  0.7 0.7 3.8  1.9  -0.1 235   

 Սեռ              
 Արական 7.9  20.2 -0.8 2.1  4.7  16.8  0.8 1.4 4.3  3.3  0.1 694   
 Իգական  8.5  18.3 -0.7 1.5  3.3  13.7  0.6 1.0 5.1  2.4  0.0 639   

 
Միջծննդյան միջակայքն 
ամիսներով3              

 Առաջին ծնունդ4 6.1  16.3 -0.6 3.3  4.7  13.3  0.5 0.8 4.7  3.4  0.0 566   
 <24  5.7  15.1 -0.7 0.6  4.3  14.8  0.7 1.5 4.3  2.7  0.1 325   
 24-47  9.8  20.8 -0.9 0.1  1.6  16.7  0.9 0.2 3.2  2.5  0.1 268   
 48+  17.6  35.2 -1.2 2.4  5.5  21.0  0.8 3.9 8.4  2.3  -0.2 162   

 Չափը ծննդյան ժամանակ3              
 Շատ նվազ  * * * * * * * * * * * 23   
 Փոքր  8.2  25.9 -1.2 1.1  1.9  12.6  0.5 3.1 6.0  3.6  -0.3 115   
 Միջին կամ փարթամ  8.1  18.5 -0.7 1.7  3.9  15.8  0.7 0.9 4.1  2.9  0.1 1,179   

 Բնակավայր              
 Քաղաքային  6.9  17.3 -0.7 1.6  3.2  15.0  0.7 0.8 2.8  2.3  0.1 777   
 Գյուղական  10.0  22.0 -0.8 2.2  5.1  15.9  0.6 1.8 7.4  3.6  -0.0 556   

 Մարզ              
 Երևան  4.7  11.3 -0.6 1.2  2.5  11.4  0.6  0.8  2.1  1.7  0.1 423   
 Արագածոտն  8.8  32.3 -1.1 3.8  6.0  8.9  0.6  2.5  6.2  0.3  -0.2 56   
 Արարատ  16.2  29.2 -0.5 5.4  11.8  16.8  0.0  3.2  16.8  1.3  -0.3 86   
 Արմավիր  8.3  21.5 -0.8 1.6  4.1  9.9  0.5  0.4  8.3  0.5  -0.2 121   
 Գեղարքունիք  15.8  25.3 -1.1 5.1  7.4  23.1  0.8  4.6  7.0  1.4  -0.1 104   
 Լոռի  11.6  23.4 -0.5 2.6  2.6  34.2  1.3  1.3  5.3  15.9  0.5 90   
 Կոտայք  3.6  17.3 -0.6 0.0  1.4  10.7  0.7  0.0  1.7  2.3  0.2 146   
 Շիրակ  10.2  21.4 -1.0 1.7  6.6  17.5  0.8  0.4  2.6  1.4  -0.0 153   
 Սյունիք  15.8  36.5 -1.5 0.0  2.3  22.2  0.8  1.1  5.6  0.0  -0.3 49   
 Վայոց ձոր  4.9  16.0 -0.8 0.0  1.8  18.4  0.9  0.0  3.0  6.2  0.2 39   
 Տավուշ  4.5  16.1 -0.6 1.0  1.0  14.7  0.8  1.8  4.6  7.8  0.2 67   

 Մոր կրթություն5              
 Հիմնական  10.4  22.0 -0.6 3.2  14.4  8.3  0.1  1.0  11.9  1.8  -0.3 67   
 Միջնակարգ  9.6  22.0 -0.9 3.2  5.6  14.9  0.6  2.6  8.3  3.2  -0.1 527   
 Միջին-մասնագիտական  8.9  18.2 -0.8 0.6  1.0  15.7  0.9  0.5  1.9  3.3  0.2 405   
 Բարձրագույն  4.5  15.2 -0.5 0.9  3.2  16.9  0.7  0.1  1.0  1.9  0.2 328   

 Բարեկեցության մակարդակ              
 Ամենացածր  11.0  26.2 -0.9 3.3  7.8  16.3  0.6  2.0  7.9  3.1  -0.1 270   
 Ցածր  7.5  16.0 -0.6 2.0  3.8  16.4  0.7  2.0  5.2  4.7  0.1 274   
 Միջին  8.8  19.3 -0.8 1.5  3.5  16.5  0.8  1.6  5.5  4.7  0.1 273   
 Բարձր  5.3  16.3 -0.6 2.2  3.7  12.1  0.6  0.2  2.9  1.2  0.1 262   
 Ամենաբարձր  8.3  18.6 -0.8 0.1  1.2  15.3  0.7  0.1  1.5  0.4  0.0 254   
                         
 Ընդամենը 8.2 19.3 -0.7 1.8 4.0 15.3 0.7 1.2 4.7 2.9 0.0 1,333  

   

 

Նշում՝ Աղյուսակը հիմնված է այն երեխաների վրա, ովքեր հարցմանը նախորդող օրը գիշերել են տվյալ ՏՏ-ում: Յուրաքանչյուր ցուցանիշ արտահայտված է ըստ 
2006թ-ի ԱՀԿ-ի կողմից հաստատված Երեխայի զարգացման ստանդարտների մեդիանից ստանդարտ շեղման միավորների: Աղյուսակում ներկայացված տվյալները 
համադրելի ՉԵՆ նախկին ստանդարտի՝ 1977թ, NCHS/CDC/WHO, հիման վրա հաշվարկված ցուցանիշների հետ: Աղյուսակը հիմնված է տարիքի (ամիս, տարի), քաշի 
և հասակի հավաստի տվյալների վրա: Ընդամենը տողում ներառվել են նաև 4 երեխա, ովքեր ունեցել են չափումների հավաստի տվյալներ, սակայն բացակայել է 
ծննդյան ժամանակ չափսերի վերաբերյալ տեղեկությունը: Աստղանիշը նշանակում է, որ տվյալները հիմնված են 25-ից փոքր չկշռված դեպքերի վրա և սեղմվել են:  
1 Մինչև 2 տարեկան երեխաների հասակը չափվել է պառկած վիճակում, իսկ ավելի մեծ տարիքի երեխաներինը՝ կանգնած: 
2 Ներառում է ԱՀԿ-ի Երեխայի զարգացման ստանդարտների մեդիանից -3 ստանդարտ շեղում (SD) ունեցող երեխաներին: 
3 Բացառում է այն երեխաներին, որոնց մայրերը չեն հարցվել 
4 Եթե առաջնեկը եղել է երկվորյակ (եռյակ և այլն), ապա ծնված երկու (երեք և ավելի) երեխան էլ համարվել են առաջին ծնունդ 
5 Չհարցված կանանց դեպքում տեղեկատվությունը վերցվել է ՏՏ-ն հարցաթերթից: Բացառվել են այն երեխաները, որոնց մայրերը գրանցված չեն եղել տվյալ ՏՏ-ն 
հարցաթերթում:  
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Երեխաների սնուցման կարգավիճակի միտումներ 
 

ՀԺԱՀ 2010-ով ստացված երեխաների սնուցման կարգավիճակը բնութագրող 

ցուցանիշները համադրելի են նախորդ երկու՝ 2000 և 2005 թվականների 

հետազոտությունների արդյունքների հետ: Այդուհանդերձ, կան որոշակի հանգամանքներ, 

որոնք անհրաժեշտ է հաշվի առնել: ՀԺԱՀ 2010 և 2005 հետազոտությունների դեպքում, 

սնուցման կարգավիճակը բնութագրող աղյուսակները հիմնվել են այն երեխաների 

տվյալների վրա, ովքեր հարցմանը նախորդող գիշերն ներկա են եղել ՏՏ-ում` անկախ այն 

հանգամանքից, թե նրանց մայրը մասնակցել է հարցմանը, թե` ոչ, սակայն ՀԺԱՀ 2000-ի 

ժամանակ այս աղյուսակները հիմնված են եղել բացառապես այն երեխաների տվյալների 

վրա, որոնց մայրերը հետազոտության շրջանակում հարցվել են:  

Հատկանշական է նաև այն փաստը, որ ՀԺԱՀ 2010-ի տվյալները հաշվարկվել են 

համաձայն 2006թ-ին ԱՀԿ-ի (WHO) կողմից մշակված երեխայի զարգացման վերջին 

ստանդարտների, մինչդեռ ՀԺԱՀ 2005 և 2000-ի դեպքերում ցուցանիշները հաշվարկվել են 

համաձայն Առողջության Վիճակագրության Ազգային Կենտրոնի (NCHS) կողմից 1977թ-ի 

հաստատված միջազգային բնակչության տվյալների բազայի հիման վրա, որն առաջարկվել է 

ԱՀԿ-ի (WHO) և ԱՄՆ-ի “Վարակների վերահսկման կենտրոն”-ի (CDC) կողմից: Համադրելի 

համեմատություն ապահովելու նպատակով, ՀԺԱՀ 2010-ի տվյալները վերահաշվարկվել են 

համաձայն հին ստանդարտների (Հավելված, Աղյուսակ Գ.7): 

Ի վերջո, համադրելի վերլուծություն ապահովելու նկատառումով, բոլոր 3 

հետազոտությունների տվյալները վերահաշվարկվել են համաձայն նոր ստանդարտների, 

1 

Գծապատկեր 12.1  Երեխաների սնուցման կարգավիճակն ըստ տարիքի 

Նշում` Թերաճությունն արտահայտվում է քրոնիկ  

թերսնուցմամբ, թերսնվածությունը` վերջին ժամանակաշրջանի  

թերսնվածությունը, իսկ թերքաշությունը` քրոնիկ կամ վերջին  

ժամանակաշրջանում թերսնվածությունը կամ երկուսը համատեղ:   
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սակայն հիմնվել են միայն այն երեխաների տվյալների վրա, որոնց մայրերը հարցվել են և 

ներկա են եղել տվյալ ՏՏ-ում: Այս ստանդարտների հիման վրա կատարված հաշվարկների 

արդյունքում 2000 և 2005 թվականների համար ստացված թերաճության և թերսնվածության 

տվյալներն ավելի բարձր են: 

Ընդհանուր առմամբ, վերջին 10 տարիների ընթացքում թերաճության և թերքաշության 

ցուցանիշները փոքր-ինչ աճել են: Մինչև 5 տարեկան երեխաների շրջանում թերաճության 

մասնաբաժինը 2000թ-ին կազմել է 17, 2005թ-ին` 18, իսկ 2010թ-ին` 19 տոկոս: Մինչև 5 

տարեկան երեխաների շրջանում թերքաշության ցուցանիշը ևս աճի միտում է արձանագրել` 

2000թ-ի 2 տոկոսի փոխարեն, 2010թ-ին այն կազմել է 5 տոկոս: Թերսնված երեխաների 

տեսակարար կշիռը 2005 թվականին կազմել է 5 տոկոս, իսկ 2010-ին փոքր-ինչ նվազել է՝ 

կազմելով 4 տոկոս: Վերջին հինգ տարիների ընթացքում գերքաշ երեխաների մասնաբաժինն 

աճել է 11 տոկոսից մինչև 15 տոկոս (Գծապատկեր 12.2): 

 

 Գծապատկեր 12.2 Մինչև հինգ տարեկան երեխաների սնուցման 

կարգավիճակի միտումներ 

17 

2 2 

16 

18 

5 
4 

11 

19 

4 
5 

15 

Թերաճ Թերսնված Թերքաշ Գերքաշ 
0 

5 

10 

15 

20 

25 
Տոկոս 

2000 2005 2010 

Նշում՝ Արդյունքները հաշվարկված են 2006թ-ի ԱՀԿ-ի նոր ստանդարտների վրա և 

հիմնված են այն երեխաների տվյալների վրա, որոնց մայրերը  հարցվել են: 
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12.2 ԿՐԾՔՈՎ ԿԵՐԱԿՐՈՒՄ ԵՎ ՀԱՎԵԼՅԱԼ ՍՆՈՒՆԴ 
 

Կրծքով կերակրում 

 
Կրծքով կերակրման վաղ նախաձեռնումը կարևոր է մի շարք պատճառներով: Նախ 

այն նպաստում է նորածնի ծծելու բնազդի վաղ արտահայտմանը և կաթնարտադրության 

կայունացմանը: Վաղ կերակրումը նպաստավոր է նաև մայրերի համար, քանզի այն խթանում 

է կրծքի կաթի արտադրությունը և օքսիտացին հորմոնի ակտիվացումը, որն էլ իր հերթին 

նպաստում է արգանդի կրճատմանը` նվազեցնելով հետծննդյան արյան կորուստը: Կրծքի 

առաջնային կաթը պարունակում է կաթնախեժ, որն ունի բարձր սննդարարություն և 

հակամարմիններ, որոնք պաշտպանում են նորածնին վարակներից: Կրծքով կերակրման 

վաղ նախաձեռնումը նաև բարենպաստ հոգեբանական կապ է ստեղծում մոր և մանկան միջև: 

Նախալակտացիոն կերակրումը (երեխայի կյանքի առաջին երեք օրերի ընթացքում կրծքի 

կաթից բացի որևէ այլ սնունդ) սովորաբար չի ողջունվում, քանզի այն կարող է արգելակել 

կրծքով կերակրման նախաձեռնումը և վտանգել նորածնի առողջությունը: 

 Հայաստանում կրծքով կերակրման կարևորության ու անհրաժեշտության վերաբերյալ 

իմացության մակարդակը բարձր է: 1993թ-ին ՀՀ առողջապահության նախարարության 

կողմից հաստատվել է “Կրծքով սնուցման խրախուսման” ազգային ծրագիրը: Ծրագրին 

զուգահեռ իրականացվել են նաև ծննդատներին ուղղված բարեփոխումներ, որպես “Մանկան 

բարեկամ ծննդատուն” ծրագրի մաս: Բարեփոխումների արդյունքում ներդրվել են հետևյալ 

փոփոխությունները` մոր և մանկան շփումը ծնվելուց անմիջապես հետո, կրծքով կերակրման 

վաղ նախաձեռնումը (հետծննդյան առաջին 30-60 րոպեների ընթացքում), մոր և մանկան 

համատեղ տեղակայումը, ըստ պահանջի կերակրումը և մանկանն աջակից այլ 

միջոցառումներ: “Մանկան բարեկամ” նախաձեռնությունն իրականացվում է 2000թ-ից ի վեր, 

և ներկայում 22 ծննդատների և 10 պոլիկլինիկաների շնորհվել է “Մանկան բարեկամ” 

միջազգային կոչում: 

Երևանում, 2005թ-ի հուլիսին, ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի տարածաշրջանային 

գրասենյակը և ՀՀ առողջապահության նախարարությունը պետական և հասարակական 

կազմակերպությունների հետ համատեղ նախաձեռնել են միջազգային սեմինար` կրծքով 

կերակրման գաղափարի խրախուսման և կաթնախառնուրդների շուկայավարության 

(մարքեթինգի) միջազգային կոդի վերաբերյալ, որի շրջանակներում Հայաստանում ՄԱԿ-ի 

մանկական հիմնադրամը և ՀՀ առողջապահության նախարարությունը շեշտադրել են 

արհեստական կաթնախառնուրդների գովազդի արգելքը և վաղ ու բացառապես կրծքով 

կերակրման գաղափարի քարոզումը և ամրապնդումը:  

Աղյուսակ 12.2-ը ցույց է տալիս հարցմանը նախորդող երկու տարիների ընթացքում1 

ծնված բոլոր երեխաների տոկոսը, ովքեր կերակրվել են կրծքի կաթով և վերջին ծնված 

երեխայի համար, ով երբևէ կերակրվել է կրծքի կաթով, այն նախաձեռնելու ժամանակն ըստ 

հիմնական բնութագրիչների: 

Ընդհանուր առմամբ, հարցմանը նախորդող երկու տարիների ընթացքում ծնված բոլոր 

երեխաների 97 տոկոսը կերակրվել է կրծքի կաթով: Վերջին ծնված երեխաների 36 տոկոսի 

                                                           
1 Հատկանշական է, որ նախորդ հետազոտությունների արդյունքներում կրծքով կերակրման ցուցանիշը վերաբերել է մինչև հինգ 

տարեկան երեխաներին: Ինչպես նաև, ծննդից հետո մեկ ժամվա և մեկ օրվա ընթացքում կրծքով կերակրման նախաձեռնման 

ցուցանիշը, ի տարբերություն ներկայի, երբ ցուցանիշի հաշվարկը հիմնվել է հարցմանը նախորդող երկու տարվա ընթացքում 

վերջին ծնված երեխաների տվյալների վրա, նախկինում այն հաշվարկվել է երբևէ կրծքով կերակրված երեխաների համար: 

Հետևաբար, անհրաժեշտ է շրջահայաց լինել այս տեղեկատվության արդյունքների համեմատման ժամանակ:  



Սնուցում | 257 

դեպքում կրծքով կերակրումը նախաձեռնել են ծննդյանը հաջորդող մեկ ժամվա ընթացքում, 

իսկ 84 տոկոսի դեպքում՝ մեկ օրվա ընթացքում: Ըստ հիմնական բնութագրիչների ցուցանիշը 

գրեթե չի տատանվում: 

Կրծքով կերակրման վաղ նախաձեռնումն ըստ երեխայի սեռի փոքր-ինչ տատանվում 

է: Ի տարբերություն քաղաքաբնակ երեխաների, գյուղաբնակներն առավել հակված են 

ծնունդից հետո առաջին մեկ ժամվա կամ մեկ օրվա ընթացքում կրծքի կաթ ստանալուն: 

Գյուղաբնակ երեխաների 44 տոկոսն է սկսել կրծքով կերակրվել ծննդյանը հաջորդող մեկ 

ժամվա ընթացքում, ի համեմատ քաղաքաբնակ երեխաների 29 տոկոսի: Ցուցանիշն ըստ 

մարզերի խիստ տատանվում է: Ի տարբերություն Գեղարքունիքի երեխաների 72 տոկոսի, 

Երևանում երեխաների միայն 20 տոկոսն է կրծքով կերակրվել կյանքի առաջին ժամվա 

ընթացքում: Երեխայի կյանքի առաջին օրվա ընթացքում կրծքով կերակրման նախաձեռնման 

ցուցանիշը ևս համանման կերպով տատանվում է ըստ մարզերի՝ ամենացածրը կազմելով 

Երևանում, իսկ ամենաբարձրը՝ Գեղարքունիքում (համապատասխանաբար՝ 74 և 99 տոկոս):    
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 Աղյուսակ 12.2 Կրծքով կերակրման նախաձեռնում  

 

Հարցմանը նախորդող երկու տարվա ընթացքում վերջին ծնված երեխաների տոկոսը, ովքեր երբևէ կերակրվել են կրծքով, 

ինչպես նաև ծնվելուց հետո առաջիկա 1 ժամվա ու 1 օրվա ընթացքում կրծքով կերակրվածների տոկոսը և նախալակտալ 

սնունդ ստացած երեխաների տոկոսը, ըստ հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010   

 

 

Վերջին երկու տարվա ընթացքում վերջին ծնված երեխաների 

շրջանում` 

Երբևէ կրծքով կերակրված 

վերջին երկու տարվա 

ընթացքում վերջին ծնված 

երեխաների շրջանում`  

 

Հիմնական 

բնութագրիչներ 

Երբևէ կրծքով 

կերակրվածների 

տոկոս 

Մեկ ժամվա 

ընթացքում 

կրծքով 

կերակրվածների 

տոկոս 

Մեկ օրվա 

ընթացքում 

կրծքով 

կերակրվածների 

տոկոս1 

Վերջին 

ծնված 

երեխաների 

թվաքանակ 

Նախալակտալ 

սնունդ 

ստացածների 

տոկոս2 

Վերջին ծնված 

երեխաների 

երբևէ կրծքով 

կերակրվածների 

տոկոս  

 Սեռ        

 Արական 96.5  36.5  82.9  308 8.7  298   

 Իգական  98.1  34.9  85.1  294 9.6  289   

 Բնակավայր        

 Քաղաքային  96.1  29.4  78.8  342 11.3  329   

 Գյուղական  98.9  44.1  90.9  260 6.4  257   

 Մարզ        

 Երևան  94.7  20.2  73.9  177 14.1  168   

 Արագածոտն  (100.0)  (75.0)  (100.0)  29 (4.1)  29   

 Արարատ  (100.0)  (33.0)  (91.3)  43 (0.7)  43   

 Արմավիր  95.4  25.6  80.1  51 (13.1)  49   

 Գեղարքունիք  100.0  71.7  99.2  49 2.4  49   

 Լոռի  (97.1)  (57.2)  (77.8)  54 (3.6)  52   

 Կոտայք  96.9  24.7  84.4  72 8.5  70   

 Շիրակ  100.0  52.0  89.8  57 2.0  57   

 Սյունիք  (100.0)  (19.0)  (97.8)  23 (0.0)  23   

 Վայոց ձոր  95.0  25.6  85.8  18 (24.9)  17   

 Տավուշ  100.0  26.6  87.5  29 26.3  29   

 Մոր կրթություն        

 Հիմնական  (100.0)  (41.6)  (100.0)  21 (12.2)  21   

 Միջնակարգ  98.2  34.4  90.2  236 7.2  232   

 
Միջին-
մասնագիտական  97.7  34.9  82.7  172 13.6  168   

 Բարձրագույն  95.3  37.5  75.0  174 7.0  166   

 
Բարեկեցության 
մակարդակ        

 Ամենացածր  98.3  44.3  88.4  116 5.4  114   

 Ցածր  97.9  44.5  89.2  129 9.9  126   

 Միջին  99.3  37.2  87.8  109 4.7  109   

 Բարձր  96.2  30.7  79.3  143 11.2  138   

 Ամենաբարձր  94.6  20.7  75.3  105 14.6  99   

               

 Ընդամենը 97.3 35.7 84.0 602 9.2 586  

   

 

Նշում` Աղյուսակը հիմնված է հարցմանը նախորդող երկու տարվա ընթացքում վերջին ծնված երեխաների վրա, անկախ այն 
հանգամանքից, թե հարցման պահին երեխան ողջ է, թե` մահացած: Փակագծերում ներկայացված տվյալները հիմնված են 
25-49 չկշռված դեպքերի վրա:  
1 Ներառում է այն երեխաներին, ովքեր կրծքով կերակրվել են ծննդից հետո մեկ ժամվա ընթացքում  
2 Կյանքի առաջին երեք օրերի ընթացքում կրծքի կաթից բացի որևէ հեղուկ ստացած երեխաներ  

   
 

Երբևէ կրծքով կերակրված մինչև երկու տարեկան երեխաների 9 տոկոսին տրվել է 

նախալակտացիոն սնունդ (այսինքն կյանքի առաջին երեք օրերի ընթացքում նրանք ստացել 

են որևէ սնունդ, սակայն ոչ կրծքի կաթ): Ի տարբերություն գյուղաբնակների, քաղաքաբնակ 
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երեխաներն առավել հաճախ են նախալակտացիոն սնունդ ստացել 

(համապատասխանաբար՝ 6 և 11 տոկոս): Ըստ մարզերի նախալակտացիոն սննդի ստացման 

ցուցանիշը խիստ տարբերվում է՝ ամենացածրը Շիրակում (2 տոկոս), իսկ ամենաբարձրը՝ 

Տավուշում (26 տոկոս): Մոր կրթական և բարեկեցության մակարդակների ու 

նախալակտացիոն սննդի ստացման ցուցանիշի միջև կապն ակներև չէ: 

 

Կրծքի կերակրման կարգավիճակն ըստ տարիքի 
 

Կրծքի կաթը լավագույն սնունդն է նորածինների համար: Բացառապես կրծքով 

կերակրումը հանդիսանում է նորածնին անհրաժեշտ սննդի կամ հեղուկի միակ աղբյուրը: 

Բացառապես կրծքով կերակրումը խորհուրդ է տրվում մինչև մանկան 6 ամսական դառնալը, 

քանի որ այդ կերպ ապահովվում է նորածնի անհրաժեշտ սնուցումը և սահմանափակվում է 

հիվանդածին մանրէների հնարավոր ազդեցությունը: Երեխայի աճին զուգահեռ միայն կրծքի 

կաթն այլևս չի ապահովում կենսական անհրաժեշտ սնուցումը, այդ իսկ պատճառով 6 

ամսականից սկսած երեխայի սննդակարգին անհրաժեշտ է ավելացնել այլ սննդատեսակներ 

և հեղուկներ:  
 

 Աղյուսակ 12.3 Կրծքով կերակրման կարգավիճակն ըստ տարիքի  

 

Մոր հետ բնակվող մինչև երկու տարեկան ամենափոքր երեխաների տոկոսային բաշխումն ըստ կրծքով կերակրման կարգավիճակի, հարցման պահին կրծքով 

կերակրվողների տոկոսը, ինչպես նաև մինչև երկու տարեկան երեխաների տոկոսը, ովքեր օգտագործում են ծծակով շիշ համաձայն տարիքի` ամիսներով, 

Հայաստան 2010   

 

 
 

Մոր հետ բնակվող մինչև երկու տարեկան ամենափոքր 

երեխաների տոկոսային բաշխումն ըստ կրծքով կերակրման 

կարգավիճակի` 

   

 

 

Տարիքն 

ամիսներով 

Կրծքով 

չկերակրվող 

Բացառապես 

կրծքով 

կերակրվող 

Կրծքով 

կերակրում 

և պարզ 

ջուր 

Կրծքով 

կերակրում 

և ոչ 

կաթնային 

հեղուկ1 

Կրծքով 

կերակրում 

և այլ կաթ 

Կրծքով 

կերակրում 

և հավելյալ 

սնունդ Ընդամենը 

Հարցման 

պահին կրծքով 

կերակրվողների 

տոկոս 

Մինչև երկու 

տարեկան 

ամենափոքր 

երեխաների 

թվաքանակ 

Ծծակով  

շիշ օգտագործ. 

տոկոս 

Մինչև 

երկու 

տարեկան 

բոլոր 

երեխաների 

թվաքանակ  

 0-1 (0.0)  (72.7)  (10.1)  (6.3)  (10.9)  (0.0)  100.0 (100.0)  26  (2.8)  26   

 2-3 0.0  36.2  21.3  22.7  14.1  5.7  100.0 100.0  54  36.8  54   

 4-5 27.1  15.5  11.5  5.2  6.0  34.8  100.0 72.9  56  54.0  56   

 6-8 29.1  6.0  6.5  4.7  5.2  48.4  100.0 70.9  71  44.8  73   

 9-11 53.5  1.6  0.0  1.7  0.0  43.3  100.0 46.5  84  76.1  84   

 12-17 61.4  0.7  0.0  0.0  0.0  37.9  100.0 38.6  164  56.7  171   

 18-23 82.6  0.0  0.0  0.0  0.0  17.4  100.0 17.4  138  47.5  152   

                        

 0-3 0.0  47.9  17.7  17.4  13.1  3.9  100.0 100.0  80  25.9  80   

                        

 0-5 11.2  34.6  15.1  12.4  10.1  16.6  100.0 88.8  136  37.5  136   

 6-9 37.6  4.4  4.8  3.4  3.8  46.0  100.0 62.4  97  54.8  99   

 12-15 55.8  1.1  0.0  0.0  0.0  43.1  100.0 44.2  101  54.1  105   

                        

 12-23 71.1  0.4  0.0  0.0  0.0  28.5  100.0 28.9  303  52.4  322   

                        

 20-23 77.2 0.0 0.0 0.0 0.0 22.8 100.0 22.8 83 44.8 96  

   

 

Նշում` Կրծքով կերակրման կարգավիճակը վերաբերվում է հարցմանը նախորդող ̔24 ժամ՚ ժամանակահատվածին (Անցյալ օր և գիշեր): Երեխաները, ովքեր 
դասակարգվել են որպես կրծքով կերակրվող և որպես հավելյալ սնունդ միայն ջուր ստացած համարվել է, որ չեն ստացել ոչ մի այլ հավելյալ հեղուկ կամ չոր 
սնունդ: Կրծքով չկերակրվող, բացառապես կրծքով կերակրվող, կրծքով կերակրվող և պարզ ջուր, ոչ կաթնային հեղուկ/հյութ, այլ կաթ, հավելյալ սնունդ (չոր և 
կիսաչոր) ստացած խմբերը հիերարխիկ են, միմյանց բացառող և հանրագումարը կազմում է 100 տոկոս: Այն երեխաները, ովքեր ստացել են կրծքի կաթ և ոչ 
կաթնային հեղուկ, բայց չեն ստացել հավելյալ սնունդ դասակարգվել են ոչ կաթնային հեղուկ խմբում, չնայած հնարավոր է, որ նրանք ստացած լինեն նաև պարզ 
ջուր: Որևէ հավելյալ սնունդ ստացած երեխաները, անգամ եթե նրանք կերակրվում են կրծքով, ընդգրկվել են այդ խմբում: Փակագծերում ներկայացված 
տվյալները հիմնված են 25-49 չկշռված դեպքերի վրա: 
1 Ոչ կաթնային հեղուկները ներառում են հյութ, հյութե խմիչքներ, պարզ արգանակ կամ այլ հողուկ  

   



260 | Սնուցում 

Աղյուսակ 12.3-ում արտացոլված է մոր հետ համատեղ բնակվող մինչև երկու 

տարեկան երեխաների տոկոսային բաշխումն ըստ կրծքով կերակրման կարգավիճակի, և 

մինչև երկու տարեկան երեխաների տոկոսը, ովքեր օգտագործում են ծծակով շիշ ըստ 

ամիսներով2  արտահայտված երեխայի տարիքի: Գծապատկեր 12.3-ը ներկայացնում է 

Հայաստանի նորածինների շրջանում կրծքով կերակրման գործելակերպն ըստ տարիքի: 

Արդյունքներն արտահայտված են Աղյուսակ 12.3-ում և Գծապատկեր 12.3-ում, համաձայն 

որի մինչև 6 ամսական երեխաների մեծ մասը (89 տոկոս) կերակրվել է կրծքով: 

Այդուհանդերձ, կրծքով կերակրման տևողությունը երկար չէ: 12-17 ամսական հասակում 

երեխաների 61 տոկոսն այլևս կրծքով չի կերակրվել, իսկ 20-23 ամսականում կրծքի կաթից 

կտրված են եղել երեխաների 77 տոկոսը: 

Հայաստանում բացառապես կրծքով կերակրումը բավարար տարածում չունի, այդ այն 

պատճառով, որ հավելյալ սննդի օգտագործումը սկսվում է շատ վաղ հասակում: 

Գծապատկեր 12.3-ը ցույց է տալիս ծնունդից հետո բացառապես կրծքով կերակրման 

ցուցանիշի շարունակական անկում: Մինչև վեց ամսական հասակը բացառապես կրծքով 

կերակրման խորհրդին հետևել են մայրերի միայն մեկ երրորդը (35 տոկոս): Ի հավելումն 

կրծքի կաթի, մինչև վեց ամսական երեխաների 15 տոկոսին տրվել է ջուր, 12 տոկոսին տրվել 

են այլ հեղուկներ, բացառությամբ կրծքի կաթի, 10 տոկոսին տրվել է ոչ կրծքի կաթ, և 17 

տոկոսին տրվել է չոր, կիսաչոր կամ փափուկ սնունդ:  

Ծծակով շշերի օգտագործման ցուցանիշը բավականին բարձր է: 2-3 ամսական 

երեխաների շրջանում այն կազմել է 37 տոկոս: Այս ցուցանիշն աճում է երեխայի տարիքին 

զուգընթաց և 9-11 ամսական երեխաների շրջանում այն հասնում է առավելագույնի` 76 

տոկոս: Փոքր հասակի (2-3 ամսական) երեխաների շրջանում ծծակով շշի օգտագործման 

ցուցանիշը վերջին հինգ տարվա ընթացքում նվազել է 13 տոկոսային կետով, սակայն այն 

բարձրացել է ավելի բարձր տարիքային խմբի (18-23 ամսական) երեխաների շրջանում՝ 

2005թ-ի 34 տոկոս ցուցանիշից մինչև 48 տոկոս 2010թ-ին:  

Մինչև 6 ամսական երեխաների շրջանում հարցման պահին կրծքով կերակրվող 

երեխաների տեսակարար կշիռը վերջին հինգ տարիների ընթացքում փոքր-ինչ աճել է 

(2005թ-ին կազմել է 84 տոկոս, իսկ 2010թ-ին՝ 89 տոկոս): Բացառապես կրծքով 

կերակրվողների տեսակարար կշիռը ՀՀ ԱՆ-ի կողմից առաջարկվող՝ մինչև 6 ամսական 

հասակը, վերջին հինգ տարիների ընթացքում ևս փոքր-ինչ աճել է: Ի տարբերություն ՀԺԱՀ 

2005-ի 33 տոկոս ցուցանիշի, այն ներկայում կազմում է 35 տոկոս: Մինչև վեց ամսական 

երեխաների շրջանում ի հավելումն կրծքի կաթի այլ սնունդ ստացածների մասնաբաժինը 

կրճատվել է և ի տարբերություն 2005թ-ի 20 տոկոս ցուցանիշի, 2010թ-ին այն կազմել է 17 

տոկոս: 

2005թ-ի համեմատությամբ 6-8 ամսական երեխաների շրջանում վաղ հասակում 

կրծքի կաթից կտրելու ցուցանիշը գրեթե չի փոխվել (համապատասխանաբար` 28 և 29 

տոկոս): 2010թ-ին միաժամանակ կրծքի կաթով և հավելումներով սնվող 6-8 ամսական 

երեխաների մասնաբաժինը կրճատվել է 15 տոկոսային կետով` կազմելով 48 տոկոս, ի 

համեմատ 2005թ-ի արձանագրված 63 տոկոս ցուցանիշի:  

  

                                                           
2 Ի տարբերություն նախորդ հետազոտությունների, 2010թ-ի տվյալները հիմնվել են մոր հետ բնակվող մինչև երկու տարեկան 

ամենափոքր երեխաների վրա, իսկ ՀԺԱՀ 2005թ-ին` մոր հետ բնակվող մինչև երեք տարեկան և 2000թ-ին` մինչև երեք տարեկան 

բոլոր երեխաների վրա:  
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Գծապատկեր 12.4-ը ցույց է տալիս ՀԺԱՀ 2010-ի արդյունքները նորածնային և փոքր 

տարիքի երեխաների սնուցման գործելակերպն արտահայտող ցուցանիշները: Ինչպես արդեն 

նշվեց, մինչև վեց ամսական երեխաների 35 տոկոսը բացառապես կրծքով են կերակրվել, իսկ 

75 տոկոսը միաժամանակ ստացել է նաև հավելյալ սնունդ:  

 

 

 
 
 

  

Գծապատկեր 12.3   Երեխաների կերակրումն ըստ տարիքի 

<2 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 

Տարիքն ամիսներով 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

Բացառապես կրծքով  

կերակրում 

Կրծքի կաթ և պարզ ջուր 

Կրծքի կաթ և ոչ կաթնային 

այլ հեղուկներ 

Կրծքի կաթ և այլ կաթ 

Կրծքի կաթ և  
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ՀԺԱՀ 2010 
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Բացառապես կրծքով կերակրում 4-5 ամսականում 

Կրծքի կերակրում մինչև մեկ տարեկան 

Կրծքի կերակրում մինչև 2 տարեկան  

Տարիքին համապատասխան  

սնուցում (0-23 ամսական) 

Առավելապես կրծքով  
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Շշով կերակրում (0-23 ամսական) 
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Գծապատկեր 12.4   Կրծքով կերակրման ցուցանիշներն ըստ նորածինների և փոքր 

տարիքի երեխաների կերակրման գործելակերպի 

չափորոշիչների 

ՀԺԱՀ 2010 

Կոշտ, կիսակոշտ կամ փոփուկ  
սննդի հավելում(6-8 ամսականում) 

Բացառապես կրծքով կերակրում մինչև 6 ամսական 
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Բոլոր երեխաների շրջանում մեկ 

տարեկան հասակում տասից չորսը (44 տոկոս) 

դեռևս կերակրվել են կրծքով, իսկ տասից շուրջ 

երկուսը (23 տոկոս) կրծքով կերակրվում էին նաև 

երկու տարեկան հասակում: Հայաստանի 0-23 

ամսական երեխաների մեկ երրորդին տրվել է 

տարիքին համապատասխան սնունդ: Այն իր մեջ 

ներառում է, մինչև վեց ամսական հասակը՝ 

բացառապես կրծքով կերակրում, իսկ 6-23 

ամսականում՝ կրծքով կերակրմանը զուգահեռ 

նաև հավելյալ սննդի առկայություն: Մինչև վեց 

ամսական երեխաների 62 տոկոսը 

գերազանցապես կերակրվել է կրծքով: 

Երեխաների այս ենթախմբում ներառվել են 

բացառապես կրծքի կաթով սնվող, ինչպես նաև ի 

հավելումն կրծքի կաթին ջուր կամ ոչ կաթնային 

այլ հեղուկներ (հյութեր և այլն) ստացած 

երեխաները: Ի վերջո, մինչև երկու տարեկան 

երեխաների 51 տոկոսը կերակրվել են ծծակով 

շշով: 

Աղյուսակ 12.4-ը ցույց է տալիս կրծքով 

կերակրման տևողության մեդիանն ըստ 

հիմնական բնութագրիչների: Կրծքով 

կերակրման տևողության մեդիանի և միջինի 

գնահատականները հիմնված են հարցման պահի 

կարգավիճակի տվյալների վրա, այսինքն 

հետազոտությանը նախորդող երեք տարիների 

ընթացքում ծնված երեխաների մասնաբաժինը, 

ովքեր հարցման պահին կրծքով են կերակրվել:  

Հայաստանում, երբևէ կրծքով կերակրման 

մեդիան տևողությունը 10.9 ամիս է: Այդուհանդերձ, բացառապես կրծքով կերակրման և 

գերազանցապես կրծքով կերակրման (կրծքով կերակրում, ինչպես նաև ջուր, ջրային հիմքով 

հեղուկներ կամ հյութեր) մեդիան տևողությունն այնուամենայնիվ կարճ է 

(համապատասխանաբար` 1.8 և 4.2 ամիս): Երբևէ, բացառապես և առավելապես կրծքով 

կերակրման միջին տևողությունն ավելի երկար է (համապատասխանաբար` 12.5, 3.2 և 4.9 

ամիս): Այս տվյալները վկայում են, որ կանայք դեռևս ամբողջովին չեն հետևում ՀՀ ԱՆ-ի 

կողմից տրվող պաշտոնական խորհրդին, այն է երեխային բացառապես կրծքի կաթով 

կերակրել մինչև վեց ամսականը: Այդուհանդերձ, երբևէ կրծքով կերակրման մեդիան 

տևողության ցուցանիշը փոքր-ինչ աճել է և այժմ գերազանցում է ՀԺԱՀ 2005-ին 

արձանագրված` 10.5 ամիս ցուցանիշին, ՀԺԱՀ 2010-ին կազմելով 10.9 ամիս: 

 

 

 

 

 Աղյուսակ 12.4 Կրծքով կերակրման տևողության մեդիանը  

 

Երբևէ կրծքով կերակրման, բացառապես կրծքով 

կերակրման և առավելապես կրծքով կերակրման մեդիան 

տևողությունները հարցմանը նախորդող երեք տարիների 

ընթացքում ծնված երեխաների շրջանում ըստ հիմնական 

բնութագրիչների, Հայաստան 2010   

 

 
Հարցմանը նախորդող երեք տարվա 

ընթացքում կրծքով կերակրման 

մեդիան տևողությունը (ամիս)1  

 

Հիմնական 

բնութագրիչներ 

Երբևէ  

կրծքով 

կերակրում 

Բացառապ

կրծքով 

կերակրում  

Առավելապես 

կրծքով 

կերակրում2  

 Սեռ     

 Արական (11.5)  (1.9)  4.2   

 Իգական  (10.4)  * (4.2)   

 Բնակավայր     

 Քաղաքային  10.5  (1.5)  2.8   

 Գյուղական  (11.0)  * (5.1)   

          

 Ընդամենը  10.9  1.8  4.2   

          

 

Միջինը բոլոր 

երեխաների 

կտրվածքով 12.5 3.2 4.9  

   

 

Նշում` Մեդիան և միջին տևողությունները հիմնված են 

հարցման պահին ունեցած կարգավիճակի վրա ըստ 

ծննդից հետո ամիսների թվի: Ներառված են հարցման 

պահին և' կենդանի, և' մահացած երեխաները: 

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:  
1Ենթադրվում է, որ ոչ վերջինը ծնված և վերջինը ծնված, 

սակայն հարցման պահին մոր հետ չբնակվող երեխաները 

չեն կերակրվում կրծքով 
2Կա'մ կերակրվում է բացառապես կրծքով, կա'մ ստանում 

է կրծքի կաթի հետ համատեղ միայն պարզ ջուր, ջրային 

հիմքով հեղուկներ կամ հյութեր   

   

ես
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Հավելյալ սննդի տեսականի 
 

ԱՀԿ-ի (WHO) և ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի (UNICEF) կողմից խորհուրդ է 

տրվում 6 ամսականից հետո կրծքի կաթին զուգահեռ երեխայի սննդակարգում ավելացնել 

նաև կիսակոշտ կամ կոշտ սնունդ, քանի որ այդ ժամանակ միայն կրծքի կաթն այլևս 

բավարար չէ երեխայի նորմալ աճի և զարգացման համար: Այս տեղեկատվության 

հավաքագրման նպատակով ՀԺԱՀ 2010-ի շրջանակում հարցվել են ինչպես կրծքով 

կերակրվող, այնպես էլ չկերակրվող երեխաների մայրերը:  

Աղյուսակ 12.5-ը ցույց է տալիս, մինչև երկու տարեկան, մոր հետ բնակվող 

ամենափոքր երեխայի սննդակարգը՝ հարցմանը նախորդող 24 ժամվա ընթացքում ըստ 

կրծքով կերակրման կարգավիճակի3:  

Ընդհանուր առմամբ, 6-23 ամսական կրծքով կերակրվող երեխաների 89 տոկոսը 

ստացել է հավելյալ սնունդ, այսինքն կերել է կիսակոշտ կամ կոշտ սնունդ: 

Ամենատարածված սննդատեսակը եղել է ցորենից պատրաստված սնունդը (79 տոկոս), որին 

                                                           
3 Ի տարբերություն նախորդ հետազոտությունների, 2010թ-ի տվյալները հիմնվել են մոր հետ բնակվող մինչև երկու տարեկան 

ամենափոքր երեխաների վրա, իսկ ՀԺԱՀ 2005թ-ին` մոր հետ բնակվող մինչև երեք տարեկան և 2000թ-ին` մինչև երեք տարեկան 

բոլոր երեխաների վրա: Ըստ երեք հետազոտությունների տարբերվել են նաև հարցադրումները: 2010թ-ին չի հարցվել ձեթի 

(բուսական յուղի), կարագի, յուղի հիմքով սննդի ստացման վերաբերյալ:   
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հաջորդել է կարտոֆիլը կամ որևէ այլ արմատներից պատրաստված սնունդը (69 տոկոս), 

պանիրը, մածունը կամ այլ կաթնամթերքը (68 տոկոս), մրգերը և բանջարեղենը, 

բացառությամբ A վիտամինով հարուստներից (58 տոկոս): Կրծքով կերակրվող մինչև վեց 

ամսական երեխաների շրջանում, 19 տոկոսը ստացել են հավելյալ սնունդ: Այս 

գործելակերպը կարող է վնասակար լինել երեխայի առողջության համար: Մինչև վեց 

ամսական երեխաները, որպես հավելյալ սնունդ ստացել են պանիր, մածուն կամ այլ 

կաթնամթերք, ինչպես նաև կարտոֆիլ, A վիտամին չպարունակող մրգեր և բանջարեղեն: 

Տարատեսակ սննդակարգ ունեցող երեխաների մասնաբաժինն ավելի մեծ է կրծքով 

չկերակրվող երեխաների շրջանում, քան կրծքով կերակրվողների: 6-23 ամսական 

տարիքային խմբի կրծքով կերակրվող գրեթե բոլոր երեխաները (98 տոկոս) ստացել են կոշտ 

կամ կիսակոշտ սնունդ: 6-23 ամսական տարիքային խմբի կրծքով չկերակրվող երեխաների 

90 տոկոսը ստացել է ցորենից պատրաստված կերակրատեսակներ, 83 տոկոսը` պանիր, 

մածուն կամ այլ կաթնամթերք, 82 տոկոսը` կարտոֆիլ կամ որևէ այլ արմատներից 

պատրաստված սնունդ, և 74 տոկոսը՝ A վիտամին չպարունակող մրգեր և բանջարեղեն: Վեց 

ամսականից բարձր տարիքի, կրծքով չկերակրվող երեխաների գրեթե կեսը (46 տոկոս) 

ստացել է A վիտամինով հարուստ մրգեր և բանջարեղեն: Ի տարբերություն կրծքով 

կերակրվող երեխաների, կրծքով չկերակրվող երեխաների շրջանում միս, ձու, ձուկ, 

ձկնամթերք կամ թռչնամիս սպառած երեխաների մասնաբաժինն ավելի մեծ է: 

 

 

12.3 ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՂ ՀԱՍԱԿԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԵԼԱԿԵՐՊ  
 

Նորածինների և տարիքով փոքր երեխաների սնուցման գործելակերպը ենթադրվում է 

ժամանակին՝ 6 ամսականից հետո, կրծքով կերակրմանը զուգահեռ, կոշտ և կիսակոշտ սննդի 

տրամադրումը երեխային, որից հետո, երեխայի աճին զուգընթաց բարձրացնել նաև տրվող 

սննդի ինչպես քանակը և բազմազանությունը, այնպես էլ հաճախականությունը: Այս հարցի 

շուրջ սույն դիրքորոշումները նախատեսվել են 6-23 ամսական երեխաների համար 

(PAHO/ԱՀԿ, 2003; ԱՀԿ, 2005, ԱՀԿ, 2008): Աղյուսակ 12.6-ը ներկայացնում է մոր հետ բնակվող 

երեխաների տվյալների հիման վրա կառուցված ՀԺԱՀ 2010-ի արդյունքները՝ համաձայն 

կրծքի կաթով և այլ սնունդով կերակրվող նորածինների և տարիքով փոքր երեխաների 

սնուցման գործելակերպի: Ցուցանիշներն ուղղված են երեխաների սնուցման նվազագույն 

չափորոշիչներին, այն է՝ 

1. Սննդի բազմազանություն (այսինքն ընդունած սննդի խմբերի 

բազմազանություն), 

2. Կերակրման հաճախականություն (այսինքն, թե քանի անգամ է երեխան 

կերակրվել),   

3. Կրծքի կաթի, այլ կաթի կամ գործարանային կաթի սպառում 

Կրծքով կերակրվող երեխաները համարվում են, որ սնուցվել են համաձայն ԱՀԿ-ի 

“Նորածինների և վաղ հասակի երեխաների սնուցման գործելակերպ”-ի նվազագույն 

չափորոշիչների, եթե երեխայի օրական ճաշացանկը ներառել է սննդի առնվազն չորս 

ենթախումբ4, ինչպես նաև 6-8 ամսական երեխաների դեպքում, նրանց տրվել է օրական  
                                                           
4 Երեխայի սնուցման նվազագույն չափորոշիչներն են` (1) գործարանային կաթնախառնուրդ, ոչ կրծքի կաթ, պանիր, յոգուրտ 

կամ կաթնամթերք, (2) ցորենից, արմատներից պատրաստված սնունդ, ներառյալ հատիկային բույսերի հիմքով պատրաստի 

երեխայի կերը կամ խյուսը, (3) վիտամին A-ով հարուստ մրգեր և բանջարեղեն, այլ մրգեր և բանջարեղեն, (4) ձու, միս, թռչնամիս, 

ձուկ և ներքին օրգանների միս, ոլոռ սիսեռ և այլ հատիկավոր բույսեր և ընկուզեղեն 
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առնվազն երկու անգամ սնունդ, իսկ 9-23 ամսական երեխաների դեպքում՝ առնվազն երեք 

անգամ:   

6-23 ամսական կրծքով կերակրվող երեխաների կեսից ավելին (52 տոկոս) հարցմանը 

նախորդող 24 ժամվա ընթացքում ստացել է առնվազն չորս խմբի մթերք, իսկ 58 տոկոսը 

կերակրվել է խորհուրդ տրվող հաճախականության համաձայն: Կրծքով կերակրվող 

երեխաների մեկ երրորդը (34 տոկոս) ներառվել է նշված երկու խմբերում, այսինքն նրանց 

տրվել է սննդի ճիշտ չափաբաժին խորհուրդ տրվող հաճախականությամբ: Կերակրման 

հաճախականությունն աճում է երեխայի տարիքին զուգահեռ՝ 19 տոկոսից 6-8 ամսական 

երեխաների շրջանում մինչև 43 տոկոս՝ 12-17 ամսական երեխաների մոտ: Քաղաքաբնակ, 

կրծքով կերակրվող երեխաների շրջանում առավել տարածված է բազմազան սննդակարգը, 
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այսինքն օրվա ընթացքում ընդունած սնունդը բաղկացած է եղել մթերքի չորս և ավելի 

խմբերից, ինչպես նաև այդ երեխաներն օրվա ընթացքում առավել հաճախ են կերակրվել (ի 

տարբերություն գյուղաբնակների 25 տոկոսի, քաղաքաբնակների 43 տոկոսն է կերակրվել 

համաձայն չափորոշիչների):  

Կրծքով չկերակրվող 6-23 ամսական երեխաները համաձայն “Նորածինների և 

տարիքով փոքր երեխաների սնուցման գործելակերպի չափանիշների” պետք է կերակրվեն 

առնվազն 3 անգամ, եթե ընդունում են արհեստական կաթնախառնուրդ, կենդանական 

ծագման կաթ կամ կաթնամթերք` առնվազն օրական երկու անգամ, կոշտ կամ կիսակոշտ 

կամ գործարանային կաթնամթերք` առնվազն օրական չորս անգամ, և կոշտ կամ կիսակոշտ 

սնունդ մթերքի չորս խմբից, բացառությամբ կաթը/կաթնամթերքը: 

Կրծքով չկերակրվող 6-23 ամսական երեխաների շրջանում, 62 տոկոսին տրվել է կաթ 

կամ կաթնամթերք, 70 տոկոսին տրվել է սնունդ առնվազն 4 խմբերից, և 73 տոկոսը 

կերակրվել է օրական 4 և ավելի անգամ: Այնուամենայնիվ, կրծքով չկերակրվող երեխաների 

միայն 30 տոկոսն է սնուցվել սահմանված չափանիշներին համապատասխան: Ի 

տարբերություն կրծքով չկերակրվող աղջիկների, տղա երեխաներն առավել շատ են կաթ և 

կաթնամթերք ստացել և առաջարկվող նվազագույն քանակով կերակրվել, ինչպես նաև փոքր-

ինչ քիչ են տարբեր ենթախմբերից սնունդ ստացել: Ի համեմատ գյուղաբնակ երեխաների, 

քաղաքաբնակները փոքր-ինչ ավելի շատ են չափորոշիչներին համապատասխան 

կերակրվել: Մոր կրթական և բարեկեցության մակարդակները դրականորեն են 

փոխկապակցված կրծքով չկերակրվող երեխաների շրջանում չափանիշներին 

համապատասխան սնուցում ստանալու ցուցանիշի հետ:   

Աղյուսակ 12.6-ի և Գծապատկեր 12.5-ի արդյունքները վկայում են, որ ընդհանուր 

առմամբ, 6-23 ամսական երեք երեխաներից մեկի դեպքում կերակրման գործելակերպը 

համապատասխանում է չափանիշներին (32 տոկոս): 6-23 ամսական երեխաների երեք 

քառորդից ավելին (77 տոկոս) ստացել է կրծքի կաթ կամ կաթնամթերք, 67 տոկոսը` 

կերակրվել է անհրաժեշտ հաճախականությամբ և 63 տոկոսը` համաձայն խորհրդի, սնունդ է 

ստացել չորս հիմնական մթերքի խմբերից: Կերակրման գործելակերպի նվազագույն 

չափանիշներին հիմնականում առավել հակված են բավարարելու բարձր տարիքի 

երեխաները: 12-17 ամսական երեխաները (41 տոկոս) առավել հաճախ են չափորոշիչներին 

համաձայն կերակրվել, մինչդեռ 6-8 ամսականները և 9-11 ամսականներն նվազագույն 

ցուցանիշներն ունեն, համապատասխանաբար` 18 և 24 տոկոս: Կերակրման գործելակերպը 

տարբերվել է ըստ սեռի և բնակավայրի: Տղաները և քաղաքաբնակ երեխաներն առավել 

հաճախ են չափորոշիչներին համապատասխան սնվել: Գոյություն ունի դրական 

կախվածություն չափորոշիչներին համապատասխան կերակրման ցուցանիշի և մոր 

կրթական ու բարեկեցության մակարդակների միջև: 

ՀԺԱՀ 2005-ից ի վեր, երեխայի սնուցման կարգավիճակը բնութագրող չափորոշիչները 

փոքր-ինչ խստացվել են (ԱՀԿ 2008, ԱՀԿ 2010): Տվյալների համեմատության հասանելիության 

նպատակով, ՀԺԱՀ 2010թ-ի տվյալները վերահաշվարկվել են համաձայն 2005թ-ի 

չափորոշիչների: Արդյունքում, 2005 և 2010թթ-ի համեմատականը ցույց է տալիս, որ 

չափորոշիչներին համապատասխան կերակրվող երեխաների մասնաբաժինը նվազել է: 

Այդուհանդերձ, տվյալների համադրման ժամանակ անհրաժեշտ է ցուցաբերել որոշակի 

զգուշություն:  
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2005 և 2010 թվականների արդյունքների համեմատականը ցույց է տալիս, որ բոլոր 

երեք չափորոշիչներին համաձայն կերակրվող 6-23 ամսական երեխաների մասնաբաժինը 

նվազել է (55 տոկոսից մինչև 35 տոկոս) (տվյալները ներկայացված չեն): Այս տարբերությունը 

մեծապես կարող է պայմանավորված լինել մեթոդաբանական փոփոխություններով: ՀԺԱՀ 

2005-ը ներառել է ավելի շատ հարցեր տրված հավելյալ սննդի վերաբերյալ, ինչպես օրինակ 

ձեթով, յուղով կամ կարագով պատրաստված սննդի տրման հարցը, որը կարող էր օգնել 

մայրերին վերհիշել նորածիններին և վաղ հասակի երեխաներին տրված բոլոր 

կերակրատեսակները: Երկու հետազոտությունների ընթացքում տրված հարցադրումների 

փոքր-ինչ փոփոխությունը ևս կարող է ազդել ստացված արդյունքների վրա:  

 

 

12.4 ՄԻԿՐՈՍՆՆԴԱՐԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ 
 

Միկրոսննդարար նյութերի պակասը հանդիսանում է երեխաների հիվանդացության և 

մահացության հիմնական պատճառներից մեկը: Երեխաները կարող են միկրոսննդարար 

նյութեր ստանալ մթերքից, սննդային հավելումներից և ուղղակիորեն միկրոսննդարար նյութի 

հավելման միջոցով: Աղյուսակ 12.7-ը ցույց է տալիս, մի քանի կարևորագույն 

միկրոսննդանյութերի ստացման վերաբերյալ տեղեկատվություն:  

Վիտամին A-ն հանդիսանում է կարևորագույն միկրոսննդարար նյութ իմունային 

համակարգի համար և ապահովում է մարմնի էպիթելային հյուսվածքների պահպանումը: A 

վիտամինի պակասը կարող է սրացնել այնպիսի վարակները, ինչպիսիք են կարմրուկը և 

փորլուծություն առաջացնող վարակները, ինչպես նաև խոչընդոտեն հիվանդության արագ 

ապաքինմանը: Վիտամին A-ն պարունակվում է կրծքի կաթի, այլ կաթերի, լյարդի, ձվի, ձկան, 

կարագի, գազարի, դդմի, կարմիր քաղցր կարտոֆիլի և մուգ կանաչ տերևախիտ 

բանջարեղենի մեջ: Ռիսկային խմբերում գտնվող երեխաների շրջանում A վիտամինի 

Գծապատկեր 12.5 Նորածինների և վաղ հասակի երեխաների սնուցման  

ցուցանիշները` համաձայն նվազագույն չափորոշիչների 
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Կրծքով կերակրվող Կրծքով չկերակրվող 6-23 ամսական բոլոր  երեխաները 
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պակասից խուսափելու նպատակով անհրաժեշտ է պարբերաբար հավելման տեսքով 

ստանալ վիտամին A: 

Երկաթը շատ կարևոր է ճանաչողական զարգացման համար: Երկաթի ցածր 

մակարդակը կարող է հանգեցնել նաև սակավարյունության: Երկաթի հավելումներն 

առավելապես անհրաժեշտ են 6-12 ամսականների շրջանում, երբ երեխայի աճն ընթանում է 

չափազանց արագ: ՀԺԱՀ 2010-ի շրջանում հավաքագրվել են տվյալներ երեխաների շրջանում 

վիտամին A-ով և երկաթով հարուստ սննդի ստացման վերաբերյալ:  

Աղյուսակ 12.7 ցույց է տալիս, որ մոր հետ բնակվող 6-23 ամսական երեխաների երեք 

քառորդը հարցմանը նախորդող 24 ժամվա ընթացքում ստացել են վիտամին A պարունակող 

սնունդ, իսկ 68 տոկոսը` երկաթով հարուստ սնունդ: A վիտամինով ու երկաթով հարուստ 

սնունդ ստացած երեխաների մասնաբաժինն աճում է երեխայի տարիքին զուգահեռ: A 

վիտամինով հարուստ սնունդ ստացած երեխաների մասնաբաժինն աճել է 40 տոկոսից` 6-8 

ամսականների շրջանում, մինչև 86 տոկոս` 12-17 ամսականների մոտ, ապա նվազել` 

կազմելով 82 տոկոս, 18-23 ամսականների շրջանում: Համանման միտում է նկատվել նաև 

երկաթով հարուստ մթերքների օգտագործման մեջ` ամենաբարձր տարածվածությունը ձեռք 

բերելով 12-17 ամսականների շրջանում (74 տոկոս): A վիտամինով կամ երկաթով հարուստ 

սնունդ ստացած երեխաների մասնաբաժինն ավելի բարձր է քաղաքային բնակավայրերում, 

քան գյուղականում: Հավանականությունը, որ երեխան կստանա կարևորագույն 

միկրոսննդարար նյութեր պարունակող սնունդ, դրականորեն կապված է մոր կրթական և 

բարեկեցության մակարդակների հետ: 

ՀԺԱՀ 2010-ի շրջանակում հավաքագրվել են նաև տվյալներ երկաթի հավելումների 

վերաբերյալ: 6-59 ամսական երեխաների միայն 7 տոկոսն է ստացել երկաթ պարունակող 

հավելումներ հարցմանը նախորդող 7 օրերի ընթացքում: Երկաթ պարունակող հավելումներ 

ստացած երեխաների մասնաբաժինն ամենաբարձրն է 12-17 և 36-47 ամսականների 

շրջանում, համապատասխանաբար` 9 և 8 տոկոս: Տարբերություններն ըստ սեռի, կրծքով 

կերակրման կարգավիճակի, ծննդաբերության ժամանակ մոր տարիքի  չնչին են, 

այդուհանդերձ, քաղաքաբնակ երեխաները կրկնակի անգամ ավելի շատ են հակված երկաթ 

պարունակող հավելումներ ստանալուն, քան գյուղաբնակները (համապատասխանաբար` 8 

և 4 տոկոս): Երկաթ պարունակող հավելումների ստացման ցուցանիշը տատանվում է 

առնվազն 1 տոկոսից` Լոռիում, մինչև 11 տոկոս` Երևանում: 
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 Աղյուսակ 12.7 Միկրոսննդարար նյութերի օգտագործումը երեխաների շրջանում  

 

Մոր հետ բնակվող 6-35 ամսական ամենափոքր տարիքի երեխաների տոկոսը, ովքեր ստացել են վիտամին A-ով հարուստ, և երկաթ պարունակող սնունդ, հարցմանը 
նախորդող 24 ժամվա ընթացքում, և 6-59 ամսական երեխաների տոկոսը, ովքեր ստացել են երկաթ պարունակող հավելումներ հարցմանը նախորդող յոթ օրերի ընթացքում, 
ինչպես նաև հարցմանը նախորդող վեց ամսվա ընթացքում հակաճիճվային դեղորայք ստացածների տոկոսն ըստ հիմնական բնութագրիչների, Հայաստան 2010   

 
 

Մոր հետ բնակվող 6-23 ամսական երեխաների միջև` 6-59 ամսական բոլոր երեխաների շրջանում`  

 
Հիմնական 
բնութագրիչներ 

Հարցմանը նախորդող 24 
ժամվա ընթացքում 

վիտամին A-ով հարուստ 
սնունդ ստացածների տոկոս1 

Հարցմանը նախորդող 24 
ժամվա ընթացքում երկաթ 

պարունակող սնունդ 
ստացածների տոկոս2 

Երեխաների 
թվաքանակ 

Հարցմանը նախորդող 7 
օրվա ընթացքում երկաթ 
պարունակող հավելում 

ստացածների տոկոս 

Հարցմանը նախորդող վեց 
ամսվա ընթացքում 

հակաճիճվային դեղորայք 
ստացածների տոկոս3 

Երեխաների 
թվաքանակ  

 Տարիքն ամիսներով        
 6-8  40.2  31.7  71  5.4  0.7  73   
 9-11  70.4  62.7  84  7.0  0.0  84   
 12-17  86.3  81.3  164  8.8  0.2  171   
 18-23  82.4  73.5  138  7.3  4.5  152   
 24-35  ԿՉ ԿՉ 0  5.1  6.3  297   
 36-47  ԿՉ ԿՉ 0  7.7  8.7  257   
 48-59  ԿՉ ԿՉ 0  5.1  9.2  257   

 Սեռ        
 Արական  73.5  66.4  228  6.1  5.6  664   
 Իգական  76.5  69.2  230  6.9  5.6  626   

 
Կրծքով կերակրման 
կարգավիճակ        

 Կրծքով է կերակրվում  65.1  57.4  177  6.6  1.4  193   
 Կրծքով չի կերակրվում  81.8  74.9  279  6.5  6.4  1,087   
 Տվյալ չկա  * * 2  * * 10   

 

Մոր տարիքը 
ծննդաբերության 
ժամանակ        

 15-19  * * 16  * * 18   
 20-29  76.2  67.6  332  6.6  6.1  938   
 30-39  69.7  67.7  101  5.7  5.1  304   
 40-49  * * 9  (4.4)  (0.0)  30   

 Բնակավայր        
 Քաղաքային  78.3  73.3  266  8.0  5.8  763   
 Գյուղական  70.4  60.2  192  4.3  5.4  528   

 Մարզ        
 Երևան  83.4  79.5  146  10.7  4.4  424   
 Արագածոտն  (36.6)  (36.1)  22  2.6  0.2  56   
 Արարատ  (69.2)  (68.0)  32  1.0  4.2  92   
 Արմավիր  (71.0)  (58.8)  35  7.5  9.2  119   
 Գեղարքունիք  (65.5)  (62.2)  39  2.5  1.4  100   
 Լոռի  (68.9)  (56.3)  41  0.7  6.9  99   
 Կոտայք  80.7  67.1  54  7.1  7.9  131   
 Շիրակ  (74.0)  (63.5)  43  8.1  4.2  139   
 Սյունիք  (90.7)  (90.7)  16  1.3  16.6  44   
 Վայոց ձոր  (76.0)  (66.0)  13  2.4  7.7  33   
 Տավուշ  (76.0)  (59.5)  17  4.1  8.6  52   

 Մոր կրթություն        
 Հիմնական  * * 14  3.8  1.4  63   
 Միջնակարգ  68.0  61.7  174  6.5  4.2  506   

 
Միջին-
մասնագիտական  76.8  68.0  138  7.3  7.8  402   

 Բարձրագույն  81.8  75.2  132  6.0  5.8  320   

 
Բարեկեցության 
մակարդակ        

 Ամենացածր  66.9  58.9  80  5.6  5.5  255   
 Ցածր  67.1  58.5  93  4.3  3.8  258   
 Միջին  79.5  75.7  90  5.6  8.2  274   
 Բարձր  80.4  72.8  111  6.9  7.3  257   
 Ամենաբարձր  79.6  71.5  84  10.3  2.9  247   
                
 Ընդամենը 75.0 67.8 458 6.5 5.6 1,290  

   

 

Նշում` Վիտամին A-ի վերաբերյալ տեղեկատվությունը հիմնված է ինչպես մոր վկայությունների, այնպես էլ պատվաստումների քարտում կատարված գրառումների վրա (առկայության պարագայում): 
Վիտամին A-ի և հակաճիճվային դեղորայքի ստացման վերաբերյալ տեղեկատվությունը հիմնված է մոր վկայությունների վրա: 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: 
ԿՉ = Կիրառելի չէ  
միս, ձու, ձուկ, ձկնամթերք կամ թռչնամիս 
1 Ներառում է միս (նաև ներքին օրգանների միս), ձուկ, թռչնամիս, ձու, դդում, գազար, կանաչախիտ տերևներով բանջարեղեն, մանգո, ծիրան կամ դեղձի չիր, ինչպես նաև ՀՀ-ում աճող վիտամին A_ով 
հարուստ այլ մրգեր և բանջարեղեն 
2 Ներառում է միս (այդ թվում նաև ներքին օրգանների միս), ձուկ, թռչնամիս և ձու 
3 Աղիքային մանրէների դեմ հակաճիճվային դեղորայքի ընդունումը կանխում է ճիճուների առաջացումը  
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Աղիքային ճիճուները կարող են սակավարյունության և A վիտամինի պակասի 

պատճառ հանդիսանալ: ՀԺԱՀ 2010-ի շրջանում, 6-59 ամսական երեխաների մայրերին տրվել 

է հարց, թե արդյոք վերջին վեց ամիսների ընթացքում նրանց երեխան ընդունել է 

հակաճիճվային դեղորայք: Հարցմանը նախորդող 6 ամիսների ընթացքում երեխաների 6 

տոկոսին տրվել է հակաճիճվային դեղորայք: Ի տարբերություն երեխաների մյուս 

ենթախմբերի, տարիքով ավելի մեծ երեխաները` 18-59 ամսական, կրծքով չկերակրվող, 

ինչպես նաև Սյունիքի մարզի երեխաներն առավել շատ են հակված հակաճիճվային 

դեղորայքի ստացմանը: Հակաճիճվային դեղորայքի ստացման ցուցանիշի և մոր կրթական ու 

բարեկեցության մակարդակների միջև կապն ակներև չէ:  

 

 

12.5 ՄԻԿՐՈՍՆՆԴԱՐԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԿԱՆԱՆՑ ՇՐՋԱՆՈՒՄ 
 

Հղիության ընթացքում մոր սնուցման կարգավիճակը կարևոր է ինչպես երեխայի 

ներարգանդային զարգացման, այնպես էլ հիվանդացությունից ու մայրական 

մահացությունից պաշտպանվելու համար: Մոր կողմից միկրոսննդարար նյութերի, 

հատկապես վիտամին A-ի ընդունումն օգտակար է նաև կրծքով կերակրվող երեխաների 

համար: Հղիության ընթացքում կնոջ կողմից երկաթով հարուստ միկրոսննդարար նյութերի 

ստացումը պաշտպանում է սակավարյունությունից ինչպես մորը, այնպես էլ՝ երեխային: 

Համաձայն որոշ գնահատականների, աշխարհում շուրջծննդյան (պերինատալ) մահերի մեկ 

հինգերրորդը, ինչպես նաև մայրական մահացության տաս դեպքից մեկը հետևանք է երկաթի 

պակասով պայմանավորված սակավարյունության: Երկաթ-դեֆիցիտով պայմանավորված 

սակավարյունությունը կարող է հանգեցնել ցածր քաշով երեխաների և ժամկետից շուտ 

ծնունդների: 

Աղյուսակ 12.8-ը ներկայացնում է ցուցանիշներ, որոնք գնահատում են կնոջ կողմից 

երկաթի հավելումների ստացման անհրաժեշտ մակարդակը, ինչպես նաև հղիության 

ընթացքում ճիճվի դեմ դեղահաբեր ընդունած կանանց տոկոսը: Ընդհանուր առմամբ, 

հետազոտությանը նախորդող հինգ տարիների ընթացքում վերջին հղիության ժամանակ 

տաս կանանցից ընդամենը երեքն է ընդունել երկաթ պարունակող հաբեր կամ օշարակ: 

Կանանց միայն երկու տոկոսն է նշել, որ վերջին հղիության ընթացքում առնվազն 90 օր 

ընդունել է երկաթ պարունակող հավելումներ, որն էլ հանդիսանում է ընդունված 

նվազագույն չափաքանակ: Հետազոտությանը նախորդող հինգ տարիների ընթացքում վերջին 

հղիության ժամանակ ճիճվի դեմ դեղահաբեր ընդունած կանանց մասնաբաժինը ևս ցածր է և 

կազմել է մեկ տոկոսից քիչ: Գյուղաբնակ, ինչպես նաև Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերի 

կանայք ամենաքիչն են հակված եղել իրենց վերջին հղիության ընթացքում երկաթ 

պարունակող դեղորայքի ստացմանը:  
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 Աղյուսակ 12.8 Միկրոսննդարար նյութերի ստացումը կանանց շրջանում   

 

15-49 տարեկան կանանց տոկոսը, ովքեր հարցմանը նախորդող հինգ տարիների ընթացքում ծնված 

վերջին երեխայի հղիության ժամանակ երկաթ պարունակող հաբ կամ օշարակ են ընդունել ըստ նշված 

օրերի թվի, ինչպես նաև ճիճվի դեմ դեղորայք ընդունած կանանց տոկոսը, համաձայն հիմնական 

բնութագրիչների, Հայաստան 2010  

  Երկաթ պարունակող հաբ կամ օշարակ 

ընդունելու օրերի թիվ 

Վերջին ծննդի 

հղիության 

ընթացքում 

ճիճվի դեմ 

դեղորայք 

ընդունած 

կանանց տոկոս 

  

    

 
Հիմնական 
բնութագրիչներ Ոչ մեկը <60 60-89 90+ 

Չգիտի/Տվյ

 չկա 

Կանանց 

թվաքանակ  

 Տարիք         

 15-19  (75.2)  (20.5)  (0.0)  (0.0)  (4.3)  (0.0)  30   

 20-29  71.7  21.9  1.1  1.7  3.6  0.6  794   

 30-39  60.9  30.9  3.2  1.1  3.9  0.5  302   

 40-49  * * * * * * 25   

 Բնակավայր         

 Քաղաքային  59.8  31.3  2.6  2.0  4.3  1.0  680   

 Գյուղական  82.7  13.8  0.0  0.7  2.7  0.0  471   

 Մարզ         

 Երևան  49.0  42.8  3.7  2.4  2.1  0.5  376   

 Արագածոտն  77.0  23.0  0.0  0.0  0.0  0.0  47   

 Արարատ  87.8  3.7  1.8  3.6  3.1  0.3  83   

 Արմավիր  79.9  17.9  0.5  1.7  0.0  0.6  112   

 Գեղարքունիք  91.7  3.2  0.0  0.0  5.1  0.0  82   

 Լոռի  59.8  23.2  0.0  0.0  17.0  2.1  91   

 Կոտայք  72.0  24.0  0.7  0.0  3.3  1.4  121   

 Շիրակ  83.3  11.7  0.8  1.6  2.5  0.0  115   

 Սյունիք  96.2  2.4  0.0  0.0  1.4  0.0  41   

 Վայոց ձոր  78.6  17.8  0.5  0.0  3.1  0.4  32   

 Տավուշ  71.2  20.1  0.0  1.9  6.8  0.0  51   

 Կրթություն         

 Հիմնական  84.2  9.9  0.0  0.0  5.8  0.0  51   

 Միջնակարգ  76.9  18.8  1.0  1.1  2.3  0.5  446   

 
Միջին-
մասնագիտական  63.4  28.9  1.2  1.1  5.4  1.0  354   

 Բարձրագույն  61.9  29.0  3.0  2.7  3.4  0.4  299   

 
Բարեկեցության 
մակարդակ         

 Ամենացածր  85.3  10.5  0.0  1.1  3.0  0.0  215   

 Ցածր  78.7  17.0  0.0  0.4  3.9  0.7  237   

 Միջին  69.9  24.6  1.5  1.9  2.0  0.8  239   

 Բարձր  60.1  32.5  1.7  2.1  3.6  0.4  234   

 Ամենաբարձր  52.5  35.5  4.6  1.7  5.8  1.0  226   

                  

 Ընդամենը 69.2 24.1 1.6 1.5 3.7 0.6 1,151  

 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: 
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